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  Pojďme si spolu hrát - Zimní radovánky 

17.1.2019 

 
V lednu proběhlo další setkání kroužku Pojďme si spolu hrát, ve kterém si děti společně s cvrč-

kem Mirečkem užívali zimních radovánek. I přes chybějící sníh a panující téměř jarní počasí 

jsme si hráli s ledem a zkoumali jeho vlastnosti, hledali jsme ztracené sněhové vločky a posta-

vili si sněhuláka. Na závěr děti společně s maminkami vytvořili jednoduchá krmítka pro ptáčky 

a na výpravě jsme je zavěsili na stromy. 
 
 

 

Leden 2019 



 Pojďme si spolu hrát - Masopustní veselí  

                         14.2.2019 

 
V únoru proběhlo další setkání kroužku Pojďme 

si spolu hrát. Vzhledem k panující zimě si děti s 

cvrčkem Mirečkem nejprve vyzkoušely pozná-

vání stop, stopování zvířátek a jejich krmení. 

Poté nás čekal masopustní karneval, nejprve 

jsme si vyrobili masky a pak se převlékli do kos-

týmů a tancovali a veselili se. Na závěr nám cvr-

ček Mireček pověděl pohádku O Koblížkovi a 

koblížky jsme i ochutnali. 

            Výlet do Bonga 

                1.2.2019  

 

O pololetních prázdninách jsme 

prostředky hromadné dopravy vy-

razili do Brna za zábavou a pohy-

bem, konkrétně do zábavního cent-

ra Bongo. Cestu jsme zvládli bra-

vurně, v Bongu děti řádně řádily, v 

poledne rychle poobědvali a opět 

se rozutekly po atrakcích. Odjíždět 

se nikomu nechtělo, ale museli 

jsme stihnout zpáteční vlak... Su-

per akci brzy zopakujeme...  

Únor 2019  



Březen 2019 

             

Pojďme si spolu hrát - Vítání jara  

21.3.2019 
 

V březnu proběhlo další setkání kroužku 

Pojďme si spolu hrát, na kterém jsme přivíta-

li jaro. Děti nejprve probudily jarní sluníčko, 

pozdravily ho, ozdobily si květináče a zasa-

dily první semínka. S pomocí doplňkových 

aktivit se naučily poznávat semínka vybra-

ných rostlin a přiřadit semínka k rostlinám. 

Na závěr se s Cvrčkem Mirečkem vydaly 

probouzet stromy podél řeky Svitavy. 

Víkendovka Bílovice n. Svitavou 22. - 23.3.2019 
 

V pátek jsme se vlakem přepravili do Bílovic a ještě na zastávce v Rájci jsme se rozdělili do tří družstev po 

šesti dětech a jedné vedoucí. Krásné počasí jsme měli objednané a tak se Duhy, Jednorožci a Ohnivci vyda-

li za dobrodružstvím. V pátek nás čekali ještě hry ve vlaku, ubytování v Bílovické škole, večeře v restaura-

ci Sokolovna, stezka odvahy a pro všechny krásná odměna za její zdolání, před spaním ještě hry, pohádky a 

děti si vyslechli legendu o drakovi, která je uvedla do sobotní bojové hry. Bohužel už v šest hodin byli 

všichni na nohou a po sbalení věcí a rozdělení svačiny jsme vyrazili na snídani do Sokolovny. Pak už nás 

čekala sedm kilometrů dlouhá procházka krásnou přírodou spojená se hrou, ve které se nám podařilo splnit 

všechny úkoly, vyluštit jméno draka, společně ho uspat a tak zachránit naše království. Jako odměna byl 

pro každého připraven řád spícího draka. Vlakem jsme se zase vrátili do svých domovů a spokojené děti k 

rodičům. Akce byla podle dětí prostě super a tak se všichni určitě těší na další. 



Duben 2019 

Bazárek  6.4.2019 
 

Centrum Motýlek uspořá-

dalo v sobotu 6. dubna 

2019 na sále sokolovny 

Bazárek. 74 prodávajících 

nabízelo především jarní a 

letní oblečení a potřeby 

pro děti, obuv, těhotenskou 

módu, potřeby pro kojící 

matky a hračky.  

