ˇ PROGRAM V BŘEZNU 2017
BERUŠCIN
datum

den

od

do

aktivita

…a více o ní

16. 3. ČTVRTEK

17:00

19:00

23. 3. ČTVRTEK

JARNÍ/LETNÍ BAZAR - SBĚR
16:00 19:00
v sále Zámečku

24. 3. PÁTEK

8:00

12:30

Dopolední JARNÍ/LETNÍ BAZAR Příjďte si nakoupit oblečení pro děti i dospělé, dekorativní předměty a sportovní vybavení.
PRODEJ v sále Zámečku

15:00

17:00

Odpolední JARNÍ/LETNÍ BAZAR Příjďte si nakoupit oblečení pro děti i dospělé, dekorativní předměty a sportovní vybavení.
PRODEJ v sále Zámečku

27. 3. PONDĚLÍ

17:00

18:30

JARNÍ/LETNÍ BAZAR - VÝDEJ
ve Veselé berušce

Vydávání neprodaných věcí v Berušce.

30. 3. ČTVRTEK

17:00

18:00

CUKR:PROSPÍVÁ ČI ŠKODÍ?

Přednáška Ing. Milady Májské Ph.D.,absolventky programu regenerace a výživa ve sportu. Příspěvek
40,-Kč. Hlídání dítěte (20,-Kč/hod/1 dítě) je nutné nahlásit dopředu. Přihlášky prosím zasílejte přes
web nebo na cprberuska@seznam.cz .

31. 3. PÁTEK

16:00

17:30

Tvořivá dílna pro dospělé, tentokrát si ozdobíme lžičky pomocí Fimo hmoty. Každý účastník si ozdobí
dvě lžičky, které si odnese domů. Kurž povede Jitka Coufalová. Cena workshopu 90,-Kč - 110,- Kč dle
přihlášených účastníků. Na kurz se prosím přihlaste do 11.3. 2017 na origamiberuska@seznam.cz.
nebo www.veselaberuska.cz/origami.

ORIGAMI-FIMO LŽIČKY

Bazar dekoru a oblečení pro děti i dospělé včetně sportovního vybavení. Noste jen tematické a čisté
věci, maximálně 50 ks na osobu celkem, za další kusy se účtuje 2,-Kč, věci označte pořadovým
číslem, cenou a značkou( např. sluníčko, iniciály...). Seznam věcí je nutný mít zpracovaný v
excelovské tabulce, která bude k dispozici na stáhnutí na www.veselaberuska.cz, vyplněnou tabulku
prosím zašlete na cprberuska@seznam.cz nebo doneste osobně na USB.

Vítání jara s Lesní mateřskou školou Permoník a Veselou beruškou. Setkáme se v prostorách Lesní
mateřské školy Permoník na Selkově, odkud společně poneseme Moranu po zvídavé stezce pro malé
i starší děti směrem k Býkovce, kde Moranu zanecháme. Na konci stezky čeká děti jarní zdobení
stromu. Akce se koná jen za příznivého počasí.

VÍTÁNÍ JARA

ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každé úteý a čtvrtek od 16:00 - 17:30

DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každý pátek od 10:00 - 12:00

Připravujeme na DUBEN - narozeniny Veselé berušky, Pálení čarodějnic na Prášilkách (pořádá Spolek pro Černou Horu), přednáška: Úvod do
Montessori pedagogiky, Origami
NOVÉ KROUŽKY V BERUŠCE
SKAUT PRO MALÉ DĚTI - BENJAMÍNCI (od 29.3.)
lektor: Ing. Jan Pořízek a Aneta Havlíčková
• každou středu od 15:30 hod. •

JÓGA RODIČŮ S DĚTMI (není věkově ohraničeno)
lektor: Mgr. Natália Golitková
cvičení rodičů s dětmi

• každé pondělí od 17:00 hod. nebo středa od 9:00 hod. •
ANGLIČTINA PRO STARŠÍ DĚTI (od 10-15let)
lektor: Mgr. Marie Domská
možnost i přípravy na studium AJ na stř. škole
• každou středu od 16:00 hod. •

NatyveYOGA PRO TĚHULKY
lektorka: Mgr. Natália Golitková
těhotenské cvičení s prvky jógy, zapojuje vědomé dýchání a práci s tělem

• každé úterý od 17:50 hod. •

BERUŠČIN DOMEČEK od pondělí do čtvrtka (hlídání dětí s programem)
• PO, ÚT od 8:00 do 12:00 a ST, ČT od 8:00 do 15:30 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.

Přihlášení na celý měsíc dopředu (pobyt 1 x, 2 x, 3 x týdně na dopoledně či celodenně) na mailu:
hlidaniberuska@seznam.cz, tel: 732 305 088.
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

