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 Program na září 2015 
 

25.srpna – úterý a 2. září středa 
od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. Zápis do aktivit Klubu Ratolest 
- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky, na plavání záloha 100,-Kč,  na  ostatní aktivity  jemožné zakoupit 
permanentku na 5 vstupů za 250,-Kč 

2.září – středa 
Od 9:30-11:30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  podpořeno 
z dotace Jihomoravského kraje 
Od 14:00 do 16:00 hod  Laktační poradenství s laktační poradkyní Bc. Kristýnou Hrachovinovou, částečně 
hrazeno z dotace MZČR v rámci programu : „Podporujeme kojení a zdravý vývoj dětí“ . terénní laktační 
poradenství   objednávejte na tel. 732235156 
 

3. září čtvrtek 
 Od.9:00-10:00 hod.– Tréninkové aktivity 2-3roky – pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoga a 
pedagoga možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
 Od 10:30-11:30 hod. I rodič může vyhořet  Odborná beseda s psycholožkou –Mgr.Martinou Neumannovou, 
 Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 
 
                                                                  4. září  - pátek 
 Od 9:00-10:00 hod. – Tréninkové aktivity 1-2roky – pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoa a 
pedagoga možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00-11:00 hod.–  Pilates s cvičitelkou Mirkou –  vstup 60,-Kč v ceně hlídání dětí  
Od 14:00 – 17:30 hod. -Volný vstup do herny Klubu Ratolest poplatek 30,-kč za rodinu 
 
                                                                      5. září sobota 
 Od 10 :00 do 17: 00 hod. Den pro děti  v Nemocnici Blansko  – Dobrý den!  11:15 – vystoupení  dětí a 
rodičů, po celou dobu Interaktivní stánek s olympijským trojbojem  
 
                                                                      7. září ponděli 
 Od 8:30-10:00 hod  zahájení kurzu plavání rodičů s dětmi od 1 roku Plavání Panorama s lektorkou Petrou 
Veselou- 5 lekcí za 850,-Kč dle jednotlivých skupin 
 
 Od  9:00-10:00 hod. Mimináček  setkávání rodičů s kojenci od 2 do 6 měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
 
 Od 10:00 hod. Poradenství s fyzioterapeutkou  Mgr.Pavlou Horáčkovou – přijďte se poradit a nechat si 
prohlédnout své miminko od zkušené fyzioterapeutky a zkontrolovat správný psychomotorický vývoj vašeho 
dítěte. Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 
 
Od 10:30-11:30 hod.Mimiklubík setkávání rodičů s kojenci od 7 do 12měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
 
 
Od 16:00 hodin  Kurz pro těhotné ženy a jejich partnery   Příprava na život s miminkem–ještě máme volná 
místa, hlaste se prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více informací na www. 
blansko.charita.cz – sekce klub ratolest částečně hrazeno za podpory VZP a MPSV Rodina a MZČR,pro 
pojištěnce  VZP 25 % sleva, cena kurzu celého kurzu  1600,-Kč, lze zakoupit i pojednotlivých  dvouhodinách. 
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8. září – úterý 

od 9.00 do 11.30 hodin Kurzu zdravého vaření s dětskou sestrou a laktační poradkyní Hanou Přibylovou 
těšit se můžete na: 

 odbornou přednášku o zavádění zdravých příkrmů 
 ochutnávku čočkové a rybí pomazánky, jablečného dezertu 
 prakticky si vyzkoušíte přípravu čočkové krémové polévky, ovocného salátu 
 odnesete si recepty 
 vše bude připraveno z čerstvých surovin  vstupné 30,- Kč hlídání dětí zajištěno Kurz je částečně 

hrazen z dotací Ministerstva zdravotnictví 

 od 16:00-17:00 hod.- Dramaťáček  s pedagožkou Bc. Pavlou Šimkovou pohybové výtvarné činnosti s prvky 
dramaterapie , určeno pro děti od 3 do 8 let, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 
týdnů/ od 17:00 – 19:00  hod. 
Volný vstup do herny, poplatek  30,-Kč za rodinu 
                   

