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Jednorázové akce 2018 

 

Bowlingový turnaj – 3.2.2018 

V sobotu 3. února 2018 uspořádalo 

Centrum Motýlek Bowlingový turnaj. V 15 

hodin jsme se sešli, abychom poměřili své 

síly v koulení na kuželky. Pro některé děti 

to bylo první seznámení s hrou bowlingu, 

některé měly „natrénováno“. Každopádně 

jsme se všichni dobře bavili. Na závěr 

dostal každý malý hráč a hráčka diplom a 

občerstvení. 

 

Jarní příměstský tábor Legohrátky 5.-9.2.2018 

První legohrátkový den 

jsme hráli spoustu 

seznamovacích her, ve 

skupinkách děti soutěžily v 

legu, vyráběli jsme veselé 

květináče se zápichy a 

navštívili jsme "legomuzeum" 

u Kašubů. V úterý jsme hráli 

ve skupinkách hry, soutěžili 

jsme. Z lega jsme vyráběli 

krmítka pro ptáčky. 

Namalovali jsme si trička a hráli hry venku. Středa byla ve znamení karnevalu. V maskách jsme 

hráli hry, soutěžili a hráli si. Ve čtvrtek jsme navštívili Technické muzeum v Brně. Čekali nás 

tam programy Protože práce šlechtí, I kdyby tisíc flašinetů, Čtyři kola dělají člověka. Nakonec 

děti pobavila Technická herna, kde se všichni doslova vyřádili. Poslední den Legohrátek jsme 

hráli v sále sokolovny pohybové hry. Dopoledne jsme strávili venku na šipkované. Před obědem 

jsme ještě stihli malovat sádrové obrázky. Odpoledne jsme stavěli z lega a vyhodnocovali 

skupinky. Vyhráli žlutí. Děti dostaly odměny. 

 



Bio potraviny – 14.3.2018 

Maminky se  dozvěděly více o biopotravinách. Mají vyšší obsah vitaminů, minerálních 

látek a také mají lepší chuť, barvu a některé další vlastnosti pozitivní pro spotřebitele.   

Certifikovaný BIO výrobek je viditelně označen novým evropským logem, které je 

povinné od 1.7.2010, a musí na něm být uvedeno, zda pochází ze zemědělské produkce EU 

nebo mimo EU. Pokud je výrobek certifikován v ČR musí být označen, již dříve používanou 

tzv. biozebrou - pod kterou je umístěn kód kontrolní organizace. Logo má zelenozelenou barvu 

nebo je v černobílém provedení. 

Privátní značka „BILLA 

NAŠE BIO“ je exkluzivní a 

chráněná značka pro BIO 

sortiment. Výrobky pod značkou 

BILLA NAŠE BIO zakoupíte 

pouze v řetězci BILLA. 

 Při besedě si maminky 

pochutnaly na bio krekrách se 

sýrem a chia semínky. 

Vylosované 2 maminky dostaly 

celé balení bio krekrů. 

 

Příprava zdravé svačinky pro radost – 15.3.2018 

Děti si udělaly s 

maminkami v Motýlku zdravou 

svačinku - ovocného páva, kterou 

si i nakonec snědly :-). Jak jim 

chutnalo! 

 

 

 

 

 

 

 



Bazárek – 24.3.2018 

Centrum Motýlek uspořádalo v 

sobotu 24. března 2018 mezi 8 a 11.30 hod 

na sále sokolovny tradiční Bazárek. 61 

prodávajících nabízelo oblečení a potřeby 

pro děti, obuv, těhotenskou módu, potřeby 

pro kojící matky a hračky. Z důvodu stále 

častějších krádeží jsme stanovily nová 

pravidla pro nakupující i prodávající, která 

se nám osvědčila. Děkujeme všem za jejich 

respektování a budeme se těšit na další Bazárek, plánovaný na podzim 2018. 

 

Velikonoční dílna – 29.3.2018 

I v Motýlku jsme se na Zelený 

čtvrtek připravili na Velikonoce. Zdobili 

jsme beránky a vyráběli z dřevěného špalku 

zajíce. Práce nám šla od ruky . 

 

 

 

 

 

Nocování s Motýlkem – 14.4.2018 

Jak se asi bude dnes spát bez maminky? To jistě ne 

jedno z 29 dětí, které se v sobotu 14. dubna v 17 hod sešly 

v Motýlku, napadlo. Ale po odchodu rodičů již na takové 

myšlenky nebyl čas 😊. Začali jsme seznamovacími hrami, 

při kterých jsme se mezi sebou seznámili a pobavili. 

