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RODINNÉ A VZDùLÁVACÍ CENTRUM
KLUB MAT¯SEK

Klub Mat˘sek vznikl pfied 6 lety. PÛvodnû se jednalo o plaveckou ‰kolu
pro dûti, ale ãasem se jeho aktivity díky zájmu rodiãÛ i dûtí v˘raznû roz-
rostly. Co v‰e nabízí v souãasné dobû sportovní klub Mat˘sek z.s., fiíká je-
ho zakladatelka a pfiedsedkynû Mgr. Monika Kubová:

Na‰í nejvyhledávanûj‰í aktivitou 
zÛstávají plavecké kurzy pro malé dûti
i dospûlé. Nabízíme rÛzné varianty v rÛz-
n˘ch bazénech; ve velkém 25 metrovém
a v rehabilitaãním bazénu v lázních
v Blansku, v bazénu hotelu Panorama,
kde se plave ve slané vodû pÛsobící vel-
mi pfiíznivû na pokoÏku dûtí. V bazénu
hotelu Sladovna v âerné Hofie organizu-
jeme kurzy pro matefiské ‰kolky; tento
bazén je napu‰tûn pfiíjemnû teplou 
vodou. Specialitou, kterou máme jako je-
diní na okrese, je nafukovací kojeneck˘
bazén pro miminka ve stáfií 6 – 12 mûsí-
cÛ. Tento bazén splÀuje ve‰keré nároãné
hygienické pfiedpisy, dûti plavou v pitné
vodû. Dal‰í na‰í nabídkou je cviãení ro-
diãÛ s dûtmi od 6 mûsícÛ do 4 rokÛ. Je
zamûfieno na celkov˘ pohybov˘ rozvoj
dûtí, vã. jógy. Koná se v Blansku
a v Rájeãku. V zimním období pofiádáme
bruslení pro rodiãe s dûtmi, které je
vhodné i pro seniory a vlastnû pro v‰ech-
ny, kter˘m vyhovuje daleko klidnûj‰í
prostfiedí v porovnání s bûÏn˘m vefiej-
n˘m bruslením. Pro seniory, Ïeny, vãetnû
tûhotn˘ch, i ostatní zájemce nabízíme
cviãení ve vodû AQUAJOY, které orga-
nizujeme v bazénu v Blansku a ve

Velk˘ch Opatovicích. Cviãí se na hudbu.
Podle vyjádfiení úãastníkÛ pomáhá cviãe-
ní pfii problémech s bolestmi kloubÛ, zad
a pátefie.

Pofiádáte také nûjaké akce v pfiírodû?
Ano, v létû organizujeme pfiímûstské

dûtské tábory v budovû klubu Ulita
v Blansku, se kter˘m úspû‰nû spolupra-
cujeme. Tyto tábory jsou v˘jimeãné vû-
kov˘m rozsahem, jsou urãeny pro dûti
od 3 do 11 let. Díky tomu je mohou 
vyuÏít i sourozenci s vût‰ím vûkov˘m ro-
zestupem. Bûhem hlavních prázdnin po-
fiádáme t˘denní intenzívní kurzy plavání
pro dûti ve vûku 1 – 8 let. Kromû toho je
moÏno vyuÏít organizovan˘ch pobytÛ
pro rodiãe s dûtmi; napfiíklad v hotelu
Bystré, v hotelu Panorama v Blansku
Tûchovû a v dal‰ích lokalitách. Bûhem
tûchto pobytÛ se vûnujeme plavání, cvi-
ãení a pfiipraveny jsou i zajímavé pfied-
ná‰ky na téma v˘chova a rozvoj dûtí.

Va‰e souãasná nabídka je skuteãnû
bohatá. Pfiipravujete nûjaké novinky
pro pfií‰tí rok?

Máme v plánu velmi podstatné roz‰ífie-
ní na‰í ãinnosti. Chceme naplnit znûní sta-

nov na‰eho spolku a v pfií‰tím roce se vû-
novat také vzdûlávací ãinnosti. Rádi by-
chom zaloÏili a provozovali alternativní
základní ‰kolu ‰kolu pro dûti 1. aÏ 5. tfiíd,
která by byla otevfiena od záfií 2015.
Pracovní a pravdûpodobnû i definitní ná-
zev je Radostná ‰kola. Partnerem bude 
obec Vísky a Základní ‰kola a matefiská
‰kola ve Vískách, v jejímÏ objektu bude
na‰e ‰kola umístûna a kde budou dûti za-
psány. V̆ uka bude uskuteãnûna formou
domácího alternativního vzdûlávání (po-
volené legislativou), které bude probíhat
v na‰í Radostné ‰kole v budovû klasické
‰koly s v˘born˘m zázemím. ·kolu ve
Vískách jsme vybrali právû proto, Ïe se
jedná z mého pohledu o velmi dobrou ‰ko-
lu s kvalitními pedagogy, kter˘ch si váÏím
a vûfiím v bezproblémovou spolupráci.

V ãem bude spoãívat rozdíl ve v˘uce?
Specifikum této ‰koly bude spoãívat v

respektování pfiirozeného rozvoje dûtí (vy-
cházíme z tzv. svobodného uãení a unscho-
olingu). Chceme v co nejvût‰í mífie podpo-
fiit vzdûlávaní formou proÏitkÛ. V plánu je
bohat˘ program exkurzí a v˘letÛ do v˘rob-
ních závodÛ, zemûdûlsk˘ch farem, botanic-
k˘ch parkÛ, zoologick˘ch zahrad a v‰ude
tam, kde mohou dûti poznat zajímavé a pro
nû nové vûci. Z uãitele se stane partner, kte-
r˘ dítû doprovází a pomáhá mu.

Budou rodiãe platit ‰kolné?
Zatím je cel˘ projet ve stadiu projed-

návání. Pfiedpokládám, Ïe z velké ãásti
budou náklady hrazeny z dotací EU.
Dal‰í jednání probíhá o moÏnosti otevfie-
ní druhé poboãky v Blansku, nebo v sou-
kromém gymnáziu v Rájci Jestfiebí.
Pfiedpokládám, Ïe zaãátkem pfií‰tího roku
budu moci ãtenáfie ListÛ regionÛ infor-
movat podrobnûji.

Kam se mohou zájemci o Va‰e sou-
ãasné i budoucí aktivity obrátit?

Podrobné informace jsou na na‰em we-
bu www.klub-matysek.cz, nebo je moÏ-
nost zavolat, tel.: 724 761 590, pfiípadnû
napsat e-mail: klub.matysek@gmail.com.

Paní Kubová, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: archiv Klubu Mat˘sek 
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Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 14. 1. 2015.


