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Milí příznivci klubíku,

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

Příští rok tomu bude již 10 let co pro Vás a Vaše děti připravuji kurzy. 

Začalo to znakováním v místnosti o 9-ti  metrech s pěti maminkami . Nejde již spočítat kolik dětí 
prošlo klubíkem ,ale je pro mě velká odměna, že i ti co se mnou začínali zůstávají věrnými a 
jdou se mnou opravdu těch deset let. 

Postupně se klubík třikrát stěhoval, vždy do větších prostor. Naposled se stěhoval těsně před 
covidovou dobou, ale i to jsme společně ustáli.

Díky bez Vás Všech by to nešlo :)

Proto jsem si pro Vás připravila novoroční dárek v podobě 10%navíc ke kreditu připsaném 
během celého ledna.



Září nám začalo trochu nešťastně, velká nemocnost dětí se otiskla na malé docházce. Nemoci se dětem 
nevyhnuly ani v prosinci, kdy se nekonaly velmi oblíbené a každoroční Vánoční dílničky.
Na děti od září čekala novinka, do lekcí byly zahrnuty houpací prkna, které si děti velmi oblíbili. 
Co se nepodařilo, ve větším rozjet nový kroužek Hýbánky - cvičení s houpacími prkny. Stále se můžete 
připojit. 



Proběhly podzimní dílničky, kdy jsme vyráběli lucerny. 
Přišel i Mikuláš se svojí skromnou družinou, jako vždy čerta nechal doma. Toho jsme si vyrobili. 



Výtvarné dění v klubíku.

Začíná to každý poslední týden oblíbené Messy-play pro nejmenší.

Ve tvoření s básničkou už se něco tvoří. 

Děti z Výtvarníčku jsou velmi šikovné a doufám, 
že letos nám opět vyjde uspořádat výstavu (červen)

A na ty nejmenší výtvarníky si hrají i maminky při relaxaci v kurzu Mama-art. 
Tento kurz bude po novém roce pokračovat v lekcích, které jsme nestihli před vánocemi. 
Na jaře pak bude na stávající navazovat pokračovací kurz.
Mama-art není jen pro maminky, ale pro všechny ženy a dívky.  



A co nás čeká v klubíku v dalších 6 měsících ?

leden 
● zahájení 8.1.2023 běžné kurzy , vždy vypsané v RS
● je možnost otevření odpolední volné herny ( přes zimu )

únor 
● 14.2 - 17.2 týden v duchu Karnevalu
● 20.2 - 24.2 příměstský tábor pro školní děti zaměřený na výtvarku, kurzy v tomto týdnu nebudou

březen 
● 30.3 - Velikonoční dílničky
● 31.3 - Nos s Andersenem - přespání v klubíku pro děti z Výtvarníčku
● zahájení dalšího kurzu Mam-art

duben
● seminář aromaterapie - léto 
● seminář - znakování
● jarní bazárek 

květen
● májové dílničky

červen
● den otevřených dveří a výstava Výtvarníčku
● prázdninové trička - výtvarné dílničky

        



A co nás čeká o prázdninách ?

Opět proběhnou příměstské tábory.

S velkou omluvou musím oznámit, že letos z rodinných a organizačních důvodů budou příměstské tábory pouze v 
klubíku.

Pro malé děti ( Maláček ) bude v termínech 17.7 - 21.7.2023 a v srpnu termín bude teprve upřesněn 2 nebo 3 týden 

Výtvarný příměstský tábor ( pro školní děti ) bude opět poslední týdny 24.7 -28.7. 2023 a 21.8 - 25.8.2023

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

Děkuji Všem kdo daroval výtvarný materiál, drogerii, hračky……
Děkuji za darovaný nový koberec do ateliéru, velmi prostor oživil. 
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

Pf 
23

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

