PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010
TÉMA MĚSÍCE: KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD 20.ZÁŘÍ - PŘIJĎTE SI PRO
PŘIHLÁŠKY!!!
VÝSTAVA KERAMICKÝCH VÝROBKŮ Z BETLÉMA V EKOCENTRU KAVYL (SV. JAN
POD SKALOU) VÍCE INFO NA WWW.EKOCENTRUM.EU
Příspěvek na energie: 30,- Kč/dospělá osoba
v případě účasti na kursu 60,- Kč/dospělá osoba (energie + lektor)
30.8.
pondělí
1.9.
středa
4.9.
sobota
8.9.
středa
11.9.
12.9.
13.9.
pondělí
15.9.
středa
20.9.
pondělí
22.9.
středa
25.9.
sobota
29.9. až
1.10.
9.10.
středa

13.00 - 17.00
17.00 - 22.00

Příprava na táborák a bojovou hru
Rozloučení s prázdninami - táborák na farní zahradě a bojová hra
Den otevřených dveří: uvítáme všechny nápady na aktivity a kroužky pro děti (co
9.00 - 18.00
půjde, to se pokusíme zajistit)
Uprav si a seřiď svoje kolo. Pod vedením odborníka se naučíte jak se o kolo starat a
13.00 – 17.00
zvládat drobné opravy. - Pro děti a teenagery.
Programová porada
10.00 – 12.00
Právní poradna - náš právník Vám zdarma poradí v právních otázkách
9.30 – 18.00 Benefiční točení na Berounských trzích - přijďte si vytočit na hrnčířském kruhu
10.00 - 17.00 vlastní hrneček, podpoříte tím dostavbu Azylového domu v Lochovicích.
Přednáška: ekoprogramy v kraji - nabídka programů s ekologickou tematikou pro
10.00 - 11.30
děti a rodiče na Berounsku.
9.00 - 12.00

Miniškolička aneb hlídání dětí za poplatek 100,- Kč

9.30 – 12.00

Vyrábíme skřítky z moduritu dle nápadů paní Klimtové z pohádkové země.

16.30 - 17.30

Začínáme s Ekofarmařením a teorií jízdy na koni a péče o koně

od 10.00

Vinobraní Praskolesy, Otmíče, Kočvary - vystoupení kroužku Historických tanců a
divadelní představení Černý den na hradě Tolštejně (Armetští rytíři a hosté)

9.30 – 18.00

Bazárek: nádobí a drobné spotřebiče, domácí potřeby, bytový textil...

14.00 - 18.00

Rytířské hry - rytířský turnaj a soutěžní disciplíny pro děti + občerstvení + tombola

Dětský koutek a posezení pro maminky
Klub je otevřený v pondělí a ve středu od 9:00 do 18:00 hodin. Přijďte posedět a pohovořit si s ostatními
maminkami u kávy a čaje v příjemném prostředí klubu. Na děti čeká mnoho kamarádů, her a hraček.
Aktivity pro děti a rodiče
dopoledne
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30
15.00 - 16.00
15:30 – 16:30
Zpívánky a tanečky
Keramika pro děti i rodiče
Břišní tance
Střelecký kroužek
pro nejmenší dětičky
40 Kč/lekce + 10 Kč výpal
30 Kč/lekce
9:30 – 11:30
16:30 – 17:30
středa
Výtvarná dílna pro rodiče i děti
Ekofarma a Ježdění na poníkovi
15:30 - 17:30
14:30 - 15:30
pátek
Latinskoamerické tance + Historické tance v tělocvičně ZŠ Lochovice
Divadelní kroužek

pondělí

Možnost svezení na poníkovi: příspěvek 20 Kč či tvrdé pečivo, jablka, mrkve... (termín dle dohody).
Nový kroužek Ekofarma: pěstujeme vlastní zeleninu a květiny od přípravy půdy až po sklizeň a staráme se o
zvířata (kozy, husu, slepice a poníky). Kroužek probíhá na farní zahradě.
Výtvarná dílna: náplň na základě zájmu a přání, podle ročních období tématicky zaměřená.
Bezplatná pomoc v jednání s úřady
Pomůžeme Vám vyhledat jednoduché a věcné informace nebo adresy poskytovatelů služeb, vyplnit formuláře,
sestavit úřední dokumenty. Poskytneme rady a doporučení, zprostředkujeme konzultace se specialisty.

B E T L É M , klub pro děti a rodinu, projekt Farní charity v Berouně
OÚ Lochovice 77, email: klubbetlem@seznam.cz, tel.: 724 219 892
http://www.charita-beroun.cz/36-klub-betlem.php