9. září středa 
Od 9:30-11:30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  podpořeno 
z dotace Jihomoravského kraje 
Od 14:00 do 16:00 hod  Laktační poradenství s laktační poradkyní Bc. Kristýnou Hrachovinovou, částečně 
hrazeno z dotace MZČR v rámci programu : „Podporujeme kojení a zdravý vývoj dětí“ . Terénní laktační 
poradenství   objednávejte na tel. 732235156 

 
10. září čtvrtek 

 Od 9:00-10:00 hod. – Tréninkové aktivity 2-3 roky pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoa a 
pedagoga možnost konzultací, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00-11:30 hod.  Komunikace rodičů s dětmi  ve světě technických vymožeností  odborná beseda 
s logopedkou Mgr. Jaroslavou Bártovou Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana 
práv dětí MPSV 
 
                                                                         11. září pátek 
 
Od 9:00-10:00 hod. Tréninkové aktivity 1-2roky – pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoa a 
pedagoga možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00-11:00 hod. Pilates s cvičitelkou Mirkou –  vstup 60,-Kč v ceně hlídání dětí  
Od 14:00 – 17:30 hod. Volný vstup do herny Klubu Ratolest poplatek 30,-kč za rodinu 
 
 

14. září pondělí 
 

Od 8:30-10:00 hod   kurz plavání rodičů s dětmi od 1 roku Plavání Panorama s lektorkou Petrou Veselou- 5 
lekcí za 850,-Kč dle jednotlivých skupin 
Od  9:00-10:00 hod. Mimináček  setkávání rodičů s kojenci od 2 do 6 měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00 hod. Poradenství s fyzioterapeutkou Mgr.Pavlou Horáčkovou – přijďte se poradit a nechat si 
prohlédnout své miminko od zkušené fyzioterapeutky a zkontrolovat správný psychomotorický vývoj vašeho 
dítěte. Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 
Od 10:30-11:30 hod.Mimiklubík setkávání rodičů s kojenci od 7 do 12měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
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Od 16:00 hodin    Kurz pro těhotné ženy a jejich partnery   Příprava na život s miminkem–ještě máme volná 
místa, hlaste se prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více informací na www. 
blansko.charita.cz – sekce klub ratolest částečně hrazeno za podpory VZP a MPSV Rodina a MZČR,pro 
pojištěnce  VZP 25 % sleva, cena kurzu celého kurzu  1600,-Kč, lze zakoupit i pojednotlivých  dvouhodinách. 
 
 

15. září úterý 
 

 Od 9:30-10:30 hod.   Zahájení kurzu plavání pro rodiče s dětmi Městské lázně Blansko  – plavání 1-4 malý 
bazén s lektorkou Petrou Veselou  5 lekcí za 650,-Kč ,hlaste se na zápise nebo  prostřednictvím emailu : 
ratolest.blansko@charita.cz  více na www. blansko. charita.cz – sekce klub ratolest 
od 16:00-17:00 hod. Dramaťáček  s pedagožkou Bc. Pavlou Šimkovou pohybové výtvarné činnosti s prvky 
dramaterapie , určeno pro děti od 3 do 8 let, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 
týdnů/ od 17:00 – 19:00  hod. 
Volný vstup do herny, poplatek  30,-Kč za rodinu 

 
                                                                            16. září středa 
 
Od 9:30-11:30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  podpořeno 
z dotace Jihomoravského kraje 
Od 14:00 do 16:00 hod  Laktační poradenství s laktační poradkyní Bc. Kristýnou Hrachovinovou, částečně 
hrazeno z dotace MZČR v rámci programu : „Podporujeme kojení a zdravý vývoj dětí“ . terénní laktační 
poradenství   objednávejte na tel. 732235156 
 Od 16:00-17:00  hod.–  zahájení kurzu Plavání pro děti od 3 do 8 let Městské lázně  Blansko - velký bazén 
5 lekcí 1 lekce 140 Kč   poplatek 700,-Kč – částečně hrazeno z dotace Města Blansko. Plavat mohou jen děti 
ve skupině nebo 1 rodič s dítětem sleva za lekci 20,-Kč – poplatek 120,-Kč / 5 lecí 600,-Kč. Hlaste se  na 
zápise nebo prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více www. blansko. charita.cz – sekce klub 
ratolest 
 
