
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: 85 Kč/hod členky, 120Kč/hod nečlenky 

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

 
PROGRAM BERUŠKY- říjen 2022 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
(členi mají vstup na dopolední programy zdarma, nečleni za 80 Kč; členství 800 Kč na 6 měsíců) 
 
PO  9:30 – 10:00  Hajánci – program pro děti do 1 roku 
 10:30 – 11:30 Setkání s dulou - poradna s dulou a certifikovanou laktační poradkyní Ivou Fajovou – 24.10.2022 
 15:00 – 18:00 Volná herna - pro všechny věkové kategorie 
 15:30 – 16:15 Anglické zpívánky s pohybem – pro děti 3 - 6 let, kurz 12 lekcí/1400 Kč – od 3.10.2022 
 15:30 – 16:15 Anglická konverzace pro maminky – volná konverzace v AJ za dobrovolný příspěvek – NOVINKA! 
   
ÚT      8:30 – 12:00  Miniškolička – pro děti od 2 do 6 let, členi 300 Kč/den, nečleni 420 Kč/den 

 9:00 – 12:00 Volná herna – pro všechny věkové kategorie 
 13:30 – 14:30 WOW!english –  Angličtina hrou - pro žáky 1.a 3.tř. ZŠ  

14:45 – 15:30 WOW!english –  Angličtina hrou – pro pokročilé děti 4 - 6let - OBSAZENO 
 15:45 – 16:30 WOW!english –  Angličtina hrou – pro děti 4 - 6let – OBSAZENO 

16:30 – 18:00 Vaření pro děti od 6 let – od října každé 2.úterý v měsíci (11.10.), 90 Kč/lekce, přihlášení nutné 
 
ST     10:00 – 10:45 Rošťando – pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 1 roku 
 17:00 – 18:00 Šachy – pro děti od 6ti let, 60Kč/lekce, sudé středy (5.10., 19.10.) 
   
ČT         8:30 – 12:00 Miniškolička – pro děti od 2 do 6 let, členi 300 Kč/den, nečleni 420 Kč/den 
             10:00 – 11:00 Šátkování – 1. čtvrtek v měsíci (6.10.) - kurz nošení dětí v šátku, přihlášení na 603 473 712 
 
PÁ  10:00 – 10:45 Hudební hrátky – hudební a pohybové hrátky pro chodící děti 1 - 4 roky s rodiči 

16:00 – 18:00 Kurz šití – 6lekcí/1250Kč, max. 4 účastníci, možnost hlídání dětí 120Kč/lekce/dítě – od 30.9. 
 

 
  

NEPRAVIDELNÝ PROGRAM 

ST  5.10. , 19.10. od 17:00 - 18:00 ŠACHY – kroužek pro děti od 6ti let, 60Kč/lekce, sudé středy, přihlášení nutné 

ÚT 11.10. od 16:30-18:00 VAŘENÍ PRO DĚTI  – od 5 – 12 let, 90Kč/lekce, sudé úterky, přihlášení nutné 

ST, ČT od 14.9. - 15.12.  BEZPLATNÉ KURZY POČÍTAČŮ A OSOBNÍHO ROZVOJE – jste maminka na rodičovské 
dovolené, žena v domácnosti nebo registrovaná na úřadě práce? Marně hledáte práci? Máte pocit, že potřebujete 
VÍTR DO PLACHET? Udělejte něco pro sebe a přihlaste se na dopolední nebo odpolední bezplatné Kurzy počítačů a 
orientace na trhu práce konaných v RC Beruška Strakonice od poloviny září. Zajistíme hlídání dětí během výuky. Více 
info, přihlášky a termíny na www.attavena.cz (kurzy osobního rozvoje) nebo u koordinátorky Kláry Šafkové na  
tel. 608 518 959 či emailu klara.safkova@attavena.cz 

NE 23.10. od 10:00-17:00 PODZIMNÍ FOCENÍ  – venkovní focení pod Hvězdou, fotografka Oxy 
(www.photobyoxy.cz), výhodná cena pro Berušku: 4 ks digitálních fotek za 490 Kč, přihlášení do časového rozpisu 
nutné. 

PO 24.10. od 10:30-11:30 SETKÁNÍ S DULOU  – poradna s dulou a certifikovanou laktační poradkyní Ivou Fajovou. 
Prostor pro vaše dotazy ohledně těhotenství, porodu a kojení. Cena 60Kč, přihlášení na tel.: 723 045 420. 

 


