
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 

Rodinné centrum Beruška Strakonice, Lidická 194 
info@rcberuska.cz, www.rcberuska.cz, FB: RCBeruskaStrakonice, tel. 773 165 696 

PROGRAM BERUŠKY- ŘÍJEN 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 – 9:30 Hajánci – cvičení zaměřené na celkový rozvoj motoriky a vnímání dítěte do 1 roku 
 10:00 – 10:45 Tanec s dětmi v šátku i bez – nejen pro šátkařky - vhodné i pro těhotné, možnost hlídání dětí 
 15:00 – 18:00 Volná herna - pro všechny věkové kategorie 
 15:30 – 16:15 Anglické zpívánky s pohybem pro pokročilé – pro děti 4-7 let, kurz 10 lekcí/1000Kč 
 16:30 – 17:15 Anglické zpívánky s pohybem pro mírně pokročilé – pro děti 3-6 let, kurz 10 lekcí/1000 Kč 
  
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 (8.10.), originální maňáskové divadlo   
 9:30 – 10:00 – Anglické zpívánky hrou pro nejmenší – pro děti od 2 let, kurz 10 lekcí/800 Kč, od 1.října 
 15:00 – 16:00 WOW!english–  Angličtina hrou - pro 1. a 2. třídu ZŠ (začátečníci a mírně pokročilí),  

cena 2150 Kč/15 lekcí za 1.pololetí včetně výukových materiálů,  
cena 1500Kč/15 lekcí/2.pololetí. Přihlášky na tel. 737 610 543 

 16:30-18:00 Zdravé vaření pro děti od 5 let – každé sudé úterý od 1.října, 70 Kč/lekce, přihlášení nutné 
 17:00-19:00 Kurz Paličkování – každé liché úterý od 8.října, pro děti i dospělé, kurz 6lekcí/1000Kč 
 
ST     10:00 Rošťando – pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 1 roku 
 17:00 Šachy pro děti – pro děti od 6ti let, každou lichou středu od 9.října, cena 50 Kč/lekce 
  
ČT      8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 5 let, členi 200 Kč/den, nečleni 290 Kč/den 

9:00-12:00 Volná herna – volná herna pro děti všech věkových kategorií 
9:30-10:30 Kidding around yoga – aktivní jóga s angličtinou pro rodiče s dětmi 2-4 roky,  

        kurz od října (6lekcí/600Kč) 
 10:00 Šátkování – 1. čtvrtek v měsíci (3.10.) - kurz nošení dětí v šátku, přihlášení na 603 473 712 

16:30-17:30 Kidding around yoga – aktivní jóga s angličtinou pro děti 4-7let, od října (6lekcí/600Kč) 
 
PÁ  10:00 Hudební hrátky – hudební a pohybové hrátky pro chodící děti 1 - 4 roky s rodiči 
 16:00 Literárně-dramatický kroužek FORBÍNA – od 4.října, pro děti, které prošly talentovými zkouškami 
 16:00 Kurz háčkování – od 4.října, 6lekcí/1250Kč, max. 4 účastníci, možnost hlídání dětí 100Kč/lekce/dítě 
 

 

NEPRAVIDELNÝ PROGRAM 

út 1.10. od 17:00-19:00 SWAP BAZAR – přineste směnit nepotřebné oblečení, hračky, kosmetiku a další věci nejen 
do domácnosti. Neprodáváme, jen vyměňujeme. Nutné se předem přihlásit na tel. 606 782 583.  

út 1.10. od 9:00-17:00 DEN SENIORŮ – hravý den pro prarodiče s dětmi, volná herna celý den, vstupné pro seniory 
zdarma  

út 22.10. od 16:00-18:00 KREATIVNÍ RODINNÁ DÍLNA – tvoření s Jíťou - výroba halloweenských svícnů, vhodné 
pro rodiče s dětmi od 4let, cena 90Kč/svícen, přihlášení nutné. 

út,st 29-30.10.od 6:30-16:00 PŘÍMĚSTSKÝ PODZIMNÍ TÁBOR – pro děti ve věku 4-12 let, cena 600Kč 

 


