PROSTOR PRO VÁS A CELOU VAŠI RODINU
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2019
Po

8:30 – 12:00
15:30 – 17:00

Út

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy

17:30 – 19:00

Klub pro těhotné ženy Kurz předporodní přípravy s PA jinak

8:30 – 12:00
15:30 – 17:30
18:00 – 19:30

Pá

ŠIKOVNÉ RUČIČKY / KERAMIKA

8:30 – 12:00

St

Čt

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců + Laktační poradna

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relaxačním prostředím
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí telefonické
domluvě
TRIBAL

8:30 – 12:00

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy

14:00 - 17:00

VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY

17:30 – 18:30

Jóga s Kristy pro rodiče s dětmi 3-6let

8:30 – 12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

So + Ne

VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ!
Info na tel.: 724 986 435 Šárka Březinová

LISTOPAD

8/11 10:00 – 11:00 Raná péče se zaměřením na oční vady. Beseda o diagnostice, rehabilitaci, kompenzačních pomůckách a o
rozsahu poskytovaných služeb s poradkyněmi rané péče. Komu, kde a proč nabízí Společnost pro ranou péči svou odbornou
pomoc? Co je cílem práce v rodinách? Vstup volný
9/11 9:30 – 13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček Přijďte v sobotu na dílnu, tvořit se svými dětmi a vyrobit si
neopakovatelný dárek třeba pro babičku. Přihlášení předem, možno si domluvit i termín na odpoledne. Vstupné70 Kč, v ceně
výrobek. Další výrobky 50 Kč/ks
11/11 16:00 Svatomartinský průvod v Javorce 16:00 Prodej svítících předmětů, lampionů, perníků, čaje
16:45 Příchod sv. Martina
17:00 Svatomartinský průvod Javorkou
18:00 Ohňová překvapení
13/11 16:00 Malování na textil, přijďte si vyrobit originální dárek. S sebou 1-2 trika, na místě je možné zakoupit
k zdobení textilní tašku nebo stahovací batůžek, lektor Monika Kaplanová, přihlášení a další info na tel. 737 901 339 či
kaplanovamoni@seznam.cz, vstupné 130 Kč
15-16/11 Nocování v Rose Halloweenské od 17:00 do 15:00 následujícího dne, pro děti od 5 let samostatně, mladší
s rodiči, hry + tvoření, cena 300 Kč, sleva pro sourozence a majitele Rodinných pasů
19/11 11:00 Uklízíme hravě, zdravě Přijďte si popovídat s Monikou Bartoníčkovou o jejích zkušenostech s výrobky firmy
Eurona by Cerny, o šetrných výrobcích pro miminka, o prostředcích, které čistí a neškodí … s praktickými ukázkami.
23/11 9:30 – 13:00 Keramické otisky ručiček a nožiček Přijďte v sobotu na dílnu, vyrobit si otisky ručiček svých dětí
nebo celé rodiny, Přihlášení předem. Vstupné70 Kč, v ceně výrobek. Další výrobky 50 Kč/ks

25 - 29/11 9:00 - 11:30 ADVENTNÍ DEKORACE Tvoříme celý týden. K dispozici budou větvičky a přírodniny, zakoupení korpusů
věnců, zapichováků pod svíčky i dalších dekoraci. Můžete si přinést i své ozdoby. Přijďte do herny, cena dekorace dle
použitého materiálu.