Následoval program v duchu pohádky Lichožrouti – děti se 

rozdělily do skupin, soutěžily v různorodých hrách, 

vyrobily si Lichožrouty z ponožek či luštily křížovku. 



K večeři jsme si připravili oblíbené párky v rohlíku. Vrcholem večera byla jistě stezka odvahy, 

která vedla kolem řeky na Pirátské hřiště, kde nás čekal táborák a hledání pokladu. Po návratu 

do sokolovny trochu hygieny, do pyžámek a projekce pohádky Lichožrouti. Oproti očekávání 

při ní téměř nikdo neusnul, a tak jsme se ke spánku ukládali opravdu pozdě, což nikomu 

nevadilo. Ráno snídaně, hry, úklid a už tu byli rodiče. Nocování se líbilo dětem i pořadatelům, 

a proto si ho jistě zase zopakujeme. Děkujeme všem pomocníkům a paní Janě Konečné za 

perfektně naplánovaný program.  

Výživa nejen u nejmenších dětí a péče o pokožku– 30.4.2018 

Poslední dubnové pondělí se 

v hojném počtu sešly v Centru 

Motýlek Rájec-Jestřebí maminky se 

svými dětmi na semináři Výživa 

nejen nejmenších dětí a péče o 

pokožku. Maminky se dozvěděly o 

novinkách ve výživě a kosmetice 

HiPP, která je vhodná i pro alergiky. 

Děti ochutnávaly mňamky HiPP a 

Bebivity. Při besedě byla poskytnuta 

možnost hlídání dětí. Reprezentantka Hipp nám slíbila také návštěvu na příměstském táboře 

maminek s dětmi (3.prázdninový týden). Všichni odcházeli s dárečky spokojeni domů. 

 

Pečeme s láskou aneb maminkám k jejich svátku – 9.5.2018 

Maminkám k svátku děti připravily 

muffiny, které jim nazdobily pudinkovým 

krémem z máslové Hery, borůvkami, motýlky,.... 

Hera slaví 90. let od svého vzniku a my jsme 

společně oslavili její narozeniny. Děkujeme také 

Tesco Boskovice za podporu Dne matek v našem 

Centru.  

 

 



Den rodiny – 20.5.2018 

Mezinárodní Den rodiny jsme ve společnosti dětí, rodičů, prarodičů, přátel a po dobu 

konání akce i krásného počasí oslavili v neděli 20. května v sokolovně a na hřišti za ní. Akce 

se konala v rámci kampaně 5 týdnů pro rodinu pod záštitou celorepublikové Sítě pro rodinu. Po 

uvítání na sále vystoupily všechny tři skupiny “našich” mažoretek. Poté se na hřišti konaly 

komentované ukázky vojenských dynamických akcí. Následoval volný program. Děti si mohly 

vyrobit motýlky z pedigu a korálků, nechat si namalovat obličej postavami svých pohádkových 

hrdinů, zahrát si ping-pong, stolní fotbal či si zasoutěžit v závodě modelů na dálkové ovládání. 

Pro malé byl připraven dětský koutek. Venku byl veliký zájem o ukázku vojenských zbraní a 

výstroje. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a také všem malým i velkým účastníkům. 

 

Prázdninové pikniky – 3.7., 24.7.2018 

První prázdninové úterý se sešly maminky se svými dětmi na "pirátském hřišti" u 

rybníka Klimšák a za krásného letního počasí si povykládaly, děti si pohrály a společně si 

pochutnaly na kávě a dobrotách. 



Prázdninový piknik 24.7. spojený i s 

koupáním, modelováním pizzy a zmrzliny z 

domácí plastelíny, hraním na kinetickém 

minipískovišti ,.... jsme prožily se svými 

dětmi na hřišti za sokolovnou. 

 

 

Cvičení pro rodiče s dětmi o prázdninách – 11.7.2018 

Příjemným zpestřením letních dní bylo 

Cvičení pro rodiče s dětmi, kde jsme si 

společně zacvičili, zazpívali, zaskákali, 

proběhli a pohráli. 

