
 

  M a t e ř s k é   c e n t r u m   K U Ř Á T K O 

                             

PRVNÍ  NÁVŠTĚVA  centra a Montessori herny ZDARMA!  

 

 
 ADRESA: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš  

 WEB: www.kuratko.mistecko.cz 

 Facebook: https://www.facebook.com/kuratkomc?ref=hl 

 KONTAKT: kuratkomc@seznam.cz,  tel. 777 001 719  

 OTEVÍRACÍ DOBA:PONDĚLÍ AŽ STŘEDA:  9:30–12:00   

 Montessori herna: ČTVRTEK A PÁTEK: 10–12 hod. 

 ZÁKLADNÍ PROGRAM  PO – hudební rytmika, zpívání, dramatika aj., ÚT – výtvarná dílnička, STŘ – 

sportování pro nejmenší. Případné změny v programu naleznete na webu MC 

 POBYTNÉ  A SYSTÉM PŘEDPATNÉHO: jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů – 500 

Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč. Permanentky jsou 

platné po dobu 6 měsíců provozu. 

 

KVĚTEN 2015 

 

 

04.05.  PO Tančení a zpívání s Luckou 

05.05.  ÚT Zeleninová a ovocná zvířátka s Vendulou – přijďte si vyrobit postavičku, kterou si budete moci 

sníst ke svačince 

06.05.  ST Sporťáček pro malé i velké – s Kájou si zazpíváte, proběhnete se a pohrajete si s kamarády 

 

11.05.  PO Rytmika a zpěv 

12.05.  ÚT Zábavné pokusy pro nejmenší – přijďte s dětmi na pokusy, které jsou vhodné jak pro malé tak i pro 

starší děti. Začátek akce v 10:00 a v 15:30. Herna bude otevřena již 30 minut předem. Vstupné 60,- 

(s permanentkou 50,-). 

13.05.  ST Sportování s Kájou – cvičení, běhání a tanec pro nejmenší 

 

18.05.  PO Time management - Na workshopu vás naučíme jak vybrat to, co je opravdu důležité, jak aktivně 

řídit svůj život, jak získat větší prostor pro vlastní práci, jak zlepšit plánování, posílit soustředění, 

výkonnost a rovnováhu. Seminář je zdarma. Nutná rezervace předem na 

jitka.simkova@attavena.cz, 777 991 742. Začátek v 9:00, MC Kuřátko bude otevřeno již od 8:30. 

Zajištěno hlídání dětí zdarma. 

19.05.  ÚT Vlastivědná vycházka – pojďte s námi do Modřanské rokle dozvědět se něco o přírodě kolem nás. 

Sraz před MC Kuřátko v 9:30. Délka akce 1,5-2 hodiny. Vstupné dobrovolné. 

20.05.  ST Cvičení s Kájou – přijďte si zacvičit a zaskákat 

 

25.05.  PO Vlastivědná vycházka – neseďte doma a pojďte s námi na vycházku do Modřanské rokle. Po cestě 

se dozvíte mnoho informací o životě v přírodě kolem nás. Sraz před MC Kuřátko v 9:30. Délka akce 

1,5-2 hodiny. Vstupné dobrovolné. 

26.05.  ÚT Kreativní tvoření s Vendulou – dnes si vyrobíme zábavná zvířátka z roliček od toaletního papíru 

27.05.  ST Sportujeme s Kájou – přijďte se k nám protáhnout a zaskákat si 

29.05.  PÁ Sám sobě koučem – Na semináři vás naučíme vysoce efektivní způsob sebeřízení a sebepoznávání, 

směřující k vědomému životu. Akce je zdarma. Nutní rezervace na jitka.simkova@attavena.cz, 

 777 991 742. Začátek v 9:00, MC Kuřátko bude otevřeno již od 8:30. Zajištěno hlídání dětí zdarma. 

 

 
Těšíme se na vaši návštěvu! 

 

Případné změny a detaily k vybraným  programům naleznete taktéž na webu či Facebooku MC či na nástěnce 

mateřského centra Kuřátko na objektu Klubu Junior. 
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