 
 

Na dalším oblíbeném Nocování, tentokrát s dinosaury, jsme se sešli v pátek 12.dubna v Motýlku. Připravili 

si karimatky a spacáky, ale spát nešli. Program jsme zahájili seznámením, podpisem pod pravidla Nocová-

ní a pohybovými a vědomostními hrami na téma pravěk. Potom se z nás stali archeologové a rozděleni do 

dvou skupin jsme se vydali hledat pozůstatky z daleké minulosti. Odměna byla sladká a současná ;). Po 

večeři jsme vyráběli a vystřihovali dinosaury, které jsme si odnesli domů. Za úplné tmy pro nás byla po 

Rájci připravena hra po stopách dinosaurů. Na konci bylo naším úkolem z nasbíraných písmen sestavit ta-

jenku, která nám prozradila další program. Tajenkou bylo slovo PROMÍTÁNÍ. Po návratu do klubovny 

proběhlo něco dobrého na zub, pyžámka, hygiena a slibované promítání, tentokrát filmu Croodsovi. Ráno 

snídaně, hry, zdobení (a jezení) perníčků, úklid a už tu byli rodiče. Děkujeme všem organizátorům a dětem 

za jejich účast, aktivitu a správňácké chování k malým i velkým kamarádům. 

Jarní Nocování aneb Cesta do pravěku   12.-13.4.2019  



Pojďme si spolu hrát  25.4.2019 

 Čarodějnický (pod)večer   
 

V dubnovém setkání kroužku Pojďme si spolu 

hrát nás provázel Cvrček Mireček se svojí ka-

marádkou Čarodějnicí Rozárkou. Děti si užily 

spoustu kouzlení a čarodějných kejklů. Mohly 

si vyzkoušet létání na koštěti, chůzi v začaro-

vaných botách, provlékání pavoučí sítě, pří-

pravu lektvaru a další čarodějnické záludnosti. 

Na závěr si každý opekl špekáček, popovídali 

jsme si a děti se ještě vyřádily na hřišti. 

 

Zelený čtvrtek v Motýlku 18.4.2019  
 

Na zelený čtvrtek měli už školáci prázdniny, ale 

ne všichni rodiče dovolené. Proto jsme jim na-

bídli, aby jejich děti strávili den v Motýlku. Rá-

no jsme si zacvičili a podováděli, malovali, hráli 

si, povídali. Pak jsme se zapojili do Velikonoční 

dílničky, která od 10 hod v Centru probíhala. 

Vyrobili jsme si zápichy do květináče, ptáčky z 

kartonu, zajíce a zkusili jsme si malování kras-

lic voskem. Ještě před obědem jsme se za krás-

ného počasí vydali zařádit na Pirátské hřiště. Po 

obědě a krátkém odpočinku v klubovně jsme 

navštívili jsme zdravou výživu Nabo a pochut-

nali si na vynikající zmrzlině. Den byl díky sup-

rovým dětem, pěkně připravené dílničce a krás-

nému počasí fajn strávený... 

Víkendovka Holštejn   26-27.4.2019  
 

V pořadí již druhá víkendovka, tentokrát do 

Holštejna, se podle nadšení dětí, opět vyda-

řila. O děti se postarali Lenka, Pavlína, Bá-

ra a Monika. 

V sobotu se nám tedy dost ochladilo, ale 

aspoň jsme se nepotili na lanovém parku a 

měli jsme celý park jenom pro sebe, což se 

dost hodilo, protože nás bylo, oproti minulé 

víkendovce do Bílovic, už 24 dětí a 4 do-

spělí a tak by se návštěvníků do parku už 

ani víc nevešlo… 

Součástí akce byla hra, kde děti hledali 

plyšáky. 

Instrukce byla jasná: Každé dítě ať si sebou 

vezme nějakého plyšáka, kterého může do-

ma postrádat a pak všechny plyšáky dáme 

do hry a každé dítě bude mít za úkol jedno-

ho plyšáka najít... 



