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Klub SUN Náchod
mateřské centrum Hopsáček

ÚSPĚ ŠNĚ FUNGUJE OD ROKU 200 4

Organizace využívá více než 200 m2 plochy s prostornou hernou, vybavenou 

klouzačkou, trampolínou a hračkami, a tělocvičnu s malou bolderingovou stěnou, 

zrcadlovou stěnou, posilovacími pomůckami, míči, hokejkami a dalším nezbytným vybavením tě-

locvičny. Ke kompletně zařízené kuchyňce přiléhá jídelna a učebna s plátnem a dataprojektorem.  

V pracovní dny dopoledne se setkávají 
maminky, babičky, někdy i tatínkové, 
při společných hrách s těmi nejmenšími. 
Návštěvníci mohou využít i nárazové 
hlídání dětí. Pobyt je rodičům umožněn 
od 9 do 13 hodin. Dopolední pobytné je 
ve výši 30 Kč za dítě, rodiče mají vstup 
zdarma. 

Odpolední čas je využíván předškolními 
dětmi a všemi, kteří si chtějí protáhnout 
tělo. Je možné si zacvičit pilates, 
kalanatiku, jógu, aerobik, zkusit 
posilování na cvičicích pásech či 
overbalech. Děti se seznámí s kroužky 
tanečků, fl orbalu či sebeobrany nebo 
vaření. V nabídce centra je i doučování 
češtiny, angličtiny nebo němčiny. 

O víkendech pořádá organizace 
jednorázové akce, např. karneval, 
mikulášské a vánoční besídky, Podzimní 
duchaření, Květinový den, Drakiádu, 
čarodějnice nebo burzy dětských potřeb, 
besedy s cestovali či odbornými lektory. 
Je také možné si prostory pronajmout, 
třeba na narozeninovou oslavu.

V červenci a v srpnu se z prostor stane 
táborová základna. Centrum pravidelně 
nabízí rodičům pět příměstských táborů 
pro děti od 4 do 9 let. Výlety do okolí jsou 
plánovány společně s rodiči. 

Veškeré pravidelné aktivity centra jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
www.hopsacek.cz nebo na facebookovém 
profi lu Klub SUN Náchod. 

Klub SUN Náchod je organizace, kterou 
může navštívit kdokoliv z řad široké 
veřejnosti. Není nutné být členem, na 
většinu dopoledních i odpoledních aktivit 
se platí jednorázové vstupné. Zájemci 
mohou zaslat svůj email na adresu 
hopsacek@seznam.cz a příležitostně 
obdržet program centra Hopsáček.

Nabídka aktivit pro rok 2017

24.–26. 3. Burza jarních potřeb
28. 4.  Čarodějnice na nečisto 

s Rodinnými pasy
9. 6. Květinový den

Nabídka letních táborů
9.–14. 7.  Pobytový tábor na 

Pavlišově pro začínající 
táborníky (věk 6–10) 

17.–21. 7.  Příměstský tábor Cestou 
skřítků (věk 4–8) 

7.–11. 8.  Příměstský tábor Vzhů-
ru na palubu (věk 3–6) 

14.– 18. 8.  Příměstský tábor s inline 
bruslením (věk 6–10)

21.–25. 8.  Příměstský putovní 
tábor s vlastním jídlem 
Putování po Kačenčině 
říši (věk 6–10)

29. 9.  Drakiáda s Rodinnými 
pasy

1. 12.  Mikulášské besídky
2.–3. 12. Vánoční trhy


