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Aktuality 06/20 

 

 

Vážení rodiče,  

 

dovolujeme si Vám zaslat v krátké době už druhé Aktuality, ve kterých přinášíme ty opravdu 

aktuálně platné informace k pravidelnému programu a zahájení školního roku v RC Baráček. 

V posledních dnech docházelo k úpravám časů, k rozšíření nabídky o nové kroužky a bylo by 

škoda, kdyby se k Vám tyto informace nedostaly včas;-) 

 

Naštěstí nabídka naších jednorázových akcí se nezměnila – již tuto sobotu 12.9. pořádáme 

přírodopisné putování s tématem Ptáci v našem okolí, a hned v pondělí 14.9. proběhne 

úvodní seminář ke kurzu Předporodní přípravy pro nastávající maminky. 

Od této chvíle se také můžete registrovat k prodeji na Burze dětského oblečení a 

potřeb, která proběhne v pátek a sobotu 9.-10.10.  

 

  

14.9. 17:30 Úvodní seminář kurzu Předporodní příprava 

Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá. Seminář je připraven jako všeobecný úvod 

k navazujícímu 7-večernímu kurzu Předporodní přípravy s dulou Lenkou, s prostorem na 

všechny Vaše dotazy. Seminář je zcela zdarma. 

 

       

12.9. 10:00 – 11:30  Pulečci - Ptáci v našem okolí 

Vydejte se s námi poznávat obyvatele ptačí říše a vyrobte pro ně ptačí budku! Akce je vhodná 

pro děti od 3 let. Registrace na náš email, vstupné 100 Kč. Děti si odnesou drobné dárky a 

vlastnoručně vyrobenou ptačí budku. 

 

9.10.-10.10., 13:00 – 17:00, 9:00 – 11:00  Burza dětského oblečení a potřeb 

Prodejní místo si můžete zarezervovat na našem emailu rcbaracek@gmail.com. Prodávat 

můžete sami nebo prostřednictvím členů RC Baráček (věci musí být označené cedulkami 

s kódem, který získáte po registraci). 

 

  
Program zahajujeme v pondělí 7.9.2020 odpoledními kurzy Atletiky Kids on Track a Dětské 

jógy od 14:45. Dále tento týden proběhne Miniškolička, cvičení s kočárky Active Moms & 

Kids, a páteční kroužek hudební školy Yamaha První krůčky k hudbě.  

Od pondělí 14.9. už budou probíhat všechny kurzy z našeho programu, s výjimkou cvičení 

pro děti Tučňáčci a Včeličky, které zahajují až 21.9., a Broukárny s Kadlou, která začíná 

v říjnu. 

Novinkou v programu jsou kroužky Hláskař pro předškoláky, angličtina pro děti English Is 

Fun a nové Pohybovky pro děti od 4 let. 

Seminář

Nepravidelné akce

Pravidelný program

https://www.rcbaracek.cz/products/a14-9-2020-17-30-ochutnavkovy-seminar-ke-kurzu-predporodni-pripravy/
https://www.rcbaracek.cz/products/a17-5-velka-cesta-pro-male-pulecky-ptaci-v-nasem-okoli/
https://www.rcbaracek.cz/products/a2-3-10-detska-burza/
https://www.rcbaracek.cz/news/atletika-pro-deti/
https://www.rcbaracek.cz/news/joga-pro-deti/
https://www.rcbaracek.cz/news/joga-pro-deti/
https://www.rcbaracek.cz/news/miniskolicka-2-5-let-/
https://www.rcbaracek.cz/news/strollering-cviceni-s-kocarky/
https://www.rcbaracek.cz/news/strollering-cviceni-s-kocarky/
https://www.rcbaracek.cz/news/yamaha-hudebni-skola/
https://www.rcbaracek.cz/news/hlaskar-5-7-let/
https://www.rcbaracek.cz/news/anglictina-pro-deti-4-7-let/
https://www.rcbaracek.cz/news/anglictina-pro-deti-4-7-let/
https://www.rcbaracek.cz/news/pohybovky-4-7-let/
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Pro maminky a dívky z Ohrobce a okolí otevíráme nový kurz Tanečky pro dívky (6+) a 

maminky. 

Máte-li zájem některý kurz navštívit, kontaktujte přímo lektora nebo využijte formulář na 

našich webových stránkách a místo si rezervujte. Kontakty a více informací k jednotlivým 

kurzům najdete na našich webových stránkách v záložce Informace o kurzech. 

 

Hernu můžete navštívit bez předchozí rezervace, kdykoliv během provozní doby. 

Děti si pohrají, maminky mohou posedět u dobré kávy. Samozřejmostí je přebalovací koutek, 

nočníky, mikrovlnka nebo dětské židličky. Vstupné 20 Kč/dítě, sourozenec 10 Kč.  

Pro zajištění pravidelného provozu vypsaných heren hledáme dobrovolnice.  

Dobrovolnicí může být každá maminka, která ráda navštěvuje naší hernu a může se postarat 

o její provoz. Odměnou Vám může být vstup pro Vaše dítko zdarma. Kontaktujte nás na tel. 

777 129 542. Děkujeme. 

Těšíme se na Vás! 

https://www.rcbaracek.cz/news/tanecky-pro-divky-6-a-maminky-ohrobec/
https://www.rcbaracek.cz/news/tanecky-pro-divky-6-a-maminky-ohrobec/
https://www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/
https://www.rcbaracek.cz/informace-o-kurzech/