Dílnička ke Dni matek 

9.5.2019  

Ve čtvrtek 9. května odpoledne přišli 

menší i větší děti do Motýlku, aby 

vyrobili dárky pro své maminky, ba-

bičky ke Dni matek. Vyráběli jsme 

kromě přáníček v podobě srdíček, 

motýlů či kytiček také zápichy do 

květináče a šumivé bomby do kou-

pele. 

Květen 2019 

Bláznivý pátek - divadelní představení   18.5.2019 
 

Divadelní  kroužek Centra Motýlek měl premiéru dalšího představení. Pod vedením Kristýny Novákové a 

Františka Alexy si děvčata ve věku 8-15 let připravila komedii Bláznivý pátek. 

Na rozdíl od předchozích pohádek vsadili protagonisté na komedii s prvkem nadpřirozena. Neshody mezi 

dcerou a mámou vyvrcholí až k tomu, že si dotyčné vymění těla, aniž by to čekaly, či o to vůbec stály. Ná-

sledný děj je ovšem velmi zábavný a hlavně poučný, ať už pro děti či jejich rodiče, což právě na příkladu 

dcery a mámy nejvíce vynikne.  

Výrok jedné návštěvnice, která byla na představení a nemá vazby na účinkující, - „Divadlo bylo moc pěkné 

- víc takových akcí“ - mluví za vše... 



Pojďme si spolu hrát  23.5.2019 

 Májová slavnost   
 

Ve čtvrtek 23. května se konalo předpo-

slední setkání s Cvrčkem Mirečkem v to-

moto školním roce. Pro nepřízeň počasí 

jsme se sešli v prostorách za rájeckou So-

kolovnou. Děti si vyrobily jarního skřítka 

nebo vílu, zahrály si na chytání motýlů a na 

závěr létaly jako včeličky a zkoušely opylo-

vání louky a sběr nektaru. 

Beseda „Zeptejte se svojí doktorky“   

20.5.2019 

V pondělí 20. května se v Centru Motýlek 

konala pro maminky beseda s paní doktor-

kou Hanou Hájkovou. Tématem bylo na co 

se připravit letních měsících. Maminky se 

dozvěděly, co si na léto sbalit do lékárnič-

ky, jak ošetřit lehká zranění a bodnutí hmy-

zem, co dělat v případě nevolnosti při ces-

tování a jak se chránit před sluncem. Bese-

dy se zúčastnilo dvět maminek. 

Workshop v pekárně Tesco Boskovice 23.5.2019  
 

V Tesco nás čekala prohlídka obchodního domu, různá tvoření včetně pečení pizzy a zábavný kvíz. Pan 

ředitel a dvě paní asistentky byli velmi milí a moc krásně to pro nás připravili. Na konec každé dítě dostalo 

parádní dárkový balíček. Děti byly nadšené a pan ředitel spokojený. My jsme byly rády, že jsme stihli na-

plánovaný vlak. 



 

Rybářský den 25.5.2019  
 

V sobotu 25.května 2019 jsme společ-

ně s Místním rybářským svazem Rájec-

Jestřebí uspořádali k příležitosti Dne 

dětí Rybářský den u Sládkových ryb-

níčků. Od 9 hod si děti mohly vyzkou-

šet rybolov, nechat si namalovat obli-

čej, svézt se na poníkovi. Každé dítě 

obdrželo svojí kartičku, na kterou sbí-

ralo razítka za splněné aktivity. Mezi 

nimi byla opičí dráha, chůdy, kuželky, 

poznávačky na téma ryby, rukodělné 

dílny (výroba kloubouků a udic s ryb-

kami), lovení rybek na magnet či stavě-

ní puzzle. Odměnou byl pro děti párek 

v rohlíku, limonáda a balíček dobrot. 

Program zpestřily naše Mažoretky, kte-

rým se obě vystoupení vydařila. 

Hasík v Motýlku  30.5.2019 
 

Ve čtvrtek 30. května navštívil Cent-

rum Motýlek Hasík. Pod vedením pro-

feisonálních hasičů Marcela Musila a 

Zuzany Svobodové se děti dozvěděly, 

jak se chovat při požáru, jak vzniku 

požáru přecházet, jaká jsou důležitá 

telfonní čísla nebo jak ošetřit jednochá 

zranění způsobená ohněm  či kouřem. 