 

17. září čtvrtek 
Od 9:00-10:00 hod. – Tréninkové aktivity 2-3 roky pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoga a 
pedagoga možnost konzultací, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
 
od10:00-11:30hod.  Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené – odborná beseda s pracovníky ÚP 
BlanskoIng. Hanou Spíškovou, Mgr.Marií Hoffmanovou a odbornicí na personalistiku ÚP Brno Vstup zdarma 
hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 

 
18. září pátek 

 
Od 9:00-10:00 hod.– Tréninkové aktivity 1-2roky – pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoga a 
pedagoga, možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00-11:00 hod. Pilates s cvičitelkou Mirkou –  vstup 60,-Kč v ceně hlídání dětí  
Od 14:00 – 17:30 hod. Volný vstup do herny Klubu Ratolest poplatek 30,-kč za rodinu 
 
 

21. září  pondělí 
 

Od 8:30-10:00 hod   kurz plavání rodičů s dětmi od 1 roku Plavání Panorama s lektorkou Petrou Veselou- 5 
lekcí za 850,-Kč dle jednotlivých skupin 
Od  9:00-10:00 hod. Mimináček  setkávání rodičů s kojenci od 2 do 6 měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
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Od 10:00 hod. Poradenství s fyzioterapeutkou Mgr.Pavlou Horáčkovou – přijďte se poradit a nechat si 
prohlédnout své miminko od zkušené fyzioterapeutky a zkontrolovat správný psychomotorický vývoj vašeho 
dítěte. Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV 
Od 10:30-11:30 hod.Mimiklubík setkávání rodičů s kojenci od 7 do 12měsíců – poradenství odborníků – na 
výživu spec. pedagoga .pedagoga vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 16:00 hodin    Kurz pro těhotné ženy a jejich partnery   Příprava na život s miminkem–ještě máme volná 
místa, hlaste se prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více informací na www. 
blansko.charita.cz – sekce klub ratolest částečně hrazeno za podpory VZP a MPSV Rodina a MZČR,pro 
pojištěnce  VZP 25 % sleva 

 
22. září úterý 

od 9.00 do 11.30 hodin Kurzu zdravého vaření s dětskou sestrou a laktační poradkyní Hanou Přibylovou 
těšit se můžete na: 

 ochutnávka domácí lučiny, 
mrkvové pomazánky, rýžový puding, jáhlové rizoto, prakt. vaření rajské polévky. 

 Poradenství pro maminky kojenců a batolat, které řeší otázky ohledně kojení, odstavení, zdravé výživy, 
 konzultace  jídelníčku 
 dle věku a rady z homeopatie pro kojící maminky  
 vše bude připraveno z čerstvých surovin  vstupné 30,- Kč hlídání dětí zajištěno Kurz je částečně 

hrazen z dotací Ministerstva zdravotnictví 

Od 9:30-10:30 hod.   kurzu plavání pro rodiče s dětmi Městské lázně Blansko  – plavání 1-4 malý bazén 
s lektorkou Petrou Veselou  5 lekcí za 650,-Kč ,hlaste se na zápise nebo  prostřednictvím emailu : 
ratolest.blansko@charita.cz  více na www. blansko. charita.cz – sekce klub ratolest 
Od 14:00 do 16:00 hod  Laktační poradenství s laktační poradkyní Bc. Kristýnou Hrachovinovou, částečně 
hrazeno z dotace MZČR v rámci programu : „Podporujeme kojení a zdravý vývoj dětí“ . terénní laktační 
poradenství   objednávejte na tel. 732235156 
od 16:00-17:00 hod. Dramaťáček  s pedagožkou Bc. Pavlou Šimkovou pohybové výtvarné činnosti s prvky 
dramaterapie , určeno pro děti od 3 do 8 let, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 
týdnů/  
od 17:00 – 19:00  hod.Volný vstup do herny, poplatek  30,-Kč za rodinu 
 
