
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Novinky č. 4  Léto 2009 
Milí přátelé, spolupracovníci, rodiče a děti. Nyní se Vám dostává letní číslo 
„Novinek Úspěšného dítěte“, v tomto vydání přinášíme nejnovější informace 
o podzimním cvičení.  

 
 
 

První hodina proběhne  8. 9. 2009 v úterý. Poslední hodina je plánována na den 
11. 12. 2009. Celkový počet hodin je 11 a cena je 880Kč (1h a 80Kč), pro 
maminky, které jsou těhotné a není pro ně výhodné zaplatit si celý cyklus, 
nabízíme jednorázové vstupné za 100Kč/1hod. Tato cena platí i pro ostatní 
maminky, jejichž děti jsou často nemocné.  
 
Počet dětí ve skupince bude omezen na počet 8!!!!!  
 
Pokud máte další dítě, nenechávejte ho doma,  
sourozenec cvičí  zdarma! 
 
Jestliže máte zájem o cvičení, pošlete email na: 
 

 mala@uspesnedite.cz 
 

Do předmětu napiště: SPCV podzim 09 
Do zprávy prosím uveďte: 
jméno a příjmení dítěte, Vaše jméno 
adresu a kontakt na Vás (nejlépe email i tel. číslo) 
datum narození, den a hodinu, kterému dáváte přednost 

 
 
Závaznou přihlášku budete vyplňovat na první 
hodině. Platbu můžete provést převodem na 
účet: 104 115 4959/5500 
 
VS: datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR 
Do zprávy uveďte jméno a příjmení dítěte. 
 
Zaplatit můžete též hotově na první hodině 
 
 

  

www.uspesnedite.cz

Specializované cvičení podzim 2009 

 Cvičíme spolu od roku 2005

Cvičíme: 
TJ JM Chodov 

 
Nově zrekonstruované 

prostředí  
= 

Zrcadlový sálek, 
nové obložení, okna a 

výzdoba. 
 

Děti se mohou těšit na 
nové pomůcky. 

 
Mírového hnutí 2137 

Praha 11 Chodov 
149 00 

„Každé dítě může být úspěšné.“

 



Cvičíme v úterý a čtvrtek dopoledne, školáci a předškoláci v pátek odpoledne. 
 

Září Říjen Listopad  Prosinec 
1 ut  1 ct 3 1 ne  1 ut 10
2 st  2 pa Necvičíme 2 po  2 st 

3 ct  3 so  3 ut 7 3 ct 10
4 pa  4 ne  4 st  4 pa 10

5 so  5 po  5 ct 7 5 so 
6 ne  6 ut 4 6 pa 6 6 ne 

7 po  7 st  7 so  7 po 

8 ut 1 8 ct 4 8 ne  8 ut 11

9 st  9 pa 3 9 po  9 st 
10 ct 1 10 so  10 ut 8 10 ct 11

11 pa 1 11 ne  11 st  11 pa 11

12 so  12 po  12 ct 8 12 so 

13 ne  13 ut 5 13 pa 7 13 ne 
14 po  14 st  14 so  14 po 

15 ut 2 15 ct 5 15 ne  15 ut 
16 st  16 pa 4 16 po  16 st 

17 ct 2 17 so  17 ut svátek 17 ct 
18 pa 2 18 ne  18 st  18 pa 

19 so  19 po  19 ct pro všechny 19 so 
20 ne  20 ut 6 20 pa 8 20 ne 

21 po  21 st  21 so  21 po 
22 ut necvičíme 22 ct 6 22 ne  22 ut 

23 st  23 pa 5 23 po  23 st 
24 ct necvičíme 24 so  24 ut 9 24 ct svátek 
25 pa necvičíme 25 ne  25 st  25 pa svátek 
26 so  26 po  26 ct 9 26 so 

27 ne  27 ut necvičíme 27 pa 9 27 ne 
28 po svátek 28 st svátek 28 so  28 po 

29 ut 3 29 ct necvičíme 29 ne  29 ut 
30 st  30 pa necvičíme 30 po  30 st 

   31 so     31 ct 

Cvičit budeme celkem 11x.  
Necvičíme v týdnu od 21. – 25.9. a 26. – 30.10. 
19.11. je cvičení zdarma, přijít mohou všechny děti z úterý i čtvrtka. 
 
Úterý 9:00 hod.  děti ve věku 2 – 4 roky  
Úterý 10:00 hod. děti ve věku 1 – 2 roky 
Čtvrtek 9:00 hod. děti ve věku 1 – 2 roky 
Čtvrtek 10:00 hod. děti ve věku 2 – 4 roky  
Pátek 15:45 hod. předškolní a školní děti 

   

Hledáme asistenta/ku na naše cvičení, 
nejlépe studenta/ku speciální 

pedagogiky se zkušenostmi s prací s 
dětmi. Potvrdíme praxi. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V nově 
zrekonstruovaném 
sálku se můžete 
těšit na ilustrace  
Very Tataro. 
 
www.tataro.com  

  

Pokud byste chtěli podpořit naši činnost, ať už finančním či věcným 
darem, můžete se obrátit na: 
 
Bc. Hanu Malou, email: mala@uspesnedite.cz tel.č. +420 777 038 293 
Mgr. Vlastu Gróf Melionovou, email: mailpl5sfu@iol.cz 
 
Finanční dar by byl použit pro koupi pomůcek na specializované cvičení, 
například balanční lano, motorickou dráhu, švihadla, podložky, role 
kreslícího papíru apod. Více informací na www.uspesnedite.cz  
v sekci “podpořte nás” 