 

 

 

 

Příměstský tábor pro maminky s děti – Hrajeme si s živly – 16.7.-20.7.2018 

Dne 16.7. jsme dorazili do sokolovny obtěžkaní kyblíkem, nepromokavým oblečením, 

bábovkami, náhradním oblečením a spoooustou dalšího … Proč to?? Začínal příměstský tábor.. 

jeho název byl: Hrajeme si s živly.. nebyl to klasický ,,hlídací“ tábor, ale tábor určený pro 

maminky s dětmi.. Vedoucí nám, maminkám, umožnily od rána do odpoledne trávit čas s dětmi, 

bez věčného vaření, praní, uklízení (to na maminky čekalo až večer :-)) se zábavou a 

programem pro děti i maminky. 

Postavičky Křemílka a Vochomůrky nás každý den seznámily s nějakým živlem (voda, 

slunce, vzduch…) a celý denní program byl provázen tímto tématem… 

Program a veškerá organizace byla 100%.Program byl naprosto úžasně a hlavně vhodně 

(s ohledem na věk dětí) připravený.. Bylo vidět, že jsou vedoucí tábora maminky, které ví, co 

děti zvládnou, co je baví, co jim chutná a co ocení, jako je koupání ve vaničce nebo bazénku, 



,,hrabošení“ v hlíně/kinetickém písku, plácání plastelíny, hledání pokladu.. zkrátka týden 

nabytý zážitky… Děti byly nadšené, maminky neméně (alespoň v mém případě). 

Veškeré činnosti byly na zvážení maminky, pokud se nechtěla hry, výroby účastnit, tak 

byl pro děti připravený hrací koutek – bazének s kuličkami, skluzavka, knihy, puzzle, kostky…. 

Obědy byly vhodně volené a děti i maminky si moc pochutnaly (velké díky paní Janíkové, která 

přizpůsobila jídelníček kvůli táboru/ dětem a výborně nás ,,krmila“ celý týden). Pitný režim 

také na 1+, džusy Tropico (100% ovocné dřeně bez konzervantů..).. 

Na vše bylo myšleno. Nic nebyl problém. Spící děti mohly po obědě chrupkat v 

zatemnělé klubovně s hlídáním nebo v kočárku. Nespící děti mohly odpočívat u promítané 

pohádky nebo si pohrát.. 

Odpočinkový čas byl věnovaný zdokonalováním maminek… Maminky se měly 

možnost naučit péct kváskový chleba (kvásek jsme dostali :-)), dozvědět se něco víc o přírodní 

kosmetice Saloos, naučit se ketlovat.. 

Na táboře jsme cvičili, tancovali, vyráběli, objevovali, vymýšleli, zkoušeli, užívali si… 

smysluplně trávili čas.. 

Byla to jedna velká BOMBA!!! Velice mě nadchnul a pokud bude možnost, tak se velice 

rádi zúčastníme i příští rok… 

Děkujeme JANĚ SEDLÁKOVÉ a KATEŘINĚ GORČÍKOVÉ za VŠECHNO!!!!! 

Pozn.: autorka článku je maminka dvou dětí, účastnice tábora Jana Šípková 



Dobrodružství v džungli – letní příměstský tábor s Motýlkem – 23.7.-

27.7.2018 

Příměstský tábor na téma dobrodružství v džungli se konal v termínu od 23. do 27. 

července. První den proběhl v duchu seznamování se a zavítali jsme i na Pirátské hřiště a stali 

se tak posledními návštěvníky před jeho opravou. 

V džungli se pro nás změnil na chvíli i zámecký park, kde jsme plnili úkoly a na konci 

dostali poklad v podobě zlatých šátků, které si později každý ozdobil podle sebe, stejně jako 

vaky na záda, se kterými jsme se vydali na další dobrodružství – tentokrát do zábavního centra 

Bongo v Brně. Ve čtvrtek jsme si zadováděli v krytém bazéně v Býkovicích. 

Poslední den jsme navštívili Farmu u Slouků, opekli tam špekáčky a pokoukali na 

zvířátka. Na závěr byly děti oceněny za jednotlivé výkony a výtvory. Doufáme, že se dětem na 

táboře líbilo, a přejeme jim hodně úspěchů i ve škole. 

 

 

 



Stopovaná, chcete-li šipkovaná – 31.7.2018 

V úterý 31.července 2018 

odpoledne jsme se sešli na náměstí Míru, 

abychom zde odstartovali zábavnou a 

naučnou hru – stopovanou, někteří znají 

pod názvem šipkovanou. Trasa vedla do 

zámeckého parku, který byl v panujícím 

horku příjemným místem nejen pro naši 

hru. 

