Týden pro rodinu v Kopřivnici 2019 – 12.-19. 5.2019
Den

Čas

Pořádající
organizace

Název akce

Vstupné

Pro koho je
akce určena

Kdy přijít?

Komentář

Možnost
přijít kdykoli

Přijďte se společně se svými blízkými
nasnídat do parku, poznat nové lidi a
příjemně se bavit .
Po celé dopoledne:
- dílnička pro děti s tématikou Fair
Trade/zero waste
- fairtrade káva a čaj zdarma
- šití pytlíků a látkových tašek s
Danou Poláškovou z kopřivnické
Zašívárny
- informační stánek MS
kraje #hrajeMSKrajem ke strategii
rozvoje kraje
09:30 začátek akce
09:50 taneční vystoupení TC Relax,
z.s.
10:00 – 10:45 jóga pro rodiče a děti s
Magdou
10:50 taneční vystoupení TC Relax,
z.s.
10:30 – 12:00 Maorská skupina
Whakaari Rotorua v Ringhofferově
vile
Minitrh místních produktů od:
- Bezobalového obchůdku
- Dětského zastupitelstva

Místo konání

Férová snídaně
Město Kopřivnice
SO
11. 5.

09:30
–
12:00

a
Sad Dr. E. Beneše,
u galerie Galaxie (v
případě
Sbírka dětského oblečení a
nepříznivého
dalších potřeb (od narození do
počasí
tří let), které budou předány
Ringhofferova vila)
Sociálnímu šatníku ADRA.

Zdarma

Pro všechny

10:00
12:00
NE
12.5.

17:00
17:30
17:00
18:00
17:30
20:00

Základní
organizace českého
svazu včelařů
Včelnice, Husova
355 (u cyklostezky
poblíž obchodu U
Laciny)

Poznej život včelaře a namaluj
si medový perníček
Jak to chutná od včel –
přednáška

Pro všechny
Zdarma

Možnost
přijít kdykoli

Vyrob si svou svíčku z včelího
vosku

Hlavně pro děti – výroba svíček
z mezistěn, ochutnávka medu.

Víno a medovina jsou
příbuzné - přednáška

Pro dospělé

Pro tatínky i maminky povídání o
moravském víně a medovině (výroba
medoviny)

Pro rodiče a
prarodiče
s dětmi od půl
roku do 4 let.

Začátek bude probíhat volnou hrou v
prostorách MC Klokan.
Zhruba od 10:00 do 11:00 bude
řízená činnost: cvičení, tancování na
písničky a říkadla
Po celou dobu bude k dispozici
výtvarná dílna

Mateřské centrum
Klokan
9:00
12:00

Mateřské centrum
Klokan
Klokaní hrátky
v prostorách „domu
s pečovatelskou
službou“, Česká
320

Zdarma

Možnost
přijít kdykoli

PO
13. 5.
17:00
18:00

ASK Tatra
Kopřivnice
Zimní stadion
(velká tělocvična)

Rychlokurz zdobení perníčků pro
maminky. Pro děti – namaluj své
mamince k svátku maminek srdíčko.
Prohlídka včelnice, živých včel,
včelařského provozu u malovčelaře.
Krátká přednáška pro včelaře i
nevčelaře o životě včel a včelích
produktech.

Děti na startu – Přidejte se k
nám

Zdarma

Pro děti od 4
do 9 let. Děti
cvičí
samostatně,
rodiče mohou
lekci sledovat.

Nutno
dodržet
začátek akce

Cvičení je vhodné pro děti ve věku 49 let. Vítáme šikovné i nešikovné,
hubené i silné, akční i klidné…
zkrátka kohokoliv, kdo si s námi rád
zacvičí na čtyřech stanovištích:
1. gymnastika, 2. atletika, 3. míčové
hry, 4. motorika. Děti při cvičení
neporovnáváme, nesoutěžíme,
nezávodíme… prostě si jen užíváme
radost z pohybu. Na všechny se
těšíme!!!

ÚT
14. 5.

16:00
19:00

MŠ I. Šustaly
Zahrada a vnitřní
prostory MŠ

Restaurant day

Zdarma

Pro všechny

Možnost
přijít kdykoli

A Divadelní představení

ZŠ Alšova
15:00
17:00

ST
15. 5.