Na závěr si mohly vyzkoušet hasičkou 

uniformu, masku či nést kyslíkovou 

bombu. Akce se zúčastnilo 12 dětí v 

doprovodu rodičů. 



Červen 2019 

 

 

Pojďme si spolu hrát - Svatojánská slavnost  -  20.6.2019 
 

  Poslední setkání kroužku Pojďme si spolu hrát se neslo v duchu Svatojánské slavnosti. Děti nej-

prve sbíraly devatero svatojánských bylin a následně se vydaly hledat poklad - placku s Cvrčkem 

Mirečkem. Kvůli nepřízni počasí jsme museli zůstat schovaní v Sokolovně, ale děti si nakonec slav-

nost i hledání pokladu užily. Na závěr jsme se rozloučili s naším průvodcem Cvrčkem Mirečkem a 

popřáli si hezké prázdniny. 

 

 



Červenec 2019 

Letní pikniky 10 a 24. 7. 2019 

V červenci jsme uspořádali dva pikniky pro 

maminky s dětmi na hřišti „U Piráta“ v Ráj-

ci. Každé dítě za symbolické vstupné obdr-

želo ovocnou kapsičku a pitíčko, maminky si 

zase vychutnaly ledovou kávu. Dále všichni 

mohli ochutnat spoustu dalších dobrůtek, 

mimo jiné výborné domácí ovesné sušenky, 

šneky, jednohubky, nechybělo ani ovoce, 

křupky či domácí sirupy. 

příměstský tábor CESTA KOLEM SVĚTA  

8. - 12. 7. 2019   
 

Příměstský tábor Cesta kolem světa byl určený pro děti ve věku 

3–11 let. V průběhu celého týdne jsme navštívili řadu kontinen-

tů. Naši cestu jsme zahájili v Evropě, dále jsme putovali do Afri-

ky a Asie. V rámci středečního výletu do ZOO Jihlava nás čeka-

la návštěva všech kontinentů a seznámení se zvířaty, které tam 

žijí. Poslední den jsme se vydali zpět do Evropy, přímo do na-

šich končin a to návštěvou farmy v Karolíně. Počasí nám celkem 

přálo, tábor jsme si užili. 



 

příměstský tábor RÁKOSNÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ  

8. - 12. 7. 2019   

Příměstský tábor pro maminky s dětmi ve věku 2–5 let se nám i letos 

opravdu vydařil. Děti po celý týden provázel skřítek Rákosníček, se kte-

rým zažívaly nejedno dobrodružství. Každý den nás čekala rozcvička, do-

polední tvoření, hry venku i uvnitř a nechyběly ani pohybové a sportovní 

aktivity. Maminky dostaly pro své děti táborový deník, do kterého si moh-

ly zapisovat své zážitky z celého týdne a doplňovat ho fotografiemi. V 

pondělí jsme hledali duhu, vyzkoušeli si chození po duhovém chodníku a 

malování barevnými ledovými kostkami. V úterý nás čekala velká výprava za zvířátky. Děkujeme rodině 

Skoupých z Rájce, že nám umožnili navštívit s dětmi jejich statek, prohlédnout si zvířátka a především 

zodpověděli všechny naše zvídavé dotazy. Ve středu jsme si hráli na hvězdáře. Děti vymýšlely pohádku 

pro Polárku a běhaly a jezdily po Mléčné dráze. Každý si také vyrobil svoji sadu malého hvězdáře na do-

mácí zkoumání. Čtvrteční den byl ve znamení pikniku. Děkujeme paní kastelánce a panu zahradníkovi za 

možnost strávit celý den v zámeckém parku a za odbornou a dětem uzpůsobenou procházku. V pátek už 

nás čekala výprava za pokladem a závěrečné rozloučení. 

Příměstský tábor „Ve světě kouzel“ začal v pon-

dělí 22. července v rájecké sokolovně seznamo-

vacími hrami a vyráběním táborových triček. 

Celý den jsme strávili povídáním a hledáním 

nových kamarádů. Další den proběhla cesta za 

pokladem. Vyšli jsme okolo půl osmé po fábor-

kách, které nás zavedly až do zámeckého parku. 