Šipky nás provedly celým parkem. Na zastávkách děti plnily různorodé úkoly, které 

procvičili jejich fyzičku, dovednosti, znalosti. Na závěr proběhla pátrací akce za pokladem. Ta 

byla jako vždy úspěšná.  

Prázdninový piknik – 7.8.2018 

A že jsme si zase dobře 

"zapiknikovali" i za horkého počasí? 

Bylo to super - děti dělaly pizzu z domácí 

plastelíny, stavěly bábovičky z 

kinetického písku a hrály si na 

průlezkách, stavěly si domečky ze 

stavebnic, ......všichni dohromady jsme 

hráli hry s pexesem - hledali zvířátka u 

průlezek a chybějící části určitého 

zvířete. Nechtělo se nám ani odcházet. 

Příměstský tábor Pohádkový svět – 13.8.-17.7.2018 

První den příměstského tábora Pohádkový svět jsme nejprve hráli seznamovací hry. 

Rozdělili jsme se do skupinek a na téma Pohádky letem světem jsme se snažili získat 

pohádkovou knihu, pomocí níž jsme se dostali do večerníčkových pohádek. Museli jsme 

překonat vodní strážce, zamaskovat se za Želvy Ninja a rozeznat písničky z pohádek. Potkali 

jsme Ferdu Mravence, Makovou panenku, Vochomůrku a Křemílka, Káťu a Škubánka, Bořka 

stavitele a našli jsme nakonec i ztraceného Večerníčka. 



Druhý den příměstského tábora Pohádkový svět jsme se ocitli v říši bajek. Setkali jsme 

se se zvířátky nejen ve hrách a scénkách, ale i naživo....exotická zvířata jsme nejen viděli, ale i 

hladili a chovali si ;-). Vyrobili jsme si nástěnné hodiny, abychom se zorientovali v čase 

:-). Na stanovištích jsme si hráli s přírodninami a poznávali je všemi smysly. Dokázali jsme i 

vyluštit osmisměrky a pomoct zvířátkům z bajek. 

Třetího dne příměstského tábora Pohádkový svět jsme se ocitli v království. Za 

sokolovnou nám vyrostl hrad, na kterém jsme celý den skákali. Na stanovištích jsme sbírali 

razítka od pohádkových postav - prince, princezny, vodnice, kuchařky, myslivce a víly. Děti s 

myslivcem střílely ze vzduchovky do terče, princezně hledaly prsten v písku,....a za nasbíraná 

razítka byly odměněny. Každá skupinka si vyrobila také svůj vlastní hrad. Děti hrály jednu hru 

za druhou (čichanou, hledání pohádkových dvojic,....), vyráběly si masky a za odměnu byly 

nakonec pasovány na krále a královny. 

Čtvrtý den příměstského tábora Pohádkový svět jsme se vydali na pohádkovou plavbu 

řekou Moravou do Hodonína. Cestou autobusem nás provázela pohádka Princezna se zlatou 

hvězdou. Loď Konstancie s námi vyplula i s královnou Konstancií, která přišla za námi v 

doprovodu svých dvořanů. Na lodi jsme převáželi královský poklad. Tento poklad jsme museli 

ochránit před piráty, kteří napadli loď, vystoupili na palubu a chtěli se královského pokladu 

zmocnit. Vše dopadlo dobře, piráti jsme přemohli. Poklad byl zachráněn a spravedlivě rozdělen 

mezi posádku. Dostali jsme zlaťáky a lízátka. Poté jsme se vydali do Zoo Hodonín. Domů jsme 

se vrátili zdraví a spokojení. 

Poslední den příměstského tábora jsme se naposledy podívali do pohádkového světa, 

pomohli jsme detektivnímu klubu Scooby Doo vyřešit záhadu. Před kovboji jsme se dokázali 

skrýt a získat truhlu plnou 

dukátů, která nám nešla 

otevřít. Naštěstí nám 

pomohl náš kamarád Bořek 

stavitel. Poklad jsme si 

spravedlivě rozdělili a 

peníze vyměnili za dárky v 

královské tombole. Děti 

byly odměněny medailí za 

statečnost. Během dne jsme 

si také zasportovali a 

zahráli plno her. 



Cvičení pro rodiče s dětmi o prázdninách – 22.8.2018 

Venku krásné letní počasí a my jsme se sešli v klubovnách 

rájecké sokolovny, abychom si zacvičili, pohráli a pobavili. 

