
 NEPRAVIDELNÉ AKCE PROSINEC 2010 
  

 Kavárnička 
středa 1. prosince od 9:00hod 

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

 
 Oriflame 

středa 1. prosince od 10:00hod 
Přijďte se nechat zdarma nalíčit.  

Na závěr dopoledne je pro zúčastněné připravena tombola :-)  
 

Sebeobrana aneb chcete se umět bránit?  
čtvrtek 2. prosince od 17:30hod 

Přijďte na kurz sebeobrany pro úplné laiky. Kurz je určen všem bez rozdílu věku, pohlaví.... 
Vstupné dobrovolné. 

 
Pohybové návyky kojenců a batolat   

 pondělí 6. prosince od 9:00hod 
Přijďte na již pravidelně konané povídání s paní doktorkou Radkou Jarešovou  

o správných pohybových návycích malých dětí spojené s názornými ukázkami a radami. 
 

Pečeme zdravě a chutně nejen na Vánoce 
úterý 7. prosince od 10:00hod 

Povídání paní Jitky Pávkové o všem, co se týká pečení. Sladkého i slaného.  
Přijďte se podělit o zajímavý recept nejlépe s malou ochutnávkou.    

Opět s možností nákupu představovaných surovin. 
 

Pečeme perníčky na Vánoce 
úterý 7. prosince od 14:30hod   

Pojďte si společně upéct perníčky na Vánoce.  
Zdobit budeme v úterý 14. prosince.  

 
Břišní tance pro dobrou náladu 

úterý 7. prosince od 17:45hod 
Bolí Vás záda? Přijďte na základy břišních tanců.  

Přijďte se rozvlnit, dobře se protáhnout a zlepšit si náladu ☺.  Vstupné 40,- / osobu 
 

 Avon a Dedra 
středa 8. prosince od 9:30hod 

Paní Sylva Faltusová představí zájemcům kosmetiku Avon a  
paní Pavla Nedvědová českou firmu Dedra vyrábějící nejen ekologickou drogerii.  

Pro zúčastněné dárečky zdarma. 
 

Sebeobrana aneb chcete se umět bránit?  
čtvrtek 9. prosince od 17:30hod 

Přijďte na kurz sebeobrany pro úplné laiky. Kurz je určen všem bez rozdílu věku, pohlaví.... 
Vstupné dobrovolné. 

 
 
 
 



Vánoční koncert  
pondělí 13. prosince od 10:15hod 

Přijďte nasát vánoční atmosféru. K poslechu  vám zahrají a zazpívají  
děti ze ZUŠ v Ústí nad Orlicí.   

 
Zdobíme perníčky na Vánoce 
úterý 14. prosince od 14:30hod   

Pojďte si společně nazdobit perníčky a naladit se na Vánoce.  
 

Břišní tance pro dobrou náladu 
úterý 14. prosince od 17:45hod 

Bolí Vás záda? Přijďte na základy břišních tanců.  
Přijďte se rozvlnit, dobře se protáhnout a zlepšit si náladu ☺.  Vstupné 40,- / osobu 

 
Sebeobrana aneb chcete se umět bránit?  

čtvrtek 16. prosince od 17:30hod 
Přijďte na kurz sebeobrany pro úplné laiky. Kurz je určen všem bez rozdílu věku, pohlaví.... 

Vstupné dobrovolné. 
 
 

 !!! POZOR !!! 
 V době od 20. 12. 2009 do 3. 1. 2010 bude MC uzavřeno. 

 
  

 Přejeme radostné prožití vánočních svátků  
a šťastné vykročení do nového roku 2011.  

Váš Medvídek.  
 

 
  

 PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí od   9:00 do 12:00 hod  - Nemluvňátka + volná herna 
Úterý     od   9:00 do 12:00 hod – Předškolkáček - herna + pohybový kroužek 
Úterý     od 14:30 do 17:30 hod - Předškolkáček - herna + výtvarný kroužek 
Středa   od   9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček - herna 
Čtvrtek od   9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček - herna + zpívánky s paní učitelkou 

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

www.medvidekuo.cz 
  

 Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje 
 