Poté co děti splnily zadané úkoly, si na poklad-

ně vyzvedly poklad a vrátily se zpět do sokolov-

ny. Ve středu jsme se jeli koupat do krytého ba-

zénu v Býkovicích. Děti se vyřádily, příjemně 

ochladily a potom jsme řádně hladoví jeli zpát-

ky do sokolovny. Ve čtvrtek jsme se vydali do 

zábavního centra Bongo v Brně, které jsme si 

všichni moc a moc užili. No a poslední den 

jsme vyrazili do Jestřebí na jeleny, chvíli si po-

hráli na hřišti a pak v sokolovně vyráběli lektva-

ry. Pak už přišla ta chvíle, kdy bylo na čase se 

rozloučit, rozdat odměny a diplomy. 

příměstský tábor   VE SVĚTĚ KOUZEL   22. - 26. 7. 2019   



 

Letní pikniky 7 a 21. 8. 2019 
 

V srpnu jsme uspořádali další dva pikniky pro maminky s dětmi na hřišti „U Piráta“ v Rájci. Každé dítě za 

symbolické vstupné obdrželo ovocnou kapsičku a pitíčko, maminky si zase vychutnaly ledovou kávu. Dále 

všichni mohli ochutnat spoustu dalších dobrůtek, mimo jiné výborné domácí ovesné sušenky, šneky, jedno-

hubky, nechybělo ani ovoce, křupky či domácí sirupy. Děti si společně pohrály a maminky poklábosily. 

Srpen 2019 

příměstský tábor    

V ŘÍŠI POHÁDEK   

5. - 9. 8. 2019 
 

Příměstský tábor V říši pohádek se konal v prv-

ním srpnovém týdnu. S dětmi jsme se vydali do 

pohádkové říše a prožili řadu dobrodružství. Po-

mohli jsme Červené Karkulce doručit košíček 

pro babičku a utéct z nástrah zlého vlka, společně 

s Jeníčkem a Mařenkou jsme si naplnili bříška 

perníčkem a nenechali se chytit od Ježibaby, na-

šli jsme zaklínadlo na zničení zákeřného čer-

nokněžníka a nakonec se v pořádku vrátili z říše 

snů, fantazie a pohádek zpět do našeho světa. 

V úterý 6. srpna 2019 se v rámci tábora konala 

také pohádková cesta do Permonia. 



 

Příměstský tábor Centra Motýlek v termínu 12.–16.8.2019 byl vydařený na 100 %. Děti se naučily, 

jak si navzájem pomáhat při různých aktivitách a společně tak zažily nezapomenutelný týden. Výlet 

do ZOO Brno se obzvláště povedl především díky tomu, že děti se mohly vydovádět nejen u zvířátek, 

ale i v malém lanovém centru. Výprava za pokladem u dětí měla velký úspěch. Každý se zapojil do 

hledání úkolů a společnými silami tak našly odměnu, kterou si spravedlivě rozdělily. Olympiáda, za 

kterou děti dostaly krásné medaile, byla pro některé sice trochu obtížná, ale každý se zapojil. 

Poslední den si děti udělaly indiánské čelenky s krásným peřím, které měly na sobě i u mírového ohně. 

Tímto náš nezapomenutelný týden skončil, ale doufáme, že se k nám děti v dalším roce zase připojí.:) 

příměstský tábor   NEZAPOMENUTELNÝ TÝDEN   12. - 16. 8. 2019 



Září 2019 

Rok s Rákosníčkem  

Jak Rákosníček slavil babí léto  

12.9.2019 
 

První setkání kroužku Pojďme si spolu hrát, 

jehož letošním průvodcem je skřítek Rákos-

níček se opravdu vyvedlo. Děti společně s 

maminkami, tatínky či babičkami pouštěly 

lodičky, vyráběly pavučinky snů a pomáhaly 

Rákosníčkovi sklízet úrodu ze stromů i ze 

země. Díky krásnému počasí jsme mohli být 

venku a užívat si pravé babí letní počasí. 

