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6.3. od 20 do 22 hod
SMRT A VÁŽNÁ NEMOC V RODINĚ – SEMINÁŘ – téma, se kterým se dříve nebo
později setká každý z nás. Jak o smrti nebo vážné nemoci mluvíme nebo nemluvíme a
proč tomu tak je? Jak smrt vnímají naše děti? Jak lze mluvit o smrti s dětmi různého
věku? Seminář je vhodný také pro pedagogy. Lektor: Mgr. Zuzana Těšínská. Cena 160
Kč. Registrace na info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542.
7.3. od 9,30 do 10,15 h
BABY SIGNS - Znakujeme se zpěvem a hrou 1 – zahájení kurzu BabySigns®.
Program učí děti jednoduché, snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci.
Znakování naučí batolata sdělit nám, co potřebují, co cítí a co je fascinuje dlouho před
tím, než můžou mluvit. Naučí se, že znakování je mnohem efektivnější a zábavnější
způsob komunikace než pláč. Lektor: Petra Razimová, více informací a přihlášky na
www.baby-signs.org.
13.3. od 20 do 21,30 hod
SETKÁVÁNÍ MAMINEK V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ – zveme vás na
první z pravidelných setkávání maminek v „jiném“ stavu, to znamená v době, kdy jsou
maximálně citlivé a otevřené nové zkušenosti, křehké i silné zároveň. Setkání se účastní
maminky od prvních týdnů těhotenství až do porodu, maminky v šestinedělí, a je
otevřené i ženám, které očekávají brzké početí miminka. Je možné přijít i jen na
jednotlivá setkání. Setkání se uskuteční každé 4 týdny. Cena za jedno setkání je 100 Kč.
Na setkání je třeba se přihlásit předem – e-mailem na Zuzana.Tesinska@seznam.cz
nebo tel. 605 461 494.
16. a 17.3.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK –
zveme Vás na naši burzu, na které můžete prodat nebo koupit JARNÍ OBLEČENÍ od
velikosti 80+, dále SPORTOVNÍ POTŘEBY (kola, kolečkové brusle, odrážedla), HRAČKY.
Můžete také darovat dětské oblečení, které je vám líto vyhodit, ale někomu by ještě
mohlo posloužit. Výtěžek z prodeje bude použit na nákup nových hraček do herny.
Neprodané oblečení můžete naším prostřednictvím darovat na sociální účely. V případě
zájmu o prodej Vám bližší informace poskytne Věrka (burza@rcbaracek, tel. 604 706 111).
21.3. od 10,30 do 11,15
JAK MIMIKA POZNÁVAJÍ SVĚT – skryté talenty vašeho miminka – zveme vás na
interaktivní kurz pro rodiče a dítě, na kterém se dozvíte o překvapujících
schopnostech, které vaše děťátko má a o tom, jak mu pomoci v jejich rozvoji.
Představíme vám koncepty rozvoje dětské mysli, čerpané z bestselleru profesorek
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vývojové psychologie a autorek knih pro rodiče Lindy Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn,
Ph.D. V kurzu nechybí ani zábavné písničky a aktivity. Kurz je vhodný pro děti od 2 do 6
měsíců. Lektor: Petra Razimová, cena 150 Kč. Více informací a přihlášky na www.babysigns.org.
30.3. od 16 hod
JAK SE KAPIČKA VYDALA DO SVĚTA – venkovní akce pro děti – zveme všechny
zvídavé děti s rodiči na akci věnovanou Světovému dni vody. Voda nás bude provázet
celou akcí, na které se děti pobaví, ale zároveň i dozví zajímavé informace a souvislosti.
Cena 120 Kč. Registrace na info@rcbaracek.cz, tel. 777 129 542. Rezervace a složení
zálohy nutné do 23.3.
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