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Milí rodiče, babičky, dědečkové a všichni přátelé RC Baráček,  

 

přinášíme Vám aktuální zprávy o tom, jak se stávající situace kolem onemocnění covid-19 

dotýká našeho centra. Stejně jako mnoho rodičů čekáme na zveřejnění podmínek, za kterých 

by měly od 25.5. začít fungovat školy a školky. Hygienická opatření budou jistě přísná, a my 

se obáváme, že je nebudeme moci v našich podmínkách splnit. Hernu bychom 

pravděpodobně byly schopny denně dezinfikovat, zajistit dezinfekci pro návštěvníky apod., 

ale budovu celého sportoviště včetně šaten, toalet a tělocvičny, dezinfikovat nedokážeme. 

Proto jsme se rozhodly, že pro letošní školní rok se už rodinné centrum Baráček 

návštěvníkům neotevře. Toto rozhodnutí nás nesmírně mrzí, ale ochrana zdraví Vás 

a Vašich dětí je na prvním místě. Komunikujeme se všemi lektory a požádali jsme je, aby 

se s Vámi domluvili na způsobu, jak se vyrovnat se zrušením téměř celého 2. pololetí. Jako 

vhodné se nabízí cvičení venku (např. na louce u vesteckého rybníka), které by se 

pravděpodobně mohlo konat od 8.6., budou-li skutečně uvolněny podmínky pro 

shromažďování skupin do 30 osob. 

 

Doufáme, že čas strávený s rodinou využíváte naplno ke vzájemnému poznávání a že si teď 

všichni budeme více vážit práce těch, kteří byli dřív malinko přehlíženi. Za nás patří velké 

díky a obdiv učitelům za jejich trpělivost s našimi dětmi  

 

 

       

23.5. Dítě v nás  - Jedná se o odložený seminář terapeutky Lindy Malenovské z února, který 

přinášíme v náhradním termínu. Pokud by nebylo možné uspořádat „živé“ setkání, 

komunikujeme s lektorku možnost setkání on-line.  

Tato doba je psychicky náročná pro každého rodiče a toto setkání vám přináší skvělou 

možnost, jak se ponořit sama do sebe a najít svůj ztracený klid. 

 

BURZA dětského oblečení, která měla proběhnout začátkem dubna, se letos bohužel 

neuskuteční s ohledem na stále platící zákaz shromažďování. Věříme, že podzimní burza 

(2.-3.10.) už proběhne bez problémů. 

 

KERAMIKA 2/2 – práce s glazurou bude zatím odložena, třeba se nám podaří uspořádat 

ji v omezených podmínkách v červnu. Výrobky z první dílny byly odneseny k vypálení a 

mohly by být k vyzvednutí začátkem května, budeme vás informovat emailem. 

 

17.5. se měla uskutečnit přírodovědná Velká cesta pro malé pulečky – Ptáci v našem 

okolí, která byla podpořena dotací od MAS Dolnobřežansko. Tuto akci přesouváme 

(pravděpodobně na září 2020) a věříme, že budky, které budeme společně vyrábět, potěší 

vás i ptáčky. Kromě výroby budky se dozvíte mnoho zajímavostí o životě ptáků a naučíme 

vás poznávat ty nejběžnější druhy.  

 

Nepravidelné akce

https://www.rcbaracek.cz/products/a14-3-9-13h-dite-v-nas-prozitkovy-seminar/
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21.6. byla plánovaná další DĚTSKÁ OLYMPIÁDA a už teď Vám musíme s lítostí oznámit, že 

letos se konat nebude. Tuto akci nemůžeme přesunout na náhradní termín, proto nám 

nezbývá, než se těšit na viděnou na sportovištích až v roce 2021. 

 

12.9. by se měly uskutečnit oblíbené CYKLOHRÁTKY, dopravně-bezpečností zábavná stezka 

pro všechny malé cyklisty a jezdce na odrážedlech. S ohledem na přesunuté Pulečky – Ptáci 

v našem okolí, se pravděpodobně budeme snažit posunout i tuto akci (např. na červenec). 

Není v našich silách 4 maminek uspořádat dvě náročné akce současně. Uvítáme proto pomoc 

všech dobrovolníků, kteří mají nápad a chuť se na této akci podílet. Vymyslete stanoviště, 

úkol pro děti s dopravně-bezpečnostní tématikou a spojte se s námi. Vaše děti a děti vašich 

kamarádů to jistě ocení  

  

Všechny další vzdělávací kurzy budou bohužel zrušeny bez náhrady. 

 

  
 

Až do 30.6. zůstane herna uzavřena pro veřejnost. K obnovení kurzů by mohlo dojít 

pouze po uvolnění podmínek pro shromažďování a při dodržení hygienických podmínek 

daných ministerstvem zdravotnictví, informovat vás budou vaši lektoři a průběžné informace 

budeme zveřejňovat také na našich webových stránkách a facebooku. 

 

 

 

Věříme, že tato nelehká doba nás má něco naučit, něco nám přinést. Pokud to lze takto 

napsat, tak možná už teď nám přijde nebe modřejší, tráva zelenější a slunce tak nějak 

jasnější. Snad si po těchto zkušenostech opravdu budeme více vážit věcí, které nám dříve 

přišly jako samozřejmost. A pokud máte nápad, jak se můžeme vzájemně více 

podpořit, uvítáme Vaše podněty. Můžete nás kontaktovat mailem, telefonicky nebo 

napsat zprávu na FB. Rádi Vás vyslechneme.  

I v této době u nás rádi uvítáme všechny, kteří mají plnou hlavu plánů a chtěli by pro rodiče 

s dětmi něco podniknout. Máte-li nápad na nový kurz, jednorázovou aktivitu, 

stanoviště pro Cyklohrátky ;-) a máte-li chuť vložit do toho kousek sebe, jsme tu 

pro Vás a pomůžeme Vám s tím. 

Budeme se těšit snad brzy na viděnou. 

Katka Haladová a maminky z RC Baráček 

 

 

Pravidelný program

Mohlo by Vás zajímat


