
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM NA KVĚTEN 2017 
V prostorách RC Krumlík na Sídlišti Mír, Urbinská 184, Č. Krumlov 

každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin. 
 

Úterý 2. 5. od 16 h – Volná herna a beseda o očistách těla, mysli a ducha 
Dětičky si pohrají a rodiče se trochu vzdělají . Naše tělo je dokonalé a proto musíme nejprve pochopit základní 

principy a poté se prakticky čištění věnovat. O tom, jak na to, bude společná beseda. 
 

Úterý 9. 5. od 16 h – Volná herna s krátkým programem 
Dětičky si pohrají a rodiče si trochu oddechnou .  

 

Čtvrtek 11. 5. od 10 h – Návštěva krumlovských medvědů 
Sejdeme se v 10.00 hod. na 2. zámeckém nádvoří. Po té společně sestoupíme do medvědího zázemí, kdo se 

nebude bát, může se přes mříže i přiblížit k medvědům. Legendární medvědář Jan Míša Černý bude celou dobu 

přítomen, a rád Vám a dětem odpoví na všechny otázky. Rezervace nutná na mcmisa.ck@seznam.cz.  

 

Úterý 16. 5. od 16 h – Volná herna a beseda o prevenci porodních poranění  
Přijďte na zajímavou besedu na téma Prevence porodních poranění s doktorkou Bohatou. 

 

Sobota 20. 5. od 13 h – Den otevřených dveří MC Míša a RC Krumlík 

s jarmarkem domácích výrobků 
Přijďte si v sobotu od 13.00 do 17.00 hodin prohlédnout rodinné centrum Krumlík, hernu pro děti a dobročinný 

Bazárek s dětským oblečením. Součástí dne otevřených dveří je tradičně jarmark domácích výrobků a 
charitativní prodej výrobků. Pro děti bude po celý den připravený skákací hrad, tvořivé aktivity a soutěže. Těšíme 

se na vás! Touto akcí se připojujeme ke kampani Sítě pro rodinu „Rodina nemusí jít do prčic“. 

 

Úterý 23. 5. od 16 h – Volná herna s burzou oblečení 
Provětrejte šatník a pojďte koupit, měnit či prodat oblečení, které už nenosíte, nebo ze kterého Vaše děti 

vyrostly.    
 

Úterý 30. 5. od 15.30 h – Jarní minifocení MC Míša 
Poslední květnové úterý nás čeká ateliérové focení s Lenkou Zárubovou. Připraveno bude krásné prkenné 

vintage pozadí, takže retro doplňky jako čepice, kšandy apod. s sebou  Na každého bude ca. 15 minut. V ceně 

300 Kč je 5-10 vyretušovaných fotografií v digitální podobě (barevně i černobíle). Rezervace nutná na emailu: 

mcmisa.ck@seznam.cz.  

 

Na květen ještě připravujeme výlet vlakem do minizoo Wapiti s komentovanou prohlídkou a 
občerstvením a také návštěvu bazénu. Změna programu vyhrazena.  

Mateřské centrum Míša podporuje    . Sledujte aktuální program na www.mcmisa.estranky.cz, Facebook MC Míša 

http://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/TZ/TZ_%20kampan%20Site%20pro%20rodinu%202017.pdf
http://www.mcmisa.estranky.cz/

