
datum den od do aktivita                    …a více o ní

1.11. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

3.11. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

4.11. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

4.11. PÁTEK 17:00
sobotní 

ráno
STRAŠIDELNÁ NOC 

Tvoření, strašidelná stezka a hledání pokladu! Pro přespávající večeře, pohádka a snídaně. Program je 

určen pro děti od 3 let, přespání pro děti od 6ti let. Programu se lze zúčastnit i bez přespání. Příspěvek 

na program 50,-Kč, na program + přespání 100,-Kč. Přihlášky na www.veselaberuska.cz

8.11. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 
kávy nebo čaje…

10.11. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 
kávy nebo čaje…

17:00 19:00 ORIGAMI - ZDOBENÍ DORTŮ
Vyzkoušíte si různé potahovací hmoty včetně marcipánu, malý dort ke zdobení v ceně workshopu. Cena 
150,-Kč, přihlášení do 8.11. na origamiberuska@seznam.cz

11.11. PÁTEK 10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 
kávy nebo čaje…

12.11. SOBOTA
VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 

DĚTÍ

Focení dětí, v případě zájmu i rodičů, od fotografky Martiny Dvořáčkové v prostorách Berušky. Domluva 
na termínu a přihlášení nutné na martina.dvorackova@centrum.cz

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 

DĚTÍ

Focení dětí, v případě zájmu i rodičů, od fotografky Martiny Dvořáčkové v prostorách Berušky. Domluva 
na termínu a přihlášení nutné na martina.dvorackova@centrum.cz

14.11. PONDĚLÍ 17:00 19:30 KURZ Devatero úspěšného rodiče 2. setkání, pro přihlášené účastníky

15.11. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 
kávy nebo čaje…

16.11. STŘEDA 15:30 18:00
BAZAR pro dospělé - SBĚR                       

v Berušce

Sběr věcí na bazar typu oblečení pro dospělé, knihy, obrazy, bižutérie, domácí dekor atd. . Noste jen 

tématické a čisté věci, max. 30ks na osobu, další kusy á 2,-Kč. Nutná vyplněná tabulka v excelu - lze 
stáhnout na www.veselaberuska.cz

18.11. PÁTEK 8:00 12:30
BAZAR pro dospělé - PRODEJ                        
v Berušce

přijďte si nakoupit

10:00 12:00 VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

14:00 17:00
BAZAR pro dospělé - PRODEJ                       
v Berušce

přijďte si nakoupit

21.11. PONDĚLÍ 16:00 18:00
BAZAR pro dospělé - VÝDEJ                    
v Berušce

výdej neprodaných věcí a výdej peněz za věci prodané

22.11. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

24.11. ČTVRTEK 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

17:00 19:00 PREBUBERTA A PUBERTA
Přednáška pro rodiče dětí od 8let věku na aktuální téma. Vede Mgr. Ivana Stehlíková z Brna,  příspěvek 

40,-Kč.

25.11. PÁTEK 9:00 11:30 ADVENTNÍ VĚNCE na Zámku
Tradiční pletení věnců v domově pro seniory. Sraz přímo před domovem, děti s sebou, jsou vítány.  Na 

věnce si vezměte svíčky a vlastní ozdoby. Ostatní materiál a občerstvení zajištěno.

28.11. PONDĚLÍ 17:00 19:30 KURZ Devatero úspěšného rodiče 3. setkání, pro přihlášené účastníky

29.11. ÚTERÝ 16:00 17:30 ODPOLEDNÍ VOLNÁ HERNA
Děti si mohou pohrát ve společnosti svých vrstevníků a maminky si mohou popovídat a odpočinout si u 

kávy nebo čaje…

30.11. STŘEDA 16:00 18:00
HOMEOPATIE předškolního        

a školního věku
Přednáška od MUDr. Ruly Machačové na téma homeopatických přípravků pro děti, příspěvek 40,-Kč.  

MIMINKA 2
cvičení pro děti (od 6 měsíců do 1 roku) 

• každý pátek od 10:00 hod. •

MOTÝLCI
cvičení pro děti (od 1 roku do 2 let) 

• každé úterý od 9:00 hod. •

BERUŠČIN DOMEČEK

hlídání dětí s programem

•  denně od 8:00 do 15:30 hod. •  dopoledne možno od 8:00-12:00 hod.

•  nahlášení buď na dopolední nebo celodenní docházku

•  cena 115,-Kč celý den, 60 Kč/dopoledne (15 Kč/hodinu) – pro obyvatele Černé Hory dotovaná cena
•  pro ostatní 190,-Kč celý den, 100 Kč/dopoledne (25 Kč/hodinu). 

Možnost donesení vlastního oběda, případně zajistíme oběd za 30,-Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Vaše názory a připomínky uvítáme na e-mailu: cprberuska@seznam.cz                                                                                                                                   Centrum pro rodinu Veselá beruška, z.s. * www.veselaberuska.cz * facebook: CPR  Veselá Beruška

Přihlášení na celý měsíc dopředu (pobyt 1 x, 2 x, 3 x, 4x nebo 5 x týdně na dopoledně či celodenně) na mailu: 

hlidaniberuska@seznam.cz, tel: 737 582 060 

• každý čtvrtek od 09:30 hod. •

BERUŠCIN PROGRAM V LISTOPADU 2016

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PRO DĚTÍ S RODIČI (věkové zařazení je orientační):

• každý pátek od 09:00 hod. •

BERUŠENKY ( s angličtinou)
cvičení pro děti (od  2 do 3 let)

termíny dle 

domluvy

termíny dle 

domluvy

MIMINKA 1
cvičení pro miminka (od 3 měsíců do 6 měsíců)

Připravujeme na prosinec - Mikulášská nadílka - pátek 2.12., Adventní trh s kavárnou - neděle 11.12., Pečení perníčků, Vánoční hernička s nadílkou

ˇ
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Centrum pro rodinu Veselá beruška
Vás srdečně zve na 

STRAŠIDELNÁ NOC
v Berušce

v pátek 4.11 od 17:00 hod. do sobotního rána do 9:00 hod.

 dýňové i jiné tvoření

strašidelná stezka a hledání pokladu

příprava večeře a sladká tečka

   pro přespávající večerní pohádka a snídaně
Program je určen pro děti od tří let, přespání pro děti od šesti let. 

Programu se lze zúčastnit i bez přespání.

Kapacita na přespání max. 20 dětí!

Příspěvek jen na program 50,- Kč, příspěvek na program + přespání 100,- Kč. 

Přihlášení na cprberuska@seznam.cz

Centrum pro rodinu Veselá beruška

www.veselaberuska.cz

mailto:cprberuska@seznam.cz