Příjemně strávené prázdninové dopoledne v Centru Motýlek s 

ostatními maminkami a jejich dětmi. 

 

Prázdniny končí, voda teče dál… - 25.8.2018 

V sobotu 25.8.2018 odpoledne jsme pozvali děti 

na rozloučení s prázdninami, které uspořádalo Centrum 

Motýlek společně s Vodáckým klubem Rájec-Jestřebí a 

Moravským rybářským svazem Rájec-Jestřebí na 

Pirátském hřišti. Děti i rodiče se povozili na kánoích, 

prohlédli si rybářské vybavení, zasoutěžili si při 

aktovkových závodech, vyrobili si vážku a lodičku, 

zkusili si úkoly, které měly spojitost s vodou (chytání 

dřevěných rybiček, zdolání dráhy v holínkách, stavění 

puzzle, útok na terč vodními stříkačkami a další). 

Nechybělo občerstvení a opékání špekáčků (na 

elektrickém grilu :)). Děkujeme dětem a rodičům, kteří akci navštívili, místním vodákům, 

rybářům a všem, kteří se na organizaci akce podíleli. 

 

Prázdninový výlet do zábavního parku Bruno – 27.8.2018 

S Centrem Motýlek jsme navštívili Bruno family park - centrum zábavy a aktivního 

trávení volného času pro děti do 15 let. Děti si mohly hrát na vnitřních i nových venkovních 

atrakcích, ale i dospělí nepřišli zkrátka ;-). Čáp Bruno, se kterým jsme se setkali, nás srdečně 

všechny vítal. Užili jsme si tak příjemný prázdninový výlet se spoustou zábavy a atrakcí. Tímto 

děkujeme samotnému BRuNO Family Park a projektu Vy rozhodujete, my pomáháme za 

podporu. 

https://www.facebook.com/BrunoFamilyPark/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBH9llBGs8Se2Cp7_Kk-XFhHFoo5UW8L1GZ3Npv1797bHoz4C7d3n1UXvzLPkj_d0MyMcBNigXU2rEqxL3RYn9UB1whZIui2ik08qCZBPJCBiYX3ZnBqzSjasnkxLmUrwQxudRKWh7Ux2Dd4AMJ5G0t8hJttzRTNL85FS7ese6-hS8iGQtcfw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/pomahamesvami/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBH9llBGs8Se2Cp7_Kk-XFhHFoo5UW8L1GZ3Npv1797bHoz4C7d3n1UXvzLPkj_d0MyMcBNigXU2rEqxL3RYn9UB1whZIui2ik08qCZBPJCBiYX3ZnBqzSjasnkxLmUrwQxudRKWh7Ux2Dd4AMJ5G0t8hJttzRTNL85FS7ese6-hS8iGQtcfw&__tn__=K-R


 

Den otevřených dveří– 5.9.2018 

Ve středu 5. září 2018 od 16 hod měli zájemci možnost 

prohlédnout si klubovny Centra Motýlek v sokolovně, zúčastnit se 

ukázek kroužků nabízených na školní rok 2018/2019, seznámit se 

s nabídkou jednorázových aktivit a fungováním Centra. 

 

Beseda BIO potraviny – 19.9.2018 

Na besedě Bio potraviny jsme se dozvěděli, co obsahuje zelený čaj (vitaminy C, B2, B1 

- tiamin, minerály a stopové prvky- zinek), že posiluje náš imunitní systém a čemu předchází: 

rakovině, chrání před srdečními i oběhovými chorobami a ničí viry. Zelený čaj obsahuje 

kofeiny, které mají povzbuzující účinek. Snižuje hladinu cholesterolu, chrání před rakovinou 

zažívacího traktu a posiluje imunitní systém proti virům. 



Všichni dostaly na 

ochutnání Zelený čaj Naše bio 

skvělé chuti, který můžete zakoupit 

pouze v Bille. Děti nepřišly také 

zkrátka, dostaly mňamky v bio 

kvalitě (tyčinky a jogurtové 

přesnídávky). 

 

 

Pojďme si spolu hrát Putování za zvířátky – 20.9.2018 

V září jsme zahájili nový kroužek Pojďme si spolu hrát pro děti ve věku 2-5 let v 

doprovodu jejich rodičů a prarodičů. Tématem prvního setkání bylo Putování se zvířátky. 

Vyrobili jsme si zvířátka z lesa, vydali se společně na houby a na závěr nás čekala výprava za 

zvířátky. 

