V prostorách kina Luník (bývalé “Káčko”) nově
naleznete Rodinné centrum Luňáček, které
nabídne celou řadu aktivit pro děti, dospělé
i seniory. Každá generace si přijde na své.

ÚTERÝ

Rodinné centrum Luňáček

15:00 – 17:00
Kreativní kroužek pro dívky od 10 let
Jednoduché ruční práce a textilní techniky
(kreativní recyklace, bavlnky, korálky, malba na
tričko, aranžování). Na setkání se těší lektorka
Veronika Pražáková Růžičková.

Ženské kruhy
- je to setkání žen, sdílení zkušeností např.
v mateřství, řešení problémů, načerpání síly,
či vzájemná podpora. Na setkání se těší lektorka
Andrea Nedvědová.

STŘEDA

Setkávání s dulou a laktační poradkyní
Podpůrná kojící skupina-povídaní o kojení a všem
co s ním souvisí. Vhodné pro těhotné a kojící ženy
i jejich děti. Na setkání se těší lektorka Andrea
Nedvědová.

ČTVRTEK

10:00 – 12:00 Níže uvedené kurzy probíhají
nepravidelně, dle níže vypsaných termínů.

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi
Hraní pro maminky s dětmi (0-3 roky). Zazpíváme
si, řekneme říkánky a pohrajeme si. Vezměte si
s sebou něco dobrého na společnou svačinku,
kterou setkání ukončíme. Na setkání se těší
lektorka Monika Červíčková.
9:00 – 9:50
fitMAMI – s dětmi v kondici
Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. Cvičení
je cílené pro maminky po porodu. Na setkání se
těší lektorka Bc. Marie Chaloupková.
17:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím
Davidem Pearson
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.
Doporučujeme alespoň částečnou znalost
anglického jazyka a odvahu se do toho pustit
naplno.

Látkové plenky
Povídání o látkových plenkách-rady, tipy, pomoc
se sestavením ideální výbavy, porada při obtížích,
podpora a mnoho dalšího s látkovou poradkyní
a maminkou 3 dětí Bc. Hanou Kleinerovou.
Ergonomické nošení
O nošení v šátku či nosítku-pomoc s výběrem,
učení vázání a správného nastavení, nošení všeho
druhu-vpředu, na zádech, v tandemu. Podpora
i povídání s lektorkou Bc. Hanou Kleinerovou.
15:30 – 17:00
HÝBÁNKY – pohybové aktivity
/ tanec (pro děti 3 – 6 let)
Základní pohybová a rytmická průprava pro všechny
děti, které si rády zatancují a pohrají si formou
pohybu.... s lektorkou Bc. Marií Chaloupkovou.

PÁTEK

PONDĚLÍ

PRAVIDELNÝ PROGRAM OD 28. 2. 2022
9:00 – 11:00
Kurzy angličtiny pro maminky s dětmi
/ Kurz pro seniory
V kurzu získáte základy anglického jazyka, dle
pokročilosti účastníků i vyšší stupeň znalosti.
Vítáni jsou všichni, kdo mají chuť se učit pohodově
a s úsměvem. Na spolupráci s Vámi
se těší Ing. Jana Jirásková.

9:30 – 11:00
DUHA – Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené
prostředí pomocí Montessori pomůcek,
waldorfských hraček, sensory play, pokusů,
otevřené hry, stanovišť a speciálně připravených
aktivit. Těší na vás a vaše malé ratolesti Mgr. Tereza
Adamová.

10:00 – 12:00
Hraní pro maminky s dětmi (1–2 roky)
Pohybová aktivita s říkankami, písničkami,
soustředěná hra na koberci. Využití rituálů, které
se opakováním upevňují. Na setkání se těší
lektorka Veronika Pražáková Růžičková.
Připravujeme: akce v dětské herně, karneval,
narozeninové párty, hlídání dětí, příměstské
tábory…

Rodinné centrum Luňáček
Budova kina Luník,
vchod ze zadní části kina
ul. Manželů Burdychových 367
Červený Kostelec
Koordinátorka: Bc. Marie Chaloupková
Tel: +420 775 936 222
E-mail: info@lunacek-rc.cz
www.lunacek-rc.cz

• Pravidelný
program
• Mimořádné
aktivity a kurzy
• Dětská herna
a oslavy
narozenin

