TÝDEN
OPRAVDOVÝCH PLEN
v Českých Budějovicích
líč,
Petrk 4
va
Žižko

28.
–
.
4
2
NA
DUB
2017

řstvím
Mate čně,
spole a 51
ov
Riegr
,
ránka
U Be 35
m
ů
D
ská
Krajin

pondělí 24. 4.

čtvrtek 27. 4.

Jak na to s látkovými plenami

Bezplenková komunikační metoda

9:00-10:00 a 12:00-15:30

10:00

Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, Žižkova 4 (U Petrínů)

Mateřstvím společně, Riegrova 51, 4. p.

Sdílení zkušeností maminek s „látkováním“ spojené
s výstavou různých typů látkových plen. Přijďte se podívat
a vyzkoušet.

nebo- li přirozená hygiena nemluvňat.
Jde to i bez plen? Proč, kdy a jak začít? Beseda.

Kurz vázání šátku s Kájou Sukdolovou
17:00
Mateřstvím společně, Riegrova 51, 4. p.
Miminku je nejlépe u maminky. Mít děťátko na svém srdci je
tak krásné ...
Jak mít děťátko více u sebe a přitom mít volné ruce? Naučíte
se prakticky, jak miminko bezpečně a pohodlně uvázat do
šátku. Jaký šátek či nosítko zvolit? Probereme vše, co Vás
bude zajímat.
Cena kurzu: 300,- (partner zdarma)

úterý 25. 4.

Jak na to s látkovými plenami
9:00-11:00
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, Žižkova 4 (U Petrínů)
Sdílení zkušeností maminek s „látkováním“ spojené
s výstavou různých typů látkových plen.

Kampaň v rámci projektu
O odpadech bez obalu finančně
podpořil Jihočeský kraj

Vstupné dobrovolné

pátek 28. 4.
v Domě U Beránka, Krajinská 35

Opravdové pleny na dotek
- výstava šetrných plen
9:00-17:00
Jaké jsou na trhu druhy plen, materiálů a proč vůbec
s látkováním začínat? Od 10:00 budou na místě i odborné
poradkyně, které vám plenky předvedou, pomohou se
zorientovat a prozradí užitečné tipy a triky.

Bazar látkových plen 28. 4.
Potřebujete koupit či prodat plenkovou výbavičku?
Nenechte tu vaši doma ležet, ještě může sloužit.
Do bazaru neponičených látkových plen a příslušenství
se přihlaste co nejdříve telefonicky nebo na e-mail –
domluvíme vše podstatné.

Více informací k jednotlivým akcím: na www.rosacb.cz
Výstavy a sdílení maminek jsou volně přístupné.
Na kurzy a prodej v rámci bazárku se hlaste na e-mail:
sabatova@rosacb.cz nebo telefonicky 778 164 661.

