Týden pro rodinu
v Koprivnici 11.-19. kvetna 2019
Sobota 11. května
09:30–12:00 Férová snídaně – sad E. Beneše, u Galerie Galaxie (v případě nepříznivého počasí
Ringhofferova vila). Káva a fair trade čaje, šití pytlíků a látkových tašek, dílničky pro děti,
jóga pro rodiče a děti, Maorská skupina Whakaari Rotorua. Sbírka dětského oblečení
a dalších potřeb (od narození do tří let), které budou předány Sociálnímu šatníku ADRA.

Neděle 12. května
10:00–12:00
17:00–17:30
17:00–18:00
17:30–20:00

Poznej život včelaře a namaluj si medový perníček – Včelnice, Husova 355.
Přednáška Jak to chutná od včel – Včelnice, Husova 355.
Vyrob si svou svíčku z včelího vosku – Včelnice, Husova 355.
Přednáška Víno a medovina jsou příbuzné – Včelnice, Husova 355.

Pondělí 13. května
09:00–12:00 Klokaní hrátky – cvičení, tancování, výtvarná dílna pro děti od půl roku do 4 let.
Mateřské centrum Klokan, Česká 320 (Dům s pečovatelskou službou).
17:00–18:00 Děti na startu – Přidejte se k nám – velká tělocvična zimního stadionu. Cvičení pro děti
od 4 do 9 let na 4 stanovištích – atletika, gymnastika, míčové hry, pohybové hry.

Úterý 14. května
16:00–19:00 Dětský restaurant day a divadelní představení – MŠ I. Šustaly.

Středa 15. května
15:00–17:00 Zábavné pohádkové odpoledne – atrium ZŠ Alšova (v případě nepříznivého počasí vnitřní
prostory školy). Soutěže a výtvarná dílna.
15:00–17:00 Kdo si hraje, nezlobí – atrium ZŠ Alšova (v případě nepříznivého počasí vnitřní prostory
školy). Výtvarná dílna, tvorba hlavolamů.
15:00–17.00 Beseda Život školou nekončí – osamostatňování osob s postižením – Sociálně
terapeutické dílny, Školní 926.
18:00
Večer pro nás dva – Katolický dům Kopřivnice. Přednáška pro partnery s romantickou
večeří. Na akci je třeba se předem přihlásit na tel. 605 056 070 nebo e-mailem
info@cprkoprivnice.org. Vstupné 200 Kč/osoba.

Čtvrtek 16. května
08:30–12:00 Outdoorové dopoledne na Vanaivanu - sportovně-zábavná akce pro seniory.
13:00–17:30 Hlavolamy, hry a skládanky pro celou rodinu – dětské oddělení Městské knihovny
Kopřivnice.

Pátek 17. května
15:30–17:30 SmilingDog – Rodinný život se psem – Povídání o tom, co má pes umět, co potřebuje,
co obnáší péče o psa. Prostor pro triky, hry a mazlení s canisterapeutickými psy.
Skautské centrum Vanaivan.

Neděle 19. května
14:00-19.00 Rodinný festival 2019 – koncert, divadelní představení, zábavní program pro děti
i dospělé, workshopy, občerstvení. Zahrada Katolického domu Kopřivnice.
Vstupné dobrovolné.
Pokud není uvedeno jinak, vstup zdarma.
Více informací na www.koprivnice.cz/tydenprorodinu nebo na tel. 556 879 460

