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mateřský klub 
ŽelvIČKa,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

Pravidelný provoz v mK Želvička

Pondělí 
9 – 15 h volná herna, 10 – 11:30 h manipula-
ce s miminky a malými dětmi - na objednání, 
16:30 – 18 h jóga - pro pokročilé

Úterý
9 – 15 h, volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi začínající chodci - Kulihrášci, 10 h cvičení 
rodičů s dětmi ležící a plazící se děti - Klu-
bíčka

středa
9 – 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi od 1,5 do 2 let - Kulihrášci II, 10 h cvičení 
rodičů s dětmi 2 – 3 roky - Rarášci

Čtvrtek
9 – 15 h volná herna, 10:30 h poradna psycho-
motorického vývoje - na objednání

Pátek
9 – 15 h volná herna, 9:30 h dílnička 

Jednorázové akce:
5. 3. ŠáTKovánÍ aneb nosTe svÉ DěTI 
sPRávně - 9:30 h
10. 3. oDPoleDnÍ HeRna s PoHáDKou  
9 – 18 h
- herny otevřeny do 18 h, pohádka od 17 h
13. 3. DěTsKÝ KaRneval s InKou RYbářo-
vou - od 16 h
- předprodej lístků v MK Želvička nebo MC 
Karolínka
16. – 20. 3. bazaR DěTsKÉHo obleČenÍ 
a sPoRTovnÍCH PoTřeb,
novÉ DeKoRaCe a RuKoDělnÉ vÝRobKY
- s vlastním seznamem (ke stažení na strán-
kách Želvičky)
Příjem pondělí  9 – 12 h 14 – 18 h 
 úterý  9 – 12 h
Prodej úterý  14 – 21 h 
 středa  9 – 12 h 14 – 17 h
Vrácení věcí pátek  9 – 12 h    15 – 17 h

28. 3. záHaDa velIKonoČnÍHo zaJÍČKa - 
od 15 h
- tradiční jarní procházka s úkoly
- přihlášení do 24. 3.

9., 16. a 23. 3. KuRzY manIPulaCe s KoJen-
CI - na objednání
- jak porozumět a zvládnout základní tech-
niky v souladu s potřebami a psychomotoric-
kým vývojem kojenců

Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete na stránkách www.zelvicka.webno-
de.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou pří-
stupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

nabídka akcí

březen
zdravotník zotavovacích akcí
11. a 12. 3. 2015, 14:30 - 19:30 hod. a další 
termíny, VOŠ a SŠ zdravotnická Trutnov, Pro-
cházkova 303. 
Poplatek: 2 000,- Kč. S sebou přineste pře-
zůvky.
Přihlášky do 4. 3. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Jaro a velikonoce tvořivě
4. 3. 2015, 8:00 - 11:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. 
Více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Přáníčka a dárečky ke Dni matek
4. 3. 2015, 13:00 - 17:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. 
Více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

výtvarné inspirace
12. 3. 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 4. 3. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Jarní dekorace. nápady pro jaro
17. 3. 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 550,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 10. 3. 2015 a více informací 

o pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Přírodní zajímavosti z našich hor
20. 3. 2015, 9:00 - 13:30 hod., Krkonošské 
centrum environmentálního vzdělávání, 
Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3. 
Poplatek: 550,- Kč.
Přihlášky do 13. 3. 2015 a více informací - sti-
erandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

stravovací režim
30. 3. 2015, 9:00 - 11:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 550,- Kč. 
Přihlášky do 23. 3. 2015 a více informací - sti-
erandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Duben 

zdravotní Tv. Ručník – netradiční náčiní
8. 4. 2015, 9:30 - 13:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. S sebou přezůvky, pod-
ložky na cvičení, cvičební úbor, ručník 1 m 
dlouhý.
Přihlášky do 1. 4. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

speciální funkce v textovém editoru
15. 4. 2015, 8:30 - 15:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 700,- Kč. S sebou přezůvky, vlastní 
notebook. Nutná uživatelská znalost obslu-
hy PC a OS Windows. 
Přihlášky do 8. 4. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová 

Průmyslováci lyžovali 
týden v Krkonoších
Žáci ze Střední průmyslové školy, Trutnov, 
Školní 101, absolvovali ve dnech 19. až 
23. 1. 2015 sportovně pobytový zájezd za-
měřený na sjezdové lyžování. Garant akce, 
Mgr. Petr Karajanis, DiS., zvolil jistotu v po-
době sjezdových tratí v Peci pod Sněžkou. 
Po celou dobu pobytu panovalo pravé 
zimní počasí. Nechybělo sluníčko, sněho-
vé přeháňky a teploty pod bodem mrazu. 
Žáci měli příležitost zdokonalit, prohloubit 
a upevnit si své lyžařské dovednosti pod 
vedením erudovaných pedagogů. Prak-
tická výuka byla doplněna o přednášky, 
které se týkaly lyžařského sportu a pohy-
bu v horském prostředí v zimním období. 
Pobyt chlapcům zpříjemnila Red Bull hlíd-
ka, která jim doplnila energii, kterou za-
nechali na sjezdovce během intenzivního 
výcviku.
Celou akci musím považovat ve všech smě-
rech za zdařilou. Během pobytu žáci strávi-
li na lyžích bezmála 20 hodin, během kte-
rých nedošlo k jedinému zranění. 
Již nyní mohu slíbit, že pedagogové ze 
sekce tělesné výchovy připraví pro žáky 
obdobnou akci i v roce následujícím.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Školské zařízení pro DvPP  
Královéhradeckého kraje - pracoviště Trutnov

Turistický pochod První 
jarní kilometry 2015
Klub českých turistů, odbor Trutnov, po-
řádá v sobotu dne 21. 3. 2015 32. ročník 
pochodu. Pro příznivce turistiky jsou 
připraveny trasy pro pěší i cyklisty. Start 
všech tras je z internátu SLŠ v Lužické uli-
ci od 7.00 do 10.00 hod. Bližší informace 
i trasy jsou umístěny na webu: www.kct-
trutnov.com. 

Jiří Tichý, předseda KČT Trutnov

ukončení služby 
Podporované zaměstnávání 
na Trutnovsku a Jičínsku
Dva roky zde v Trutnově úspěšně fungovala 
služba Podporované zaměstnávání na Trut-
novsku a Jičínsku při Diakonii ČCE – středisko 
Světlo ve Vrchlabí.
Podporované zaměstnávání byla časově ome-
zená služba určená zdravotně postiženým 
lidem, kteří  chtěli získat a udržet si zaměst-
nání v běžném pracovním prostředí. Těmto li-
dem, ale i jejich budoucím zaměstnavatelům 
jsme  nabízeli individuální podporu, pracovní 
asistenci, poradenství … Služba byla  posky-
tována zcela zdarma.
Za dobu 2 let se nám podařilo pomoci na-
jít práci 9 uživatelům a dalších 10 uživatelů 
podpořit při hledání vhodné pracovní nabíd-
ky, sepsat CV, zprostředkovat rekvalifikaci 
a hlavně si více věřit.
Děkujeme za spolupráci Úřadu práce v Trut-
nově, kde nám paní zprostředkovatelky i pan 
ředitel vycházeli vstříc. Děkujeme Barevným 
domkům Hajnice - Oranžová kavárna za po-
skytování prostor pro naše společná setkání. 
Děkujeme všem zaměstnavatelům za ochotu, 
spolupráci a přístup k našim uživatelům.

Věra Zezulová
pracovní konzultantka, pobočka Trutnov


