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 Program Klubu Ratolest na červen 2016 
Pravidelné aktivity 

                                                                     
Milí rodiče a prarodiče, nově vám nabízíme, možnost zakoupení permanentní vstupenky v hodnotě 
400,- Kč. cena je snížena díky podpoře Města Blanska. Permanentka má platnost do konce měsíce 
června 2016. Bude na deset vstupů do kterékoliv Tréninkové aktivity, Šikulek a Dramaťáčku. 

 
každé - pondělí 

 Od 8.30-9,30 hod  Kurz plavání rodičů s dětmi od 1 roku Plavání Panorama s lektorkou Petrou 
Veselou- 5 lekcí za 850,-Kč dle jednotlivých skupin 
. 
Od 16:00 hodin -  poradenství odborníků pro těhotné ženy a jejich partnery Příprava na život 
s miminkem hlaste se prostřednictvím emailu : ratolest.blansko@charita.cz nebo na tel. 
731428369,kde vám zprostředkujeme kontakt s odborníky, porodní asistentka, laktační poradkyně, 
rodinný poradce atd. 

každé liché pondělí 
Od  9.00-10.00 hod. Mimináček  setkávání rodičů s kojenci od 2 do 6 měsíců – poradenství 
odborníků – na výživu spec. pedagoga a pedagoga vstup 60,-Kč nebo permanentka  
 
 
 Od 10.30-11.30 hod.Mimiklubík setkávání rodičů s kojenci od 7 do 12měsíců – poradenství 
odborníků – na výživu spec. pedagoga a pedagoga vstup 60,-Kč nebo permanentka  
 

 
 každé úterý 

od 15.30 hod.- Dramaťáček  s Bc. Pavlou Šimkovou.  Pohybové, výtvarné činnosti s prvky 
dramaterapie , určeno pro děti od 3 do 8 let, vstup 60,-Kč nebo permanentka.  
 
od 17.00 – 18.00  hod. Volný vstup do herny, poplatek  30,-Kč za rodinu 
 
                                                           každá  středa 
Od 9.30-11.30 hod.  Šikulky –  tvoření pro rodiče s batolaty vstup 50,-Kč nebo permanentka,  
 
Od 14.00 do 16.00 hod  Laktační poradenství s laktační poradkyní a dětskou sestrou Hanou 
Přibylovou. Objednávejte na tel. 731646774 
 
 

každý - čtvrtek 
Od 9.00-10.00 hod. – Tréninkové aktivity 1-2roky – pohybové aktivity podporou odborníků např. 
pedagoga, možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka . 

 
 

každý - pátek 
 Od.9.00-10.00 hod.– Tréninkové aktivity 2-3roky – pohybové aktivity podporou odborníků např. 
pedagoga možnost konzultací vstup , 60,-Kč nebo permanentka. 
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Jednorázové aktivity 
 

2. června  - čtvrtek 
Od 15.30 hodin zveme srdečně celé rodiny s dětmi na oslavu "Dne dětí a otců" do areálu 
Centra"PRO"Blansko na Sladkovského 2b. Těšit se můžete na zajímavé soutěže, výtvarnou 
dílnu,zábavu a aktivity pro celou rodinu.  Den dětí a otců zakončíme táborákem. Tři nejšikovnější děti 
a tatínky čeká odměna.Vstupné dobrovolné. Hrazeno z dotace Města Blanska a Jihomoravského 
kraje. 
 

3. června  – pátek 
Od 10.00 hodin Ochrana kůže před různmi vlivy prostředí s Niveou -  odborná beseda  
s lektorkou Janou Sedlákovou z projektu  m- centra, vstup zdarma,  účastníci obdrží malý dárek. 

 
3. června - pátek  

Od 16.30 hodin - Podpůrné setkání rodičů dětí s ADHD - další setkání rodičů dětí s ADHD za 
přítomnosti odborníka z oblasti např. speciální pedagogiky, dětské psychologií apod. Podpůrná 
skupina je otevřená, můžete přijít, i když jste se neúčastnili minulých setkání. Vstup zdarma, hrazeno 
z dotace MPSV program Rodina. 
Tématem "Lež má krátké nohy"  vás provede psycholožka Mgr. Martina Neumannová. Vstup 
zdarma, hrazeno z dotace MPSV program Rodina 

 
6. června  - pondělí 

Od 15.30 hodin zveme rodiče s dětmi na "Den bez úrazu" na dopravní hřiště v Blansku. 
Milí rodiče, vezměte děti i jejich odrážedla, tříkolky a kola a přijďte společně prožít zábavné a poučné 
odpoledne. Na kolo nutná ochranná přilba. 
Akce se uskuteční za laskavé podpory  BESIP 
 
 

7. a 21. června - liché úterý 
Od 10.00 hodin Poradenství s fyzioterapeutkou  Mgr. Pavlou Horáčkovou – přijďte se poradit a 
nechat si prohlédnout své miminko  nebo batolátko od zkušené fyzioterapeutky a zkontrolovat 
správný psychomotorický vývoj vašeho dítěte. Vstup zdarma, hrazeno z dotačního programu  MPSV 
Rodina 

 

10. června - pátek 
Od 10.00 hodin zveme rodiče na odbornou besedu "Umění vybírat, aneb co si koupit pro 
domácnost"  S Monikou  Popelkovou z eko hnutí Veronica . Vstup zdarma 
 

11. června  - sobota 
Od 14.00 zveme celé rodiny s dětmi na akci  "Umíme si poradit" do farního areálu v Jedovnicích. 
Čeká vás odpoledne  plné zábavy i poučení. Akce je zaměřena na prevenci úrazů a bezpečnost dětí. 
Problematika bude dětem  podána formou pohádkových představení a formou zajímavých aktivit s 
nácvikem první pomoci. Odměnou všem zúčastněným bude opékání párků. Vstupné dobrovolné. 
Hrazeno z dotace Města Blanska a Jihomoravského kraje  a  za laskavé podpory Českého červeného 
kříže Jedovnice. 
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21. června  - úterý 

Od 9.00 do 11.30 hodin pokračování Kurzu zdravého vaření s dětskou sestrou a laktační poradkyní 
Hanou Přibylovou na téma: Letní osvěžení –lehká jídla pro parné dny.  Snížené vstupné 30,- Kč , 
částečně hrazeno  z dotace JM kraje  a MPSV –Rodina, hlídání dětí zajištěno.  

 
 

25. června   - sobota 
Od 15.00 hodin srdečně zveme celé rodiny s dětmi na 18. Zahradní slavnost  aneb Blansko 
mnoha tváří do areálu Centra"PRO"Blansko na Sladkovského 2b. na této tradiční akci je pro vás 
připraven bohatý kulturní program, také  řada her, soutěží, výtvarných dílen, ochutnávka cizokrajných  
jídel. Těšit se můžete na opékání párků. Vstupné dobrovolné. Hrazeno z dotace Města Blanska a 
Jihomoravského kraje  a  v rámci  projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace 
cizinců I“ (AMIF /1/03) 
 
. 
 


