
VEZMI SVÉHO CAPARTÍKA A PŘIJĎ K NÁM 

DO  SOKOLÍK A

                                                       !!! ZAČÍNÁME OD 10. ZÁŘÍ 2018 !!!
          

Po – Pá   8.30 – 12.00 hodin cena: 100 Kč/1 dítě/dopoledne 
120 Kč/2 děti/dopoledne 

                                                    permanentka 1000 Kč/10+1 vstup/do června 2019

• herna pro děti
• každý den cvičení na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí
• tanečky, maňáskové divadlo, hry se zvuky, rytmizace, pohádky, výtvarná a 

kreativní činnost
• možnost pronájmu prostor pro narozeninové oslavy aj.

Speciálně vedené dopolední programy 10.00 - 11.00 hodin:
Po   Sokolátka – zpívání, cvičení a divadélko  pro děti od 12 - 24 měsíců
Út   Sokolátka – zpívání, cvičení a divadélko  pro děti od 12 - 24 měsíců
St    Divadlo, tanečky, cvičení i tvoření -  pro děti od 24 měsíců
Čt    Cvičení a hrátky pro miminka  6 - 12 měsíců - od  9.00h a od 10.30h 
Pá    Hudební a pohybové hrátky – pro děti od 24 měsíců
(program se uskuteční při účasti minimálně 5 dětí) informace: 732 922 166

odpolední program

Čmelky – všestranné cvičení pro děvčátka 3 – 6 let s Šárkou a Renatou
    Út  15.00 – 16.00; 16.00 - 17.00 h
     Čt   15.00 - 16.00; 16.00 - 17.00 h
zápis :  telefonicky kdykoliv  nebo osobně v úterý  11. 9. 2018  od 16 – 17 hodin, cvičení probíhá jako 
pololetní kurz, ale zápis je možný i během roku informace :  602 296 513, 608 581 958
Cvičení a hrátky pro miminka 3 – 6 měsíců
     St 14.30 – 15.15 h
Kompenzační cvičení pro děti 5 – 10 let
      St 16.00 – 16.50 h  
Kompenzační cvičení pro děti 11 – 16 let
      Pá 14.30 – 15.20 h

informace: 732 922 166
------------------------------------------------------------------------------------------------
Sokolovna SOKOLA Příbram    (s kočárky vstup ze dvora sokolovny)
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261 01  Příbram I                    www.sokolpribram.cz
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