
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Otevírací doba: 
po 9:00–20:00 
út 9:00-16:00 
st 9:00-20:00
čt 9:00-20:30
pá 9:00–13:00

RC Osmička 
Libčická 333/2, Praha 8 – Čimice
Tel:  606 035 260
Facebook:  Osmička pro rodinu
e-mail: rc@osmickaprorodinu.cz

OSMIČKA OSMIČKA 
pro rodinu pro rodinu 
OSMIČKA 
pro rodinu 
Zábava, vzdělání, volný čas

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PONDĚLÍ
Zdravotní cvičení I. (45 Kč)   9:00-10:00
Zdravotní cvičení II. (45 Kč) 10:00-11:00
Výtvarka pro nejmenší (60 Kč) 10:00-11:00
Dětská herna pro rodiče 
s dětmi (60 Kč)    9:00-16:00
Ping-pong (50 Kč/h)   11:00-16:00
Aby záda nebolela I. (100 Kč) 18:00-19:00
Jóga pro začátečníky (100 Kč) 19:00-20:00
ÚTERÝ 
Dětská herna pro rodiče 
s dětmi (60 Kč)     9:00-16:00
Cvičení pro nejmenší (60 Kč) 10:00- 11:00
Ping-pong (50 Kč/h)   11:00-16:00
STŘEDA
Dětská herna pro rodiče 
s dětmi (60 Kč)     9:00-13:00
Výtvarka pro nejmenší (60 Kč) 10:00-11:00
Aby záda nebolela II. (60 Kč) 10:00-11:00
Ping pong (50 Kč/h)   11:00-15:00
Taneční pohybová průprava 
pro nejmenší                16:00-17:00
Pro děti 3-6 let. (50 Kč)
Pilates pro pokročilé II. (100 Kč) 19:00-20:00
ČTVRTEK
Dětská herna pro rodiče s dětmi     9:00-16:00
(60 Kč)
Balanční cvičení 
pro seniory I.  (45 Kč)     9:00-10:00
Balanční cvičení pro seniory II. 10:00-11:00
(45 Kč)
Ping-pong (50 Kč/h)   11:00-15:00
Cvičení pro nejmenší (60 Kč) 16:30-17:15
Jugger (50 Kč)    17:30-19:00
Jóga pro pokročilé II. (120 Kč) 19:00-20:30
PÁTEK
Dětská herna pro rodiče       9:00-13:00 
s dětmi (60 Kč)
Jóga s hlídáním dětí   10:00-11:00 
(jóga 60 Kč, hlídání 40 Kč)
Ping-pong (50 Kč/h)    11:00-13:00 

Deskové hry + lego v rámci dětské herny.

PRAVIDELNÉ AKCE
REZERVACE NA VŠECHNY AKCE NUTNÁ
VÍCE INFO NA , WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ RC@OSMICKAPRORODINU.CZ

www.osmickaprorodinu.cz
PROGRAM DUBEN

11. 4. Dámský klub - výroba velikonočního 
košíčku 17:30-19:30 (150 Kč)
Během tvořivé hodinky si vