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KLUB MAMINEK Černý Most - YMCA PRAHA, Vlčkova 1067, nabízí kroužky pro maminky na mateřské dovolené. Též pro
babičky a ostatní, kteří mají chuť něco společně prožít.

 

Zaměřeno na rodinu

Probíhá v Klubíčku v úterý od 20 do 22 hodin vždy první a třetí týden v měsíci. Vstup volný. Základní témata těchto setkání spojených s
vyučováním založeným na bibli a diskusi: rodina, výchova a vedení dětí, manželství, uzdravení citových zranění z dětství, seznámení se
základními biblickými principy. Vyučují ing. arch. Zdeněk Heřman, ing. Marie Heřmanová a další.

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME MEZI NÁS!

Pondělí
9.30-11.30 
15.00-16.00
16.00-17.00

Volná herna (volný vstup)
Školička anglického jazyka - od čtyř let
Školička anglického jazyka - mladší školáci

Úterý
9.30-12.00

15.00-16.00
20.00-22.00
20.00-22.00

Setkání křesťanských maminek
Taneční, pohybový kroužek - od čtyř let
Zaměřeno na rodinu-1. + 3. týden v měsíci
Kavárna pro maminky -2. týden v měsíci

Středa
9.30-11.30

14.00-16.00
20.00-22.00
20.00-22.00

Volná herna s programem (volný vstup)
Kurz přípravy na porod - od ledna 2004
Přednášky 1x měsíčně, duchovní večery 1x měsíčně
Kavárna maminek - 3. týden v měsíci

Čtvrtek
9.00-12.00 
14.00-15.00
16.00-18.00

Školička Beránek
Výtvarný kroužek - od čtyř let
Kroužek Vydry (základy tábornictví, turistika)

Pátek 9.30-11.30 Volná herna (volný vstup)

 

Kurz batikování pro dospělé: 3. 11. a 10. 11. od 20 do 22 hodin (350 Kč)

Další možnosti:

přednášky, karneval, burza pro ženy i děti, táboráky a jiné akce budou oznamovány v Listech Prahy 14 i v Klubíčku.

Vstup do heren 15-20 Kč za dopoledne.

Kontakt: 604 605 694 - Marie Nováková,604 605 694 - Marie Kouklíková

Program tvoří maminky společnými silami. Nechybí cvičení, zpívání, povídání...

JAKÝ JE KLUB? TAKOVÝ, JAKÉ JSME MY.

Klubíčko a kroužek Vydry pořádají tradiční burzu hraček, která proběhne ve čtvrtek 6. listopadu od 16 do 18 hod..
Doporučujeme vzít s sebou jen čisté hračky, podložku pod prodávané věci (deku, ručník) a cedulky s cenou.
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