Atrium, v případě
nepříznivého
počasí dílna VV a
prostory školy

Zábavné pohádkové
odpoledne

Zdarma

Pro všechny

Možnost
přijít kdykoli

Kdo si hraje, nezlobí

Zdarma

Pro všechny

Možnost
přijít kdykoli

Zdarma

Pro rodiče dětí
s postižením a
další zájemce
z řad
odborníků i
laické
veřejnosti

Nutno
dodržet
začátek akce

Armáda spásy
15:00
17:00

15:00
17:00

Atrium případně
vnitřní prostory ZŠ
Alšova

Sociálně
terapeutické dílny,
Školní 926

Kulatý stůl – Život školou
nekončí

Festival jídla nejen pro děti. Zájemci
z řad rodičů dětí mateřských škol, ale
i veřejnosti jsou zváni připravit pro
ostatní své oblíbené jídlo, rodinný
recept, specialitu apod. Na akci si
mohou vytvořit svou „restauraci“
(název restaurace, prostírání,
prezentace jídla) a jídla prodávat.
Hlavní cíl je sdílet kulinářské zážitky,
užívat si příjemnou rodinnou
atmosféru
Aktivity zaměřené na společné plnění
různých úkolů s pohádkovou
tematikou (hádání pohádkových
bytostí podle přečteného úryvku z
knížky, hádání pohádkových bytostí
podle popisu postavy, hledání
pokladu, …).
Výtvarná dílna - pod vedením p. u.
Pavlíny Vraspírové mohou
zúčastnění modelovat ze
samotvrdnoucí hmoty, kreslit na
chodník či na výkres pohádkové
motivy.
Návštěvníci si budou moci vyrobit
nějakou postavičku týkající se naší
služby, také se budou vyrábět
hlavolamy, činnost týkající se
preventivních programů formou hry
pro všechny věkové kategorie.

Beseda na téma osamostatňování dětí
s postižením.

ST
15.5.

Centrum pro rodinu
Kopřivnice, z.s.
18:00

Pro partnery

Nutno
dodržet
začátek akce

Outdoorové dopoledne

Zdarma

Pro seniory

Nutno
dodržet
začátek akce

Katolický dům v
Kopřivnici

8:30
12:00

Město Kopřivnice a
Skautské centrum
Vanaivan
Skautské centrum
Vanaivan

ČT
16.5.

13:00
17:30

PÁ
17.5.

Večer pro nás dva

200
Kč/osoba
(v ceně
večeře,
dezert)

15:30
17:30

Městská knihovna
Kopřivnice
Dětské oddělení
knihovny v KDK

SmilingDog

Akce pro manžele (partnery)
s romantickou večeří a přednáškou.
Na akci je třeba se předem přihlásit
na tel. 605 056 070 nebo e-mailem
info@cprkoprivnice.org.
Přijďte se společně pobavit a
zasoutěžit si v netradičních
sportovních disciplínách. Také si
vyzkoušíte paměť, postřeh a
schopnost týmového soutěžení.
Čekají na Vás nezapomenutelné
zážitky.
S sebou si vezměte:
- pohodlný oděv
- sportovní obuv
- a dobrou náladu

Hlavolamy, hry a skládanky
pro celou rodinu

Rodinný život se psem

Zdarma

Zdarma

Pro všechny

Pro všechny

Možnost
přijít kdykoli

Zábavné odpoledne pro děti, rodiče a
prarodiče

Možnost
přijít kdykoli

Program tématických "bloků":
• co pejsek má umět – základní
poslušnost, povely
• co vše pes potřebuje, co obnáší
péče o psa - není to jen tak mít
pejska, pes není hračka
• bezpečnost v přítomnosti psů
Prostor pro triky, mazlení a hry s
našimi psy. Vše interaktivně s dětmi i
rodiči.

Centrum pro rodinu
Kopřivnice, z.s.
NE
19.5.

14:00
19:00

Rodinný festival 2019

dobrovolné

Zahrada
Katolického domu
Kopřivnice

Pro další informace pište na pavla.zrunkova@koprivnice.cz nebo volejte 556 879 460.

Pro všechny

Možnost
přijít kdykoli

Kulturně – společenská akce pro
občany města Kopřivnice (koncert,
divadelní představení, zábavní
program pro děti i dospělé,
workshopy, občerstvení). Uskuteční
se ve spolupráci se spolkem
Katolická beseda Kopřivnice a 3. a 4.
skautských oddílem Jitřenky a Strážci
světla Kopřivnice. Je příležitostí pro
mezigenerační setkání občanů města
a zapojení mladé generace do života
města. Dramaturgie akce pamatuje na
všechny generace a nabízí tak
jedinečný prostor pro setkání rodin.

