Tisková zpráva, 12. 9. 2018

Rodinné centrum Srdíčko otevírá dveře veřejnosti již podesáté
Od 17. do 26. září proběhne v Rodinném centru Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou tradiční Týden
otevřených dveří, který se letos ponese ve znamení oslav desátého výročí založení. Kromě návštěvy
aktivit centra mohou zájemci přijít i na doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu
Srdíčko kulturní.
Rodinné centrum Srdíčko funguje již desátým rokem v budově žďárské polikliniky. Již čtyři roky má
k dispozici opravené prostory ve čtvrtém patře. Týdně jej navštíví zhruba dvě stovky rodičů a dětí ze
Žďáru i okolí. Po celý týden připravuje programy pro nastávající rodiče, rodiče miminek i starších
dětí, předškoláky a širokou veřejnost.
„V týdnu otevřených dveří bude zdarma přístupná většina našich programů. Rodiče se k nám mohou se
svými dětmi podívat, vyzkoušet si jednotlivé aktivity, seznámit se s lektorkami i provozem centra,“ říká
vedoucí Kateřina Šalandová.
Ke zpestření celého týdne chystají zaměstnanci také doprovodné kulturní akce, které jsou součástí
projektu Srdíčko kulturní. V pondělí to bude loutková pohádka v režii Dřevěného divadla Jana
Hrubcem, které je určeno dětem od dvou let. „V úterý odpoledne zveme i starší děti na autorské čtení
žďárského rodáka Jana Opatřila, které se jmenuje Dobrodružství Kapříka Metlíka,“ doplňuje Kateřina
Šalandová.
Středeční kulturní akce je určená hlavně rodičům, kteří si mohou uplynulých deset let činnosti
připomenout na vernisáži výstavy Deset let se Srdíčkem. „Výstava zachycuje naši činnost očima
dlouholetého spolupracovníka, žďárského fotografa Milana Šustra. Vystavené fotografie připomínají i
dobu, kdy jsme fungovali v omezených suterénních prostorách,“ dodává vedoucí.
Projekt Srdíčko kulturní uzavře ve čtvrtek Kouzelný výlet s moderátorem Hit rádia Vysočina Milanem
Řezníčkem, který je určen rodičům, dětem i prarodičům.
Rodinné centrum Srdíčko provozuje Kolpingovo dílo ČR. Centrum je členem Sítě pro rodinu, která
sdružuje rodinná a mateřská centra v České republice.
Podrobný program týdne a veškeré informace o nabízených aktivitách najdou zájemci na
webových stránkách centra www.rcsrdicko.cz.
Akci podpořilo Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina.
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Rodinné centrum Srdíčko bylo založeno v roce 2008. Zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s. Nabízí
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