
AKCE MC Medvídek na ČERVEN 2016 

 
 

S kašpárkem za písničkou 
 středa 1. a 15. června od 9 do 10hod 

Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves :) 
 

Kavárnička 
 středa 1. června od 10 hod 

Máte nějaké nápady nebo připomínky k chodu centra? 
Můžete něco naučit ostatní maminky? Chcete se do dění zapojit? Přijďte se s námi podělit. 

 
Powerjóga pro jógamamky 

čtvrtek 2., 9.,  16. , 23.  a 30. června od 9 hod 
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.  

Cena 50,- (možno i  s hlídáním dětí ve Fialce 40, / dítě). 
Počet míst omezen hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393. 

 
Nosíme a šátkujeme 

každý pátek od 9 do 12 hod 
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek.  
Objevte kouzlo nošení dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.  

 
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4měsíců do cca 2let pro předem přihlášené 

pondělí 6., 13. , 20. a 27. černa 
od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683)  

cena 60,- / 40min 
 

Masáže dětí a kojenců od 1 měsíce 
Sytit dítě svými doteky je stejně důležité jako starat se o jeho žaludek.“ Fréderick Laboyer.  

úterý 7. června od 9 hod 
Zveme Vás na kurz masáží kojenců od 1 měsíce a malých dětí.  

Masážemi Vás provede fyzioterapeutka Veronika Dušková (775 290 683). 
Kurz bude probíhat od minimálního počtu 3 do max 7 účastníků.  

Každá lekce bude pro začátečníky, v případě zájmu bude vypsán ucelený kurz.   
Cena pro maminky s dětmi 170 Kč, pro těhotné 120 Kč / lekce  

 
Město v pohybu – Mírové náměstí 

úterý 7. června od 16 hod 
čtvrtek 9. června od 16 hod 

sobota 11. června od 14:30 hod 
Přijďte za námi na náměstí, kde budeme zajišťovat výtvarné dílničky pro děti během Města v pohybu. 

 
Radčiny zpívánky s kytarou 

středa 8. a 22. června od 9 do 10 hod 
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary :) 

 
Návštěva u hasičů  

středa  15. června v 16 hod 
Sraz u budovy hasičského záchranného sboru u hlavní silnice směr Česká Třebová. 

Vezměte své děti na exkurzi k profesionálním hasičům.  
Pokud situace dovolí, navštívíme i sanitky zdravotnické záchranné služby.  



Očkování v souvislostech aneb kdy, jak a proč hlásit nežádoucí účinky vakcín 
pátek 17. června od 9 hod 

Váháte zda nebo kdy dát děti očkovat? Máte nějaké otázky a potřebujete znát odpovědi?  
Ing. et Ing. Hana Špačková Vám na ně odpoví a poradí. Na přednášku je nutné se předem přihlásit.  

Hlaste se prosím v MC, záloha 100,-. Přednáška se koná při min. počtu 12 osob.  
Vstupné 250,- 

 

 

Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.  
 
 
 

PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí od  8:00 do 12:00 hod - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod  - Přednášky, besedy, volná herna,  
                                                         k dispozici je vám každé úterý  profesionální pěstounka 
Středa od 9:00 do 10:00 hod - Radčiny zpívánky s kytarou,  S kašpárkem za písničkou 
              od 10:00 do 12:00 hod – Přednášky podle programu, volná herna 
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod - Powerjóga pro jógamamky s Markétou 
              od 10:00 do 12:00 hod - Volná herna 
Pátek od 9:00 do 12:00 hod  - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky  
                                                        (nejen nosící rodiče a nosící se děti) 
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle programu 

 

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí 

 


