PROGRAM BERUŠKY- KVĚTEN 2019
PRAVIDELNÝ PROGRAM
(členi mají vstup na dopolední programy zdarma, nečleni za 60 Kč; členství 500 Kč na 6 měsíců)
PO

9:00 Poznáváme svět – Hravá škola pro batolata – kurz pro rodiče s dětmi od 15 měs. do 2 let, 12 lekcí/1000 Kč
9:00 Hajánci – program pro děti do 1 roku – NOVĚ 1.PONDĚLÍ v měsíci masáž miminek a maminek
15:00 – 18:00 Volná herna - pro všechny věkové kategorie
15:45 Anglické zpívánky s pohybem – pro děti 2 - 5 let, kurz 8 lekcí/800Kč (volná místa)
17:00 Angličtina pro děti 3 – 6 let - cena 700 Kč /10 lekcí

ÚT

8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 5 let, členi 200 Kč/den, nečleni 290 Kč/den
10:30 Divadélko pro nejmenší – 2. úterý v měsíci (14.5.), originální maňáskové divadlo
15:30 Angličtina pro školáky – pro děti 1. a 2. třídy ZŠ, cena 700 Kč/10 lekcí, přihlášky na tel. 737 610 543
16:30 Zdravé vaření pro děti od 5 let – každé sudé úterý, 70 Kč/lekce, přihlášení nutné

ST

10:00 Batolátka – program pro rodiče s dětmi ve věku 1 - 2 roky
15:00 Literárně-dramatický kroužek – pro děti 5 – 10 let, 1000 Kč/leden-červen (volná místa)
17:00 Šachy pro děti – pro děti od 6ti let, každou lichou středu, cena 50 Kč/lekce
18:00 Cvičení na páteř a klouby podle Borise Tichanovského – Iva Fajová 604 974 082

ČT

8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 5 let, členi 200 Kč/den, nečleni 290 Kč/den
09:00-12:00 Volná herna – volná herna pro děti všech věkových kategorií
10:00 Šátkování – 1. čtvrtek v měsíci (2.5.) - kurz nošení dětí v šátku, přihlášení na 603 473 712
10:30 Tanec v šátku – liché čtvrtky, nejen pro šátkařky - vhodné i pro těhotné, možnost hlídání dětí – NOVINKA!
15:30 Dovedné ruce – tvořivý kroužek pro děti od 6 let, cena 800 Kč/leden-květen

PÁ

10:00 Hudební hrátky – hudební a pohybové hrátky pro děti s rodiči

NEPRAVIDELNÝ PROGRAM
PÁ 2.5. – 7.6. od 16:00-18:00 KURZ ŠITÍ – pro začátečníky, možnost hlídání dětí při kurzu 100Kč/dítě, šicí stroj s sebou, kurz
6 lekcí za 1250Kč, max. 4 účastníci ve skupině. Přihlášky na tel.:773 165 696.
PO 6.5. – 10.6. od 18:00-19:30 TĚHOTENSKÝ A PŘEDPORODNÍ KURZ – 2 lekce těhotenský + 4 lekce předporodní kurz,
6 lekcí/1500 Kč, pouze předporodní kurz od 20. 5. za 1000 Kč. Vede porodní asistentka Jaroslava Kácová, www.kacova.cz. Další
informace a rezervace kurzu na tel. 773 165 696. Platba do 2.5. Případná přítomnost partnera v ceně.
ČT 9.5., 23.5. od 10:30-11:15 TANEC S DĚTMI V ŠÁTKU – každý lichý čtvrtek nejen pro maminky, ale i pro těhotné. Možnost
hlídání dětí. Cena 60Kč nečlenky včetně dopolední herny, zdarma pro členky.
PO 13.5. od 9:00-11:00 OTISKOVÁNÍ RUČIČEK A NOŽIČEK – otiskování do keramických kachliček, cena 170-210Kč dle věku
dětí. Rodinný otisk rodičů a dětí za 420Kč. Hotové otisky budou k vyzvednutí od 10.6. Přihlášky do časového rozpisu na
tel.: 773 165 696 nebo info@rcberuska.cz
ÚT 14.5. od 10:30-11:00 DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ – originální maňáskové divadlo pro děti bez omezení věku
ÚT 14.5., 24.5. od 16:30-18:00 ZDRAVÉ VAŘENÍ – pro děti od 5 let, 70Kč/lekce, sudé úterky, přihlášení nutné
ST 15. 5. od 10:00 HERA – PEČEME S INTOLERANCÍ – v rámci programu Batolátka si děti upečou jablečné dezertíky bez
laktózy. Pro členky zdarma, nečlenky 60 Kč.
ČT 16. 5. od 17:00 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – gesta, mimika obličeje, doteky, pohledy a postoje prozradí mnohdy více než
samotná slova. Pozorováním těchto neverbálních projevů můžeme odhalit skutečné myšlenky, pocity a úmysly druhých. Jak z
neverbální komunikace vytěžit co nejvíce pro svůj pracovní i soukromý život nám prozradí Mgr. Veronika Holková. Omezený
počet míst, přihlášení nutné. Vstupné 120Kč.
ÚT 21.5. od 16:00-18:00 KURZ PALIČKOVÁNÍ – infoschůzka pro zájemce o kurz paličkování pro rodiče i prarodiče a děti od 7let
ST 22.5. od 17:00-18:00 ŠACHY – kroužek pro děti od 6ti let, 50Kč/lekce, liché středy, přihlášení nutné
ČT 30.5. od 15:00-17:30 TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO NOVÉHO LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO KROUŽKU FORBÍNA – nový
kroužek pro děti od 7-100 let začíná 3.října, náplní je herectví, moderování, recitace…Více na www.forbina.estranky.cz
PÁ 31.5. od 9:00-18:00 FOCENÍ KE DNI DĚTÍ – venkovní focení v altánku v parku ke Dni dětí. Zájemce prosíme o přihlášení
předem do časového rozpisu na tel: 773 165 696. Cena: 350 Kč za 4 elektronicky upravené fotografie Foto: LH Photography
HLÍDÁNÍ DĚTÍ 1.st. ZŠ a doprovody na kroužky ZDARMA denně od 12:00 – 18:30! Více informací na tel. 773 165 696.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ DO 6 LET: 70 Kč/hod
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