
datum den od do aktivita                    …a více o ní

3.1. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

5.1. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

6.1. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

16:00 18:00 NOVOROČNÍ HERNIČKA Přivítání Nového roku s nejmenšími, tvoření, hry a soutěže pro děti, občerstvení zajištěno.

9.1. PONDĚLÍ 17:00 19:30 KURZ Devatero úspěšného rodiče  pro přihlášené účastníky

10.1. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

12.1. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

17:00 19:00 ORIGAMI - PLETENÍ ŠÁL
Tvořivá dílna pro dospělé tentokrát na téma PLETENÍ ŠÁL. Vyzkoušíte si metodu pletení na rukách a 

také základy háčkování. Cena 220,-Kč až 250,-Kč (dle počtu přihlášených), v ceně je veškerý materiál,  

přihlášení do 9.1. na origamiberuska@seznam.cz 

13.1. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

17.1. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

18.1. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

19.1. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

23.1. PONDĚLÍ 17:00 19:30 KURZ Devatero úspěšného rodiče  pro přihlášené účastníky

24.1. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

26.1. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

16:30 18:00 BYLINKY V ZIMNÍM OBDOBÍ
Přednáška od botaničky Mgr. Barbory Tobolové, Ph.D. na téma bylinek. Jaké je nejvhodnější v zimně 

používat, které jsou nejlepší na čaje, nachlazení či do kuchyně a mnohé další. Příspěvek 40,-Kč, 

přihlášení do středy 25.1. na cprberuska@seznam.cz

27.1. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si 

u kávy nebo čaje…

MOTÝLCI
cvičení pro děti (od 1 roku do 2 let) 

• každé úterý od 9:00 hod. •

BERUŠČIN DOMEČEK

hlídání dětí s programem

•  ÚT, ST, ČT od 8:00 do 15:30 hod. •  dopoledne možno od 8:00-12:00 hod.

•  nahlášení buď na dopolední nebo celodenní docházku

•  cena 140,-Kč celý den, 80,- Kč/dopoledne – pro obyvatele Černé Hory dotovaná cena
•  pro ostatní 190,-Kč celý den, 100,- Kč/dopoledne 
•  jednorázové vstupy 120,-Kč/dopoledne, 210,-Kč celý den - pro všechny 
Možnost donesení vlastního oběda, případně zajistíme oběd za 30,-Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Vaše názory a připomínky uvítáme na e-mailu: cprberuska@seznam.cz                                                                                                                                   Centrum pro rodinu Veselá beruška, z.s. * www.veselaberuska.cz * facebook: CPR  Veselá Beruška

Přihlášení na celý měsíc dopředu (pobyt 1 x, 2 x, 3 x týdně na dopoledně či celodenně) na mailu: 

hlidaniberuska@seznam.cz, tel: 

• každý čtvrtek od 09:30 hod. •

BERUŠCIN PROGRAM V LEDNU 2017

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PRO DĚTÍ S RODIČI (věkové zařazení je orientační):

• každý pátek od 09:00 hod. •

BERUŠENKY ( s angličtinou)
cvičení pro děti (od  2 do 3 let)

MIMINKA 
cvičení pro děti (od 6 měsíců do 1 roku) 

Připravujeme na únor - dětský KARNEVAL, přednáška na téma:  "Jak mluvit s dětmi o sexu"

ˇ
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… přijďte si osvojit techniku pletení šály na rukách

    a zkusit si základy háčkování. Kurz povede Andrea Nečasová.

… dne 12.1.2017 v 17 hod.

… v prostorách Centra pro rodinu Veselá beruška 

    Budovatelská 282, Černá Hora

… cena workshopu 220 - 250 Kč záleží na počtu účastníků
    (cena zahrnuje veškerý materiál - vlna + příze + háček)

… na kurz je nutno se přihlásit předem do 9.1.2017 
    (kapacita účastníků je omezena)

… přihlásit se můžete na: origamiberuska@seznam.cz

… více info na: www.veselaberuska.cz/origami

… Vaše menší děti si mohou hrát v herně centra 

Origami … Beruščina tvořivá dílna 
Vás zve na workshop

PLETENÍ ŠÁL NA RUKÁCH

Co je Origami?
… pravidelné měsíční setkávání dospělých a dětí od 12 roků se střídáním tvořivých dílen a kurzů vaření

... můžete si zde vyzkoušet různé výtvarné techniky, nahlídneme do exotických kuchyní či cukrářského umění 

Centrum pro rodinu Veselá beruška, Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora

www.veselaberuska.cz



Centrum pro rodinu Veselá beruška
Vás srdečně zve na přednášku

BYLINKY
v zimním období

ve  čtvrtek 26.1.2017 od 16:30 do 18:00 hod.

Chcete se zorientovat ve světě bylinek? Dozvědět se 

něco o jejich pěstování a užití? Na co se můžete těšit?

• jak bylinky pěstovat

• jaké jsou nejvhodnější v zimním počasí

•  užití v kuchyni i domácím léčitelství

•  přednáška a diskuse

• vede Mgr. Barbora Tobolová, PhD.
Příspěvek 40,-Kč

V případě zájmu je možno zajistit hlídání dětí (20,-Kč/hod/dítě), nutno se 

přihlásit na cprberuska@seznam.cz

     Centrum pro rodinu Veselá beruška

                 www.veselaberuska.cz
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