 

 

 



Bazárek – 22.9.2018 

Centrum Motýlek uspořádalo v sobotu 22. září 

na sále sokolovny tradiční Bazárek. 68 

prodávajících nabízelo především podzimní a 

zimní oblečení a potřeby pro děti, obuv, 

těhotenskou módu, potřeby pro kojící matky a 

hračky. Příští Bazárek plánujeme na jaře 2019. 

 

Drakiáda– 7.10.2018 

Centrum Motýlek uspořádalo v neděli 7. října 2018 pátý ročník Drakiády. První děti, 

rodiče a prarodiče se se svými létajícími draky začali scházet kolem třetí hodiny odpoledne k 

dětskému hřišti „Na Vyhlídce“. Počasí nám letos celkem přálo – nepršelo a bylo teplo, ale 

bohužel téměř nefoukal vítr. Přesto většina draků po menším či větším fyzickém a psychickém 

úsilí vzlétla. Kromě pouštění draků jsme si opekli buřty na ohni, děti si zahrály různé hry, 

pohrály na dětském hřišti a strávily pěkné chvíle se svými kamarády. Děkujeme všem 

zúčastněným a těšíme se na příští ročník. 



Pojďme si spolu hrát Podzimní sklizeň – 18.10.2018 

V říjnu se uskutečnilo druhé setkání kroužku Pojďme si spolu hrát pro děti ve věku 2-5 

let v doprovodu jejich rodičů a prarodičů. Tématem byla podzimní sklizeň. Zjistili jsme, co 

lesní zvířátka jí přes zimu a naplnili jim jejich pelíšky zásobami. Děti si vyzkoušely hry s listím, 

kaštany, žaludy a dalšími podzimními plody a na závěr je čekala cesta za kaštánkovou 

pohádkou spojená s posezením u ohně. 

 

 

Nocování s Motýlkem – 19.10.2018 

Po jarním Nocování jsme si zkusili také Nocování podzimní. V pátek 19. října jsme se 

v 17 hodin sešli v Motýlku, připravili si karimatky a spacáky, ale spát nešli. Program jsme 

zahájili rozdělením do skupin (např. švestky, jablka, hrušky, dýně,..), pohybovými hrami, 

písničkami, vše na téma podzim. Poté jsme dlabali dýně, vyráběli si duchy, ochutnávali 

podzimní plody se zavázanýma očima a vyráběli z nich zvířátka. Po večeři jsme se vydali na 

stezku odvahy, kterou lemovaly námi vydlabané a rozsvícené dýně podél řeky na Pirátské 

hřiště. Po dvojicích, odvážnější účastníci dokonce sami, jsme se jen s baterkou vydávali hledat 



ducha, který byl na hřišti schován a měl pro nás úkol. Kdo věděl, kolik má pavouk nohou, byl 

odměněn pavoukem. Ne živým, ale gumovým a chuťově dobrým. Po návratu do sokolovny 

trochu hygieny, do pyžámek a projekce pohádky The Casper. Ráno snídaně, hry, úklid a už tu 

byli rodiče. Děkujeme všem organizátorům a dětem za jejich účast a odvahu. 

 

Podzimní čarování – příměstský tábor – 29.-30.10.2018 

Ve dnech 29. a 

30. října proběhl v centru 

Motýlek první podzimní 

příměstský tábor - 

Podzimní čarování. 

Tábora se zúčastnilo 

devět dětí ve věku 6-9 let. 

Po úvodním seznámení 

jsme si vyrobili 

kouzelnické hůlky a 

vydali se na výpravu do 



čarovného lesa, kam nás dovedla začarovaná mapa. Druhý den nás čekala výroba talismanů - 

kouzelných zvířátek a maskotů ve tvaru pavoučků a váčků plných bylin s čarovnou mocí. Tábor 

jsme zakončili vařením čarovných lektvarů, cestou za pokladem a hůlkovým soubojem. 

 

Lampiónový průvod– 15.11.2018 

Ve čtvrtek 15. 

listopadu v podvečer 

jsme se ve velkém počtu 

sešli na náměstí Míru, 

abychom se vydali na 

lampiónový průvod. 

