Čas být spolu
Více informací ráda sdělí Majka: markovicova@cprhodonin.cz
Konkrétní termíny sledujte v kalendáři a na facebooku.

Přijďte si hrát

Je tu pro vás herna a venkovní hřiště na zahradě Centra, kde
se nemusíte bát nechat děti běhat bosé :-)
Herna je pro vás vybavena různými druhy hraček (stavebnice, kostky, autíčka,
panenky...) dřevěnou kuchyňkou, domečkem snů… Každý si vybere a je dost
pro všechny.
Přijďte od pondělí do pátku v době od 9.00 – 12.00; od 14.00 – 18.30 hodin.
Cena pro rodinu: 40,- 1x vstup, 200,- permanentka na 1 měsíc,
500,- permanentka na 3 měsíce, 1 500,- permanentka na 1 rok.

www.cprhodonin.cz
Macaroni
facebook.com/cprhodonin

Hřiště na zahradě Centra nabízí pískoviště + bábovky, lopatky a všechny další
nezbytnosti, velkou prolézačku, balanční prvek, minikolotoč, houpačky…

Soup
Otevřeno pro vás máme3.99
od dubna do října od pondělí do pátku v době od
Tex Mex Chili
9.00 – 18.30 hodin. $3.99
French Fries
Cena pro rodinu: 40,- 1x vstup, 200,- permanentka na 1 měsíc,
Calamari 500,- permanentka na$4.50
3 měsíce, 1 500,- permanentka na 1 rok.
$6.00
Beef Taco
Pro
děti máme vodu či sirup. Pro rodiče kávu či čaj.
$7.50

Pro všechny úsměv :-)

Zábava a dobrodružství pro celou rodinu
Během celého roku na vás myslíme a připravujeme nejrůznější programy.
Společně se tak s námi můžete proletět s draky na Drakiádě
... oslavit Den otců či Týden rodin
... oslavit začátek prázdnin na tradiční Zahradní slavnosti
... strávit super víkend s taťky nabitý hrami, dobrodružstvím, ale také volnou zábavou a
lumpárnami 8-) aka Víkendovka pro otce s dětmi
... zazávodit si s kočárky, na odrážedlech, koloběžkách alias Závody kočárků
... zakoncertovat si na tradičním Koncertu rodin
... setkat se s Mikulášem.
... a mnoho dalšího. Sledujte nás na facebooku.

Bobathova metoda

Připravujeme pro vás každou středu od 9.30–10.15
Vývojové cvičení pro rodiče s dětmi (kojenci, batolata, mladší děti) - Bobathova metoda - napomáhá
správnému psychomotorickému vývoji dítěte, v případě již možných vývojových problémů, směruje k
jejich řešení. Uvolňuje svalstvo, učí správným fyziologickým pohybům, polohování, nošení, zvedání...
Cena: 70,- pro nečleny; 60,- pro členy/1 hodina

Více informací ráda sdělí Majka: markovicova@cprhodonin.cz
Konkrétní termíny sledujte v kalendáři a na facebooku.

Pravidelné programy pro rodiče s dětmi. Zveme i babičku s dědou :-)
Začínáme v září a končíme v červnu.

Sedmikrásky aneb cvičte od plenek
Sedmikráska mazlivá pro miminka od narození
Připravujeme pro vás každé pondělí od 9.30–10.15
Získejte inspiraci, jak společně trávit čas s miminkem, jak podporovat jeho přirozený
psychomotorický vývoj. Sdílení rodičovských radostí a starostí jako bonus.
Cena: 60,- pro nečleny; 50,- pro členy/1 hod. nebo P 10+1 zdarma 600,- pro nečleny, 500,- pro členy

Sedmikráska hravá pro batolátka od 1 do 2 let
Připravujeme pro vás každý čtvrtek od 9.30–10.15
Přijďte si užít aktivní dopoledne za doprovodu básniček, společného cvičení na míčích, cvičení
s „padákem" a dalšími pomůckami. Sdílení rodičovských radostí a starostí jako bonus.
Cena: 60,- pro nečleny; 50,- pro členy/1 hod. nebo P 10+1 zdarma 600,- pro nečleny, 500,- pro členy

Sedmikráska pestrá pro človíčky od 2 do 3 let
Připravujeme pro vás každé úterý od 9.30–10.15
Přijďte se rozhýbat, zatančit, zazpívat si, něco vyrobit... vše se přizpůsobuje věku dětí a cílem je
rozvíjet je po všech stránkách. Sdílení rodičovských radostí a starostí jako bonus.
Cena: 60,- pro nečleny; 50,- pro členy/1 hod. nebo P 10+1 zdarma 600,- pro nečleny, 500,- pro členy

Sedmikráska hopsavá - cvičení v TJ Sokol od 1,5 let
Připravujeme pro vás každou středu od 10.00-10.45
Společně se zaměříme na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte.
Budeme rozvíjet nejen hrubou a jemnou motoriku a celkovou vnímavost dítěte, ale současně
utužíme váš vztah s dítětem a podpoříme tak i další sociální vazby s okolním světem. Nechte děti
vyřádit ve velké tělocvičně :-)
Cena: 60,- pro nečleny; 50,- pro členy/1 hod. nebo P 10+1 zdarma 600,- pro nečleny, 500,- pro členy

Sedmikráska buď fit
Připravujeme pro vás každou středu od 9.30 do 10.15 hod.
Pro maminky, aby byly i po porodu krásné a ve formě. Pro děti, aby si užily zábavu, pohybově
se rozvíjely a zvykaly na pohyb. Čeká vás tanec, cvičení, posilování... a hlavně čas strávený
společně a aktivně.
Cena: 60,- pro nečleny; 50,- pro členy/1 hod. nebo P 10+1 zdarma 600,- pro nečleny, 500,- pro členy
www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

Těšíme se na vás

