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Milí příznivci klubíku.

Děkuji Vám za nadšení se kterým jste se mnou celý rok kráčeli, i když s překážkami, děkuji Vám za radost, 
kterou Vaše děti šíří. Radost dětí je pro mě velikou odměnou a utvrzuje mě v tom, že to co dělám dává smysl.

Začátek roku nám Všem nepřál, vynahradili jsme si to o prázdninách. Kdy se konaly tři turnusy příměstského 
tábora zcela plně obsazené a první ročník výtvarného kurzu, který měl také úspěch. Byla to vyloženě holčičí 
záležitost :) a děvčata si to určitě zopakují i toto léto.



O prázdninách také začal nový kurz messy play takzvané špinavé hraní v kterém pokračujeme i ve školním roce. 

Září nám začalo trochu nešťastně velká nemocnost dětí se otiskla na malé docházce a nepodařilo se rozjet 
skupinku hrátek pro miminka, následovaly karantény a restrikce. I tak jsme se scházeli i když ve velmi 
komorních skupinkách. 
Proběhl první bazárek ( podzimních a zimních potřeb pro děti ) další bude jarní ( jarní a letní potřeby pro děti )



Proběhly podzimní i vánoční dílničky , velmi komorní a trochu improvizovaná mikulášská. Ve větším počtu jsme se sešli 
před Vánocemi při vánoční herničce, trochu se tvořilo, hrálo, pouštěli jsme lodičky a hledali hvězdičku v jablíčku. 



Děti ve Výtvarníčku jsou velmi šikovné a doufám, že letos nám vyjde uspořádat výstavu. Předloni jsme měli 
výstavu na jurtě letos nejspíš bude v klubíku při dni otevřených dveří ( červen )



Podařilo se zahájit lekce jógy pro maminky s možností hlídání, ale jen jsme začali bylo vyhlášené omezení a tak se 
nepodařilo jógu rozjet. Doufám, že od nového roku bude lépe a podaří se nám jógu rozjet v pravidelných lekcích.

A co nás čeká v dalších 6 měsících ?

leden 
● zahájení messy play , volná herna , hrátky a tvoření 

únor 
● 9.2 dopoledne  a 11.2 odpoledne karnevalová merenda
● o jarních prázdninách bude příměstský tábor pro školní děti zaměřený na výtvarku
● od 21.2 bude změna v rozpisu dopoledních kurzů

březen 
● novinka -  mama art ( arteterapeutický kurz pro maminky, 6 lekcí po 14 dnech, termín bude upřesněn, dle zájmu bude 

buď pátek od 17.30 hod nebo soboty dopoledne )
● jarní  bazárek

duben
● velikonoční dílničky

květen
● májové dílničky

červen
● den otevřených dveří a výstava Výtvarníčku
● prázdninové trička

        



A co nás čeká o prázdninách ?

Opět proběhnou příměstské tábory na jurtě. 
Výtvarný příměstský tábor bude opět poslední týden v srpnu, pro velký zájem bude vypsán ještě jeden termín v 
červenci ( konec měsíce )
Termíny budou vypsány do konce března. 

V nabídce klubíku je i možnost pronajmutí prostor například pro narozeninovou oslavu.

Děkuji Všem kdo daroval výtvarný materiál, drogerii, dezinfekční a drogistické prostředky. 
Děkuji Vám za Vaše milé přátelství, vzájemnou podporu.
Vážím si toho…….. Vaše lektorka Rita

Budu ráda za hodnocení či recenzi na https://www.facebook.com/klubikjaja

nebo  https://business.google.com/reviews/l/08735806753381047397?hl=cs

https://www.facebook.com/klubikjaja
https://business.google.com/reviews/l/08735806753381047397?hl=cs

