BERUŠČIN PROGRAM V ČERVNU 2018
datum

den

od

do

aktivita

…a více o ní

17:00

LETNÍ LÍČENÍ S MARY KAY A
ÚČESY SE SUBRINA
PROFESSIONAL

Přijďte si vyzkoušet nové trendy od světových vizážistů a naučit se jednoduché postupy v líčení. Čeká
Vás i praktická ukázka moderních účesů, plážových vln a jednoduchých účesů s květinovou čelenkou.
Pro každého příchozího bude připravený speciální dárek na uvítanou a na konci workshopu si
zasoutěžíte o balíček produktů. Příspěvek 50,-Kč/jednotlivec. Přihlášky prosím zasílejte do 4.6. na
cprberuska@seznam.cz

11.6. PONDĚLÍ

17:00

LOGOPEDIE ANEB OBTÍŽE ŘEČI
U DĚTÍ

Beseda s Mgr. Janou Holcnerovou, speciálním pedagogem a učitelkou 1. stupně, školní logopedkou
na ZŠ Černá Hora o tom, co je vada řeči a kdy začít „řešit“ správnou výslovnost dítěte. Dozvíte se, co
dělat s nesprávnou výslovností, kdy navštívit logopeda a informace o logopedické prevenci.
Příspěvek 50,-Kč/jednotlivec. Přihlášky prosím zasílejte do 8. 6. na cprberuska@seznam.cz

21.6. ČTVRTEK

17:00

ORIGAMI:MALOVÁNÍ HENNOU

Přijďte se seznámit s technikou malování hennou. Můžete si sami vytvořit henna tetování dle
předlohy nebo si necháte hennou něco nakreslit od naší šikovné paní lektorky. Kurz povede Marie
Domská. Cena kurzu 80-100,-Kč. Přihlášky prosím zasílejte na origamiberuska@seznam.cz do 17.6.

HURÁ, BUDOU PRÁZDNINY

Městys Černá Hora Vás srdečně zve na den pro rodiny s dětmi ve sportovním areálu v Černé Hoře.
Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospělé – prezentace policejní techniky od Policie ČR,
dětský hasičský útok a ukázka stříhání auta od SDH Černá Hora, ukázka práce žáků se psy a agility od
VASŠ Boskovice. Dále budou připravené soutěže pro děti i dospělé, skákací hrad a další atrakce.
Bohaté občerstvení zajistí Myslivecký spolek Lhotky Černá Hora.

8.6.

PÁTEK

23.6. SOBOTA

10:00

12:00

ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každé úterý od 16:00 - 17:30

DOPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA

→

každý pátek od 10:00 - 12:00

Provoz v CPR Veselá beruška končí 22. 6.2018. Budeme se na Vás opět těšit na Dnu otevřených dveří 14. 9. 2018.
Přejeme vám hezké letní prázdniny.

ŽIVOT V BERUŠCE
KROUŽKY PRO DĚTI

KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ

HLÍDÁNÍ PROD DĚTI - DOMEČEK

AKCE PRO RODINY S DĚTMI
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE

OSLAVY

PRAVIDELNÉ HERNIČKY
MONTESSORI

BERUŠČIN DOMEČEK od pondělí do čtvrtka (hlídání dětí s programem)
• PO, ÚT, ST. ČT od 8:00 - 12:00 a ST, ČT do 15:30
• možnost nahlášení na měsíc dopředu nebo jen jednorázové vstupy
• 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

Přihlášení na celý měsíc dopředu (pobyt 1 x, 2 x, 3 x týdně na dopoledně) na mailu: hlidaniberuska@seznam.cz, tel:
Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat.
Při akcích budou pořízeny fotografie, které pořadatel použije za účelem propagace.
Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na našich webových stránkách.

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