 

Víkendovka Pustá Rybná 13-15.9.2019  
 

Vyrazili jsme v pátek odpoledne, což byl adrenalin - vlaky přeplněné, se zpožděním. Po ubytování děti do-

stali od Jany výbornou buchtu jako předkrm, povečeřeli párky v rohlících, zeleninu, ovoce a různá zobání. 

K dispozici měli stále teplý čaj. Děti spali ve dvou ložnicích s dospělými, v třetí spaly velké holky samy. 

Večer táborák, fotbal, volný program, stezka odvahy, rychlohygiena. 

V sobotu ráno byly po ranní rozvičce s Lenkou švédské stoly - čerstvé rohlíky, koláče, chléb, máslo, mar-

melády, sýr, nutela, ovoce, zelenina, kakao, čaj. Kolem 10. hodiny  jsme se po fáborcích vydali na vrchol 

Lucký vrch, po cestě děti plnily úkoly a postupně odhalovaly tajenku ukrývající nápovědu k nalezení po-

kladu. Bylo krásně. V restauraci na Luckém vrchu jsme poobědvali. V poobědovém volnu se děti na rozdíl 

od nás se nekochaly krásnými výhledy, ale lítaly, stavěly hrady, skákaly na trampolíně - odpočinek žádný. 

Z Luckého vrchu jsme se vydali do restaurace Hlučál v Pusté Rybné, kde jsme povečeřeli. Cestou si děti 

užily blbnutí v kukuřičném poli nebo válení sudů z bývalé sjezdovky. Nachodili jsme cca 12 km, plus x 

dalších, co děti naběhaly :). Večer byl táborák, fotbal, stezka odvahy, zobání dobrot a sprcha. 

V neděli ráno nás po snídani čekalo balení, úklid a cesta krásným lesem na Rybenské Perníčky (cca 5 km). 

Batohy jsme dětem z chalupy k autobusu odvezli autem. Na obědě jsme byli opět na Hlučále. Autobusem 

jsme se přesunuli do Poličky, kde jsme navštívili prostory muzea a vydali se na prohlídku s průvodkyní na 

radnici a poličské hradby. Cesta zpět byla s rozhodně s menšími stresy než v pátek. 



Bazárek 7.10.2019 
 

Centrum Motýlek uspořádalo v so-

botu 7. října 2019 na sále sokolov-

ny Bazárek. Prodávající nabízeli 

především podzimní a zimní oble-

čení, obuv, hračky a potřeby pro 

těhotné a kojící.  

Příští Bazárek plánujeme na jaro 

2020. 

 

Říjen 2019 

Rok s Rákosníčkem   

Jak u Rákosníčka nastal podzim 

10.10.2019 
 

Na říjnovém setkání se skřítkem Rá-

kosníčkem jsme se vypravili do pod-

zimního lesa. Nejprve děti společný-

mi silami vyrobili podzimní strom a 

vyzkoušeli si, jak dobře jim jde fou-

kání. Rákosníčka také navštívili pod-

zimní skřítci, pro které jsme vyrobili 

domečky z přírodnin. A na závěr 

jsme si ještě vyzkoušeli jak těžké to 

má veverka se sháněním zásob na 

zimu. 

Děkujeme za možnost strávit krásné 

podzimní odpoledne v zámeckém 

parku. 



Drakiáda 12.10.2019  
 

V sobotu 12. října se konala 

naše tradiční podzimní akce 

Drakiáda. Počasí nás na první 

termín pěkně pozlobilo, proto 

jsme museli akci o týden odlo-

žit a vyplatilo se. Bylo krásné 

pravé podzimní počasí, vítr 

foukal a draci létali. Děti si 

prošly dračí stezku a získaly 

odměnu. Po celou dobu hořel 

oheň, na kterém se opékaly 

špekáčky. Někteří s námi vydr-

želi až do setmění.  

Úterý 9.10.2019 - Myslivec myslí... 

