
NEPRAVIDELNÉ AKCE BŘEZEN 2015 

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

pondělí 2.,9.,16.,23., 30. března 
 4-5měs. 8:30hod, 5-8.měs. nelezoucí 9:15hod, 8-12měs. lezoucí 10:00hod, 13-18měs. chodící 10:45hod, 18-

24 měsíců 11:30hod 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Moniky Zastoupilové (737 900 271).   

cena 50,- / 30min 
 

Beseda o nošení dětí a šátkování 
úterý 3. března od 10:00hod 

Zveme Vás na besedu o nošení dětí a šátkování s praktickými ukázkami.  
Kurzem Vás provede lektorka vázání Pavlína Marešová.  

Vlastní šátek není podmínku, ale pokud máte, vezměte si ho s sebou.  
 

Kavárnička 
 středa 4. března od  9:30hod 

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

 
Jak rozpoznat „lháře“ v rámci verbální i neverbální komunikace  

středa 4. března od 10:00hod 
Lháři a jejich řeč těla  ... Jak prohlédnout finty, přetvářku a lži, které každý den slýcháte od lidí?  

O tom budeme diskutovat s osobním koučem Mirkou Petrovou. 
 

Jitčina dílnička pro rodiče - Jaro je tu  
středa 4.  a 11. března od 15:00hod 
Ve středu vytváříme na téma jaro.  

 
Powerjóga pro jógamamky 

čtvrtek 5., 12., 19., 26. března od 10:00hod 
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. 

 
Velký dětský maškarní rej 

pátek 6. března od 16:00hod 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 

Maškarní ples s písničkami, tancem a zábavou pro celou rodinu na téma  „víly, skřítci, hastrmani“. 
Celým programem provází Divadlo Štafličky. 

Vstupné   50,- / dítě,  20,- /doprovod 
 

Tradiční jarní bazar 
pondělí 9. března – čtvrtek 12. března 

v budově římsko-katolického farního úřadu v Kostelní ulici 
(z kapacitních důvodů nebudeme brát do prodeje zimní věci) 

   Pondělí  9.3.  9:00 – 17:00hod   příjem věcí do prodeje 
   Úterý     10.3.   8:30 – 17:00hod   prodej věcí 
   Středa    11.3.   8:30 – 15:00hod   prodej věcí 
   Čtvrtek  12.3. 14:00 – 17:00hod   výdej neprodaných věcí 

!!! POZOR !!! V době konání bazaru 9. – 12.3. je MC OTEVŘENO. 
(Další důležité informace viz. www.medvidekuo.cz nebo samostatný leták) 

 



 
Výtvarná dílna Madlenka - Zvířátka 
úterý 10. a 24. března od 15:00hod 

V únoru si pro Vás a Vaše děti Martina s Madlenkou připravily tvoření na téma zvířátka.  
 

Radčiny zpívánky s kytarou 
středa 11. a 25. března od 9 do 10hod 

Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary :) 
 

Montessori pedagogika v běžném životě 
středa 18. března od 9:30 hod 

Montessori, to nejsou jen speciální pomůcky v otevřených policích.  
Je to zejména určitý způsob přístupu k dětem, k jejich výchově a ke vzdělávání.  

Provede Vás Lenka Suchomelová.  
 

„Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří“ 
středa 18. a 25. března od 16:00 hod 

Další dva praktické kurzy ze série vaření.  
Ve středu 18. března od 16 hodin budeme připravovat PEČIVO Z KVÁSKU 

a ve středu 25. března od 16 hodin se můžete těšit na téma PEČEME JINAK. 
Vše, co připravíme si sami sníme. Příspěvek na suroviny 50,-  

Na kurzy se prosím hlaste předem na telefonu 605 774 569 nebo zapsáním v MC  
kvůli omezené kapacitě (max. 12 lidí) a množství surovin. Děkujeme za pochopení.  

 
Mami, tati, jak si spolu povídáme, jakou máme společnou řeč...? 

19. března  od 16:00hod 
S Hankou Brodinovou si budeme povídat o vlivu komunikace na vývoj dítěte,  

na vztahy v rodině, naše zdraví a celkový postoj k životu. 
Vstupné dobrovolné.  

 
PROVOZNÍ DOBA: 

Pondělí od  8:00 do 12:00 hod - Cvičení rodičů s dětmi s Monikou 
                od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez programu 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod  - Nemluvňátka se Zizou 
            od 15:00 do 18:00 hod - Výtvarná dílna Madlenka (podle programu) 
                                                       - Montessori  odpoledne se Zuzkou (podle programu) 
Středa od 9:00 do 10:00 hod (pouze lichý týden) - Radčiny zpívánky s kytarou 
              od 10:00 do 12:00 hod - Přednášky, besedy, volná herna 
              od 16:00 do 18:00 hod - Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří (podle programu) 
              od 15:00 do 18:00 hod - Jitčina dílnička pro rodiče a děti (podle programu) 
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod - Powerjóga pro jógamamky s Markétou, hraní ve Fialce 
               od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez programu 
Pátek od 9:00 do 12:00 hod (pouze lichý týden) - Muzicírování a rámusení s Mílou 
            od 9:00 do 12:00 hod (pouze sudý týden) - Dopoledne s babičkou Maruškou  
            od 14:30 do 17:00 hod - Volná herna bez programu 

 
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 

www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek 

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu,  
Jsme tu doma, Iveco - Irisbus 

 



 
 
 


