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Milé děti, maminky, tatínkové, nastávající maminky, babičky, dědečkové a všichni ostatní 

přátelé RC Baráček! 

 

Po svátcích se Vám opět hlásíme v plné síle! I u nás Ježíšek naděloval. Do herny nám 

přinesl pár nových hraček v podobě Tatry, kuličkové dráhy, nového domku pro panenky, 

nové sady ovoce, zeleniny, dortu, zmrzliny a dalších dobrot do dětské kuchyňky. Takže děti, 

vezměte rodiče a přijďte si k nám pohrát! 😊  

 

Dovolte nám popřát Vám ještě jednou úspěšný krok v novém roce! A nyní už pojďme 

k programu, který se od února rozšiřuje o nabídku pravidelných kurzů Miniškoličky, 

Montessori tvoření a Jógy po porodu.  

 
 

       

13.01. 17:30 Předporodní příprava s dulou Lenkou - TLAČENÍ 

Dozvíte se, jak probíhá II. doba porodní a poradíme Vám, jak si poradit s tlačícími 

kontrakcemi (správné dýchání, polohy na vytlačení miminka). Cena 300 Kč, malá skupinka 

max. 4 maminek. 

 

23.01. 9:30 Barefoot obouvání 

Zveme Vás na úspěšný seminář o zdravém obouvání a fenoménu Barefoot. Změříme nožky 

sobě i dětem, najdeme tu správnou velikost a povíme si tipy a triky jak nožičky 

procvičovat. 

 

27.01. 17:30 Předporodní příprava s dulou Lenkou - PO PORODU  

Co se děje na sále po porodu a jak je důležité být s miminkem v kontaktu kůže na kůži 

bezprostředně po jeho narození. Řekneme si i pár základních informací o kojení. Cena 

semináře 300 Kč. 

 

03.02. 17:30 Předporodní příprava s dulou Lenkou - NOVOROZENEC 

Co vlastně novorozenec potřebuje? Ukážeme si, jak bezpečně manipulovat s miminkem při 

převlékání, přebalování nebo koupání. Povíme si, co čeká maminku v šestinedělí, tedy 6 

týdnech po porodu. Cena semináře 300 Kč. 

 

10.02. 17:30 Předporodní příprava s dulou Lenkou - BŘÍŠKO  

Tato závěrečná lekce je určena pro oba nastávající rodiče. Dozvíte se, jak vaše miminko v 

bříšku leží, jak se má maminka hýbat, sedět, odpočívat, aby miminko mělo dost místa pro 

snažší porod a jak může partner pomoci. Cena 300 Kč. 

Nepravidelné akce 
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S radostí Vám oznamujeme, že pro Vás od února znovu otevíráme MINIŠKOLIČKU! Bude 

otevřena každý čtvrtek v čase 9 – 12 hod pro děti od 22 měsíců do 3 let věku, bez 

doprovodu rodičů. V malé skupině max. 8 dětí Vám můžeme zajistit individuální přístup ke 

každému dítěti, bezpečný prostor a vždy nejméně 2 kvalifikované lektorky. Zahajujeme 

6.2.2020, vstupné 420 Kč, při předplatném 390 Kč. 

 

Nově pro Vás od 5. února otevíráme také kurz Jógy po porodu pro maminky a 

miminka. Kurz je určen pro maminky, které mají ukončené šestinedělí a jejich miminka do 

jednoho roku věku. Lekce je zaměřena na dýchání, svaly pánevního dna a celkovou 

relaxaci duše i těla. Úvodní lekce 5.2. od 10:50 je ukázková. 

 

Už 31.1. zahujeme také nový kurz Montessori tvoření, který je určen pro děti ve věku od 

18 měsíců do tří let a jejich doprovod. Každý pátek od 9:30 – 10:30 se děti můžou těšit na 

tvoření a objevování všemi smysly, pro maminky nabízíme možnost konzultace, jak využít 

prvky montessori pedagogiky k ulehčení každodenních povinností s dětmi. Úvodní lekce 

31.1. je ukázková za 100 Kč, max. 5 dětí ve skupině. 

 

Čtvrteční odpolední kurzy Šikovné ručičky se od února ruší, úterní zůstávají podle 

platného programu. 

 

Platný pravidelný program najdete zde, detailní informace o pravidelných kurzech 

naleznete zde. 

 

 

 

Z provozních důvodů sportoviště musíme bohužel zrušit nabídku pronájmu prostor naší 

herny k soukromým oslavám narozenin. 

Pokud se Vám líbí naše práce pro děti a máte zájem stát se "aktivní maminkou" v centru 

Baráček, která vypomůže se zajištěním služby v herně či jednorázově s pořádáním 

nepravidelných akcí, budeme moc rády, když se s námi spojíte. 

Budeme se těšit na viděnou. 

Maminky z RC Baráček 

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Pravidelný program 

Mohlo by Vás zajímat 

https://www.rcbaracek.cz/news/miniskolicka-2-5-let-/
https://www.rcbaracek.cz/news/joga-po-porodu-s-novorozenatky/
https://www.rcbaracek.cz/news/joga-po-porodu-s-novorozenatky/
https://www.rcbaracek.cz/news/tvorenicko/
https://www.rcbaracek.cz/pravidelny-program/
https://www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/