                                                                         23. září středa 
 
Od 9:30-11:30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  podpořeno 
z dotace Jihomoravského kraje 
Od 16:00-17:00  hod.–  kurz Plavání pro děti od 3 do 8 let Městské lázně  Blansko - velký bazén 
5 lekcí 1 lekce 140 Kč   poplatek 700,-Kč – částečně hrazeno z dotace Města Blansko. Plavat mohou jen děti 
ve skupině nebo 1 rodič s dítětem sleva za lekci 20,-Kč – poplatek 120,-Kč / 5 lecí 600,-Kč. Hlaste se  na 
zápise nebo prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více www. blansko. charita.cz – sekce klub 
ratolest 

24. září čtvrtek 
 

Od 9:00-10:00 hod. – Tréninkové aktivity 2-3 roky pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoga a 
pedagoga možnost konzultací, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:30-11:30  hod.  Komunikace a vstřícné naslouchání   Vzdělávací aktivita 
Vedená certifikovanou lektorkou Kurzů efektivního rodičovství Mgr. Blankou Bendovou, 
V rámci projektu Spona-Blansko. Vstup zdarma hrazeno z dotačního programu MPSV „Rodina a ochrana práv 
a dětí“ 
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Přihlášky na kurz přijímáme na tel: 731 628 943, ve všední den od 08.00 – do 15.00 hodin, nebo na e-mailu: 
rodina.blansko@charita.cz  

 
                                                                 25. září pátek 

 
Od 9:00-10:00 – Tréninkové aktivity 1-2roky – pohybové aktivity podporou odborníků spec. pedagoga a 
pedagoga, možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 týdnů/ 
Od 10:00-11:00 hod. Pilates s cvičitelkou Mirkou –  vstup 60,-Kč v ceně hlídání dětí  
Od 14:00 – 17:30 hod. Volný vstup do herny Klubu Ratolest poplatek 30,-kč za rodinu 
 
 
 
                                                                   29.září úterý 
 
Od 9:30-10:30 hod.   kurzu plavání pro rodiče s dětmi Městské lázně Blansko  – plavání 1-4 malý bazén 
s lektorkou Petrou Veselou  5 lekcí za 650,-Kč ,hlaste se na zápise nebo  prostřednictvím emailu : 
ratolest.blansko@charita.cz  více na www. blansko. charita.cz – sekce klub ratolest 
 
od 16:00-17:00 hod. Dramaťáček  s pedagožkou Bc. Pavlou Šimkovou pohybové výtvarné činnosti s prvky 
dramaterapie , určeno pro děti od 3 do 8 let, vstup , 60,-Kč nebo permanentka /5 vstupů á 50Kč po dobu 8 
týdnů/  
od 17:00 – 19:00  hod.Volný vstup do herny, poplatek  30,-Kč za rodinu 
 
       
 

30. září středa 
 

Od 9:30-11:30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  podpořeno 
z dotace Jihomoravského kraje 
Od 16:00-17:00  hod.–  kurz Plavání pro děti od 3 do 8 let Městské lázně  Blansko - velký bazén 
5 lekcí 1 lekce 140 Kč   poplatek 700,-Kč – částečně hrazeno z dotace Města Blansko. Plavat mohou jen děti 
ve skupině nebo 1 rodič s dítětem sleva za lekci 20,-Kč – poplatek 120,-Kč / 5 lecí 600,-Kč. Hlaste se  na 
zápise nebo prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz  více www. blansko. charita.cz – sekce klub 
ratolest 
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