Tempo a bezpečnost 

účastníků průvodu 

pomohli zajistit 

dobrovolní hasiči. Trasa 

vedla ulicemi 

Komenského, Hřbitovní, Šafranice, Budovatelů, Komenského, Taufrova, Fügnerova a podél 

řeky Svitavy. Cestou kolem řeky nás vedla světýlka, která nás přivedla k cíli. Tím bylo "pirátské 

hřiště", kde na nás čekal sv. Martin, svatomartinské rohlíčky, zapálený táborák, teplý čaj a 

zázemí Vodáckého sportovního klubu. Děkujeme JSDH, VSK, rodině Nechutové a samozřejmě 

všem "lampioňákům" . 

Pojďme si spolu hrát Putování za sv. Martinem – 15.11.2018 

Listopadové setkání kroužku 

Pojďme si spolu hrát se neslo v duchu 

Putování za svatým Martinem a 

lampiónového průvodu. Rodiče 

s dětmi se seznámili s tímto obdobím a 

s postavou svatého Martina, vyrobili si 

lampiony a přidali se k lampiónovému 

průvodu, na jehož konci je čekal svatý 

Martin s martinskými rohlíčky. 

Setkání se zúčastnilo 9 dětí a 8 rodičů. 



Bruslení s Motýlkem – 24.11.2018 

Malí i velcí bruslaři se sešli v sobotu 24. listopadu na zimním stadionu v Blansku. 

Ledová plocha byla plná bruslařů a bruslařek - ti nejmenší zkoušeli první krůčky a odrazy za 

pomoci svých rodičů, kluci se proháněli s puky a hokejkami a trénovali trefu na bránu, holky 

kroužily po ovále a zkoušely odvážné prvky. Pěkně jsme si přesně měsíc před Štědrým dnem 

zasportovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba adventních věnců – 28.11.2018 

První adventní neděle letos připadla na 2. 

prosince. V Motýlku jsme se na Advent připravili 

výrobou adventních věnců. Děti i dospělí vyráběli 

věnce na stůl i na dveře podle své fantazie. 

Nesetkali se tak dva stejné věnce. Každý si vybral 

takovou dekoraci, která odpovídá jeho osobnímu 

vkusu. Není na vlastnoručně vyrobený věnec! 

 

 

 

 



Příchod Mikuláše – 5.12.2018 

V předvečer svátku sv. Mikuláše zavítal za dětmi Centra Motýlek Mikuláš s Andělem. 

Rozdal dětem dárky. Děti mu říkaly básničky a zatančily taneček, který se naučily ve cvičení. 

Stihli jsme si i povykládat a pohrát si. Děti také vyzkoušely svoji odvahu mikulášskou stezkou 

při svíčkách. S dobrou náladou jsme odcházeli do svých domovů. 

 



Pojďme si spolu hrát Adventní čas – 6.12.2018 

Adventní setkání maminek a 

tatínků s dětmi ve věku 2-5 let v rámci 

kroužku Pojďme si spolu hrát proběhlo 

ve čtvrtek 6. prosince 2018. S dětmi 

jsme si připomněli, co všechno děláme 

v době adventního času a upekli jsme si 

cukroví, nazdobili vánoční stromeček, 

zachránili kapříkům šupinky a také 

pustili vánoční lodičky a ochutnali punč. 

Celkem se nás sešlo 16 dětí a 13 rodičů. 

 

Vánoční dílnička – 16.12.2018 

 Třetí adventní neděli jsme v Motýlku vyráběli vánoční dekorace - jednoduché svícínky 

a krásného vánočního skřítka. 

 

 



Vánoční besídka v Centru Motýlek – 19.12.2018 

Děti si s maminkami vyrobily vánoční svícny, 

a najednou uslyšely zvonek. Šli jsme za zvukem do 

druhé klubovny, kde jsme byli okouzleni zářícími 

prskavkami, dárky pod stromečkem, voňavou 

vánočkou, cukrovím, zvuky koled,.....v příjemné 

atmosféře jsme strávili společně předvánoční čas v 

Centru Motýlek. 

 

 

 

Divadelní představení Vánoční koleda – 21.12.2018 

 Poslední akcí Centra Motýlek v roce 2018 bylo představení malých divadelníků 

z našeho kroužku s názvem Vánoční hvězda. Premiéra se uskutečnila dopoledne pro první 

stupeň základní školy z Rájce-Jestřebí. Odpoledne se přišli podívat nejen rodiče a prarodiče 

vystupujících, ale také široká veřejnost. Herecké výkony, krásný starý příběh a koledy s 

doprovodem piana diváky příjemně vánočně naladili.     

   

 


