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ČERVEN 
 

 

Pondělí 6. 06. 2022 Počítačové odpoledne 
- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16:30 Stacionář Helias 

- Cena 295Kč  

 

Úterý 07. 06. 2022 Bowling  

- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.15 bowling klíše 

- Cena 400 Kč  

Středa 08. 06. 2022 Tenis  

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle 

domluvy 

- Návrat: 16:15 tenisové kurty Všebořice 

- Cena 260Kč  

 

Pondělí 13. 06. 2022 Pečení domáci pizzy  
- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.30 stacionář Helias 

- Cena 380 Kč  

 

Úterý 14. 06. 2022 Karaoke 

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16:30 Stacionář Helias 

- Cena 300Kč  

 

Středa 15. 06. 2022 opékání buřtů na Erbence  
- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle 

domluvy 

- Návrat 17.00 točna Dobětice 

- Cena 400 Kč  
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Pondělí 20. 06. 2022 Výroba vázy ze sklenice 
- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.00 stacionář Helias 

- Cena 260 Kč  

 

 

Úterý 21. 06. 2022 Bowling  

- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.15 bowling klíše 

- Cena 400 Kč  

 

 

Středa 22. 06. 2022 Relaxační odpoledne pro rozvoj motoriky, smyslů s prvky snoezelen 

(vhodné i pro mladší klienty) Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v 

obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, 

vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena 

zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo 

vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a 

učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s 

demencí a pro chronicky nemocné pacienty. 
 

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.30 Stacionář Helias 

- Cena 270 Kč  

 

Pondělí  27.06.2022  Karaoke  
- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle 

domluvy 

- Návrat 16:30 Stacionář Helias 

- Cena 300Kč  

 

Úterý 28. 06. 2022 pampalánie 

- Převzetí klientů ve škole ve 14.00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.30 u Speciální školy pod Parkem 

- Cena 410 Kč  
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Středa 29. 06. 2022 Relaxační odpoledne pro rozvoj motoriky, smyslů s prvky snoezelen 

(vhodné i pro mladší klienty) Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v 

obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, 

vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena 

zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo 

vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a 

učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s 

demencí a pro chronicky nemocné pacienty. 
 

- Převzetí klientů ve škole ve 14:00 nebo dle domluvy 

- Návrat 16.30 Stacionář Helias 

- Cena 270 Kč  

 

 

 

 

Pitný režim a svačina zajištěna. Na všechny aktivity mít sebou průkazku ZTP/P 

- drahomira@helias.cz, helias@helias.cz  
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