Studenti Střední lesnické školy v Hranicích 

si pro děti připravili zajímavý program. Sešli 

jsme se v klubovně a po seznamovacích 

hrách se vydali k zámku. Tam na nás čekali 

"lesníci", kteří nás vzali do lesa a k rybníku 

Lenčov. Děti se dozvěděly zajímavé infor-

mace o lesní zvěři a péči o ní, prošly se krás-

nou podzimní přírodou, zahřály při pohybo-

vých hrách, užily si troubení a čas strávený s 

kamarády. Zpět jsme se dopravili autobusem, 

oběd byl zajištěn v restauraci Na Kopečku, a 

odpolední čas jsme strávili na Pirátském hřiš-

ti, vyráběním a řáděním v klubovně. 
 

 

Středa 30.10.2019 - Výlet do BRuNO 

Ve středu jsme se s dětmi vydali na Výlet do 

zábavního centra BRuNO. A jak se dětem 

akce líbila nám zhodnotil Tomáš: "Výlet do 

Bruna s Motýlkem byl super. S Filípkem 

jsme byli 3x v norách, u lanovky a řekl jsem 

Filípkovi že se to hýbe a utíkali jsme pryč. 

Na oběd jsme měli nudlovou polívku a řízek 

s kaší. Potom jsem šel na lodičky a tam mě 

zezadu postříkala cizí holka. Ještě jsem byl 

na motokárách. Při odchodu jsme hledali Te-

rezku." Tomáš Flek, 8 let 

 

 

Hlídání na podzimní prázdniny   9-10.10.2019 



Strašidel se nebojíme  1.11.2019 

V pátek 1. listopadu  jsme uspořádali pro rodiny s dětmi v zámeckém parku strašidelný pochod. Strašidýlka 

z různých pohádek a příběhů byla celkem na 7 stanovištích a potkat jsme mohli i Bílou paní! Děti u vstupu 

obdržely mapu, na kterou sbíraly razítka. Na závěr je čekala malá odměna ve formě placky a sladkostí. 

Účastníků bylo víc než 500 osob. Děkujeme paní kastelánce a panu zahradníkovi za možnost uspořádat po-

chod přímo v zámeckém parku, Divadelnímu spolku a Skautskému středisku za pomoc na stanovištích a 

úžasné kostýmy,  Romanu Máchovi za fotografie a všem dalším dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili. 

Pochod Světýlek   8.11.2019  

V pátek 8. listopadu se konal tradiční lampionový průvod tentokrát pod názvem Pochod světýlek. Pochod 

propojil svou trasou Jestřebí a Rájec a počtem účastníků překonal naše očekávání. Na dobrodružnou cestu 

lemovanou světýlky se vydalo asi 300 účastníků. Děti si nesly lampiony, lucerničky či jiná světýlka a za 

odměnu dostaly perníčky. Na pirátském hřišti byly pro všechny připraveny špekáčky a teplý čaj.  

Poděkování patří fotografovi Romanu Máchovi. Děkujeme také Soni Novotné za úžasné perníčky, Lence 

Prokopové za zajištění sladkých odměn a špekáčků, rodině Nechutové a Konečné za přípravu zázemí v cíli 

pochodu, Rájeckým hasičům za zdárný průběh pochodu a všem dalším co se na organizaci podíleli. 

Listopad 2019 



 

Listopadové setkání kroužku Pojďme si spolu hrát 

jsme připravovali společně s Městskou knihovnou 

v Rájci-Jestřebí. Nejprve děti společně s Rákosníč-

kem navštívili obyvatele jeho rybníčku Brčálníku a 

pořádně ho vyčistili a připravili rybičkám na zimu. 

V tvořivé dílně jsme vyráběli žabky z našich rukou 

a na závěr vylovili perníkový rybníček. 

Rádi bychom poděkovali paní knihovnici Pavle 

Šamonilové za zázemí a především za úžasnou pří-

pravu a nápady pro celou akci. Děti i maminky si 

to moc užily! 

Víkendovka do Tišnova 15-16.11.2019  
 

Minulý pátek jsme jeli s partou 

kamarádů vlakem do Tišnova 

na Víkendovku s centrem 

Motýlek. Ve vlaku jsme hráli 

Jméno-věc, i když to drncalo. 

Po příjezdu jsme se ubytovali v 

Inspiru, kde jsou velké klubov-

ny na spaní i hraní. K večeři 

nám uvařili špagety v restaura-

ci a pak jsme měli bojovku. 

