
 

!!!!! ZAČÍNÁME 26.9.2011 !!!!!
MAMINKY, TATÍNKOVÉ POJĎTE SE S NÁMI VRÁTIT 

ZPĚT DO DĚTSKÝCH LET A DO POHÁDEK :
 
Nejde o samostatné cvičení d
debatujících mezi sebou. Př

každý z Vás najde své vlastní uplatn
bavit nejen rodiče, ale hlavně

od narození do 4 let věku. Cvi
rozdělena na rozvoj tělesné, hudební, výtvarné, rozumové a sociální 
Zároveň jde o přirozený psychomotorický vývoj každého dít
cvičením nás budou provázet oblíbení ma
 
ROZPIS DO KURZŮ DLE VĚKU: 
 

" BROUČEK " 0 - 6 měsíců   

"HVĚZDIČKA " 7 - 11 měsíců   
"ČLOVÍČKU, POJĎ SI HRÁT " 12 
"HRAJEME SI S LACHTÁNKEM " 24 měsíců 

 
CVIČENÍ BUDE PROBÍHAT VE STUDIU MOVEENE

bývalým kinem OKO první lekce je v pondělí 26.9.2011
 

Kurzy budou pro 10 až 15 dětí abychom měli možnost navázat přímý kontakt a lépe rozvinout jejich 

hravé a pracovní nasazení v daných činnostech. 

Kurz bude otevřen při zápisu min

 

CENA POLOLETNÍHO KURZU OD 26.9.2011 do  23.1.2012
NA 15 LEKCÍ 900,00 KČ

 
Vstup na jednotlivou lekci 100,00 Kč . 

 
ZÁPIS DO KURZŮ A INFORMACE 
BABY CLUB LACHTÁNEK , Šámalova 1158 
Mladá Boleslav 293 01 
Dana Zábranská 603 490058
email d.zabranska@seznam.cz 
www.lachtanek.cz 

!!!!! ZAČÍNÁME 26.9.2011 !!!!!
MAMINKY, TATÍNKOVÉ POJĎTE SE S NÁMI VRÁTIT 

ZPĚT DO DĚTSKÝCH LET A DO POHÁDEK :

ení dětí pobíhajících po tělocvičně a maminek stojících opodál a 
debatujících mezi sebou. Připravila jsem pro Vás nový cvičební program, kde si ur
každý z Vás najde své vlastní uplatnění i návod na domácí cvičení s d

e, ale hlavně děti a proto NYNÍ otevíráme kurzy cvičení rodi
ku. Cvičení bude rozděleno po lekcích, kdy každá lekce bude 

lesné, hudební, výtvarné, rozumové a sociální 
irozený psychomotorický vývoj každého dítěte samostatn

ením nás budou provázet oblíbení maňásci "TÁŇA A PEPÍK " !! 

ROZPIS DO KURZŮ DLE VĚKU:  

   pondělí 11,30 do 11,55 hodin

   pondělí od 11,00 do 11,25 hodin 

"ČLOVÍČKU, POJĎ SI HRÁT " 12 - 24 měsíců  pondělí od 10,00 do 10,55 hodin 

"HRAJEME SI S LACHTÁNKEM " 24 měsíců - 4 let  pondělí od 9,00 do 9,55 hodin 

CVIČENÍ BUDE PROBÍHAT VE STUDIU MOVEENERGY v Mladé Boleslavi za 
bývalým kinem OKO první lekce je v pondělí 26.9.2011

Kurzy budou pro 10 až 15 dětí abychom měli možnost navázat přímý kontakt a lépe rozvinout jejich 

hravé a pracovní nasazení v daných činnostech.  

Kurz bude otevřen při zápisu minimálně 9 dětech !! 

CENA POLOLETNÍHO KURZU OD 26.9.2011 do  23.1.2012
NA 15 LEKCÍ 900,00 KČ 

Vstup na jednotlivou lekci 100,00 Kč .  

ZÁPIS DO KURZŮ A INFORMACE  
BABY CLUB LACHTÁNEK , Šámalova 1158  
Mladá Boleslav 293 01  
Dana Zábranská 603 490058 
email d.zabranska@seznam.cz    

!!!!! ZAČÍNÁME 26.9.2011 !!!!! 
MAMINKY, TATÍNKOVÉ POJĎTE SE S NÁMI VRÁTIT 

ZPĚT DO DĚTSKÝCH LET A DO POHÁDEK :-) 

 a maminek stojících opodál a 
ební program, kde si určitě 

ení s dětmi, které bude 
ti a proto NYNÍ otevíráme kurzy cvičení rodičů s dětmi 

leno po lekcích, kdy každá lekce bude 
lesné, hudební, výtvarné, rozumové a sociální činnosti dítěte. 

te samostatně. Celým 

pondělí 11,30 do 11,55 hodin 

pondělí od 11,00 do 11,25 hodin  

pondělí od 10,00 do 10,55 hodin  

pondělí od 9,00 do 9,55 hodin  

RGY v Mladé Boleslavi za 
bývalým kinem OKO první lekce je v pondělí 26.9.2011 

Kurzy budou pro 10 až 15 dětí abychom měli možnost navázat přímý kontakt a lépe rozvinout jejich 

CENA POLOLETNÍHO KURZU OD 26.9.2011 do  23.1.2012 


