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Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru „PRO“Blansko,  
Sladkovského 2b,Blansko 678 01, 

tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@caritas.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 
 

PROGRAM NA PROSINEC  2011 
 

1.12..2011 od 9 hodin        DEN ZDRAVÍ S MIKULÁŠEM    
Dělnický dům Blansko, Hybešova 1 Velký sál. Soutěže pro děti,výroba masek Mikulášská nadílka, 
aromaterapeutická poradna 
 
3.12.2011 od 9 hodin   ADVENTNÍ DÍLNA PRO ŽENY  
Klubovna ve farním dvoře, Staré Blansko, Komenského 14   
Drátkování, malování na sklo s dobrovolnicí  Ing. Jitkou Svobodovou. Na dílnu se hlaste na emailu: 
jit.prok@seznam.cz nebo na tel Klubu Ratolest 731428369 
 
6.12.2011 od 10 hodin  PÉČE O VLASY V ZIMNÍM OBDOBÍ  
s kadeřnicí Magdalénou Hejčovou. Máte možnost nechat si upravit vlasy a poradit se o módních 
trendech v účesech na zimu 2012. Hlídání dětí zajištěno. Úprava vlasů za poplatek. Cena bude 
stanovena paní kadeřnicí. Na akci je třeba se objednat do 5.12.2011 na emailu : 
ratolest.blansko@charita.cz nebo telefonicky tel.731428369 
 
 
7.12.2011 od 9 hodin    ADVENTNÍ  ZPÍVÁNKY  v Městské knihovně Blansko – hudební oddělení, 
sraz v 8,50 hod. před knihovnou na ul. Rožmitálova 
 
13.12.2011 od 10 hodin  VÁNOČNÍ  POSEZENÍ  v Klubu Ratolest – výměna  
vánočních receptů s překvapením  
 
14.12.2011 od 8,30 hodin VÁNOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI 
poplatek za vstup 40,-Kč na materiál 
 
Vánoční besídky pro seniory  
12. 12. 2011 od 9:30 hodin v Senior centru 
15. 12. 2011 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, 9. Května  
16. 12. 2011 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, Pod Javory 32 
 
19.12. 2011   od 16,30 hodin VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DOBROVOLNÍKY CENTRA “PRO“ 
BLANSKO  na bowlingu v Blansku 
 
20.12.2011 od 17 hodin KLUB TATÍNK Ů POŘÁDÁ POSEZENÍ S PSYCHOLOGEM   
Mgr. Miroslavem Šamalíkem na bowlingu v Blansku 
 
 
Seznámení s masážemi kojenců a batolat  pátek od 9 do 10 hodin poslední lekce do nového roku 
2.12.2011 na nový kurz se můžete hlásit již nyní  na výše uvedených kontaktech 
 
Příprava na život s miminkem: pondělí  16-18 hodin   na nový kurz od ledna se můžete hlásit na 
tel.731428369 nebo emailem: ratolest.blansko@charita.cz 
             
Cvičení pro děti s rodiči        – dle jednotlivých skupin po, st,čt a pá  poslední do nového roku  cvičení 
v týdnu od 12.12. do 15.12.2011 
 
Plavání dětí s rodiči 1 – 6  roků   plavání v Městských lázní – ve velkém bazénu, v rehabilitačním 
bazénu Městských lázní a  ve Wellness hotelu Panorama   informace Bc.Kateřina Daňková 
731646774 
 
 
Herna: dopoledne: st  10 – 11,30 hod.  



                               čt 8,30-11,30 hod. 
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu herny pro rodiče a děti, poplatek  20,- Kč (za hodinu 
surfování) 
 
            Odpoledne:     
Sudé úterý a čtvrtek :       16-18 hod. 
Každý pátek                    16 18 hod.    
 
 Mimináček  Setkávání maminek a miminek 2 – 6 měsíců: středa 8,30 – 9,30 hod.Poplatek 50,-Kč za 
vstup 
 
Mimiklubík – pro  rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od  8,45 do 9,45hodin 
 
Laktační poradna  pátek 9-10 hodin nahlaste se prosím  1 den předem na tel.731428369 nebo 
emailem : ratolest.blansko@charita.cz 
 
Šikulky výtvarné tvoření rodičů a dětí – od 8:30 do 10 hodin dle jednotlivých skupin poplatek 60,-Kč za 
vstup 
 
Zumba  cvičení pro ženy  každé pondělí od 10 do 11 hodin s Ing. Anežkou Štelclovou vstupné 50,-Kč  
děti je možné vzít s sebou. 
 
Dramatická výchova  s Mgr. Vendulou Zachovalovou každá středa 16-17 hodin 
 
 
 
 


