
 

 

  

   

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník, 790 70 

IČ:705 999 63 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 

V KC UHELNÁ 

Co nabízíme: 

 Aktivní a smysluplné využití volného času 

dětí 

 Rozvoj dovedností dětí potřebných pro 

samostatný život 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu 

k přírodě, využívání přírodních zdrojů a 

ochraně přírody zábavnou formou 

 Pohybové aktivity a hry 

 Pomoc s přípravou do školy 

 

 

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník, 790 70 

IČ:705 999 63 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 

V KC BERNARTICE 

Co nabízíme: 

 Aktivní a smysluplné využití volného času 

dětí 

 Rozvoj dovedností dětí potřebných pro 

samostatný život 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu 

k přírodě, využívání přírodních zdrojů a 

ochraně přírody zábavnou formou 

 Pohybové aktivity a hry 

 V KC Bernartice mohou děti navštěvovat 

rovněž hudební kroužek, rybářský 

kroužek a knihovnu 

 Pomoc s přípravou do školy 

                  

               

 

Ester z.s., Bílý Potok 152, Javorník, 790 70 

IČ:705 999 63 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 

V KC HAWAI V JAVORNÍKU 

Co nabízíme: 

 Aktivní a smysluplné využití volného času 

dětí 

 Rozvoj dovedností dětí potřebných pro 

samostatný život 

 Vedení dětí k zodpovědnému přístupu 

k přírodě, využívání přírodních zdrojů a 

ochraně přírody zábavnou formou 

 Pohybové aktivity a hry 

 Pomoc s přípravou do školy 

               



 

 

 Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají jak 

trávit smysluplně svůj volný čas. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 15:00 do 

18:00 prostorách KC Uhelná 

 Bezinfekčnost je nutností 

 Souhlas rodičů se spoluprací a jejich 

podpora programu 

Adresa poskytování: 

KC v obci Uhelná, 

Uhelná 68 

Uhelná 

790 70 

 

Kontaktní telefon: 732 237 229 

 
 

Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají jak 

trávit smysluplně svůj volný čas. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 15:00 do 18:00 

v prostorách KC Bernartice 

 Bezinfekčnost je nutností 

 Souhlas rodičů se spoluprací a jejich 

podpora programu 

Adresa poskytování : 

KC Bernartice   

Bernartice 107 

Bernartice 

790 57 

 

Kontaktní telefon: 607 490 728 

 
 

Pro koho je služba určena: 

 Děti ve věku 6-15 let, které nemají jak 

trávit smysluplně svůj volný čas. 

Podmínky poskytnutí služby: 

 Služba je poskytována bezplatně od 

pondělí do pátku od 14:00 do 15:45 

V prostorách KC Hawai v Javorníku 

 Bezinfekčnost je nutností 

 Souhlas rodičů se spoluprací a jejich 

podpora programu 

Adresa poskytování: 

KC Hawai 

Školní ulice 73 

Javorník 

790 70 

 

Kontaktní telefon: 732 112 595 

 