Hledali jsme korálky u svíček, 

které svítily všude možně po 

městě. Šli jsme po skupinách 

podle mapy a dostávali na ni 

razítka. Večer jsme hráli ještě 

Městečko Palermo. Druhý den 

po dobré snídani jsme šli na Květnici. Hráli jsme kolíčkovanou. Došli jsme až ke kříži nahoře. Byly tam 

skály a lavičky. Hledali jsme růženíny, ale nemají se sbírat. Potom jsme šli na řízek a po obědě ještě na lu-

kostřelbu. Všichni si zastříleli z luku. Potom jsme hráli „Pavouk chramst“ na napjaté pavučině na dětském 

hřišti. Když jsme se vrátili do Inspira, udělali jsme si společné foto a byl konec. Moc rychle to uteklo! Sba-

lili jsme si batohy a šli jsme zase na vlak domů.  

Celý výlet se nám moc líbil, nepršelo ani chvilku a všichni si to užili. Příště jedeme zas!   Anna Pokorná 

Rok s Rákosníčkem - Jak Rákosníček připravoval rybník na zimu - 14.11.2019 

Bruslení s Motýlkem 

30.11.2019  
 

Malí i velcí bruslaři se sešli v so-

botu 30. listopadu na zimním sta-

dionu v Blansku, aby si před obě-

dem zasportovali. Děkujeme za 

účast, bylo to super! 



Prosinec 2019 

Mikuláš v Motýlku   5.12.2019  
 

Ve čtvrtek 5. prosince se v prostorách Rájecké sokolovny konala Mikulášská besídka. Podvečerní čekání 

na Mikuláše jsme zahájili představením O dešťovém tanci od našich nejmenších divadelníků. Každé dítko 

dostalo od andělíčka při vstupu papírového mikuláše k dotvoření, pro všechny byl připraven dětský miku-

lášský punč, perníčky a malé občerstvení. Společně jsme Mikuláše přivolali písničkou a pak už se nadělo-

valo. Děti zpívaly a říkaly krásné básničky, každý si odnesl balíček se zdravými dobrotami v ručně vyrábě-

né papírové tašce. Rády bychom poděkovaly našim maminkám za výrobu tašek a přípravu celé akce, lek-

torkám divadelního kroužku za zahájení besídky a místostarostovi Rájce-Jestřebí Zdeňku Vašíčkovi za do-

dání větviček na výrobu dekorací. Děkujeme také sponzorům této akce: paní Jitce Klimešové z prodejny 

zdravé výživy NABO a paní z papírnictví Robil. 

Rok s Rákosníčkem - Jak k Rákosníčkovi přišla zima - 12.12.2019 
 

Na poslední schůzce kroužku Pojďme si spolu hrát přišla k našemu skřítkovi pořádná zi-

ma a chumelenice. 

Bylo potřeba uvařit si pořádný šálek bylinkového teplého čaje a připravit se na zimní ob-

dobí. Děti si společně s rodiči vyrobili sněhuláčky z ponožek a na závěr jsme zkoušeli 

mocné kouzlo zimního slunovratu a padajících vloček. Všem zúčastněným moc děkujeme 

a těšíme se na další shledání u skřítka Rákosníčka v roce následujícím. 



Vánoční besídky ve cvičení  

 18. a 19.12.2019 

Poslední předvánoční týden proběhly besídky 

i v našem rodinném centru. Ve středu  i ve 

čtvrtek po klasickém cvičení maminek s dět-

mi nás čekala v klubovně pod stromečkem 

nadílka. Děti si domů odnesly drobné dáreč-

ky. Maminky se pochlubily napečeným cuk-

rovím a vyměnily si recepty. Koledami jsme 

se naladili na vánoční atmosféru a všichni 

jsme spokojeně odešli domů věnovat čas 

předvánočním přípravám. 

Bruslení s Motýlkem  29.12.2019  
 

Mezi vánočními svátky využil možnost zabruslit si a zahrát hokej rekordní počet návštěvníků - rodin se 

začínajícími i zdatnými bruslaři. Bylo milé setkat se s Vámi a společně si zasportovat, popovídat a popřát si 

vše dobré do nového roku 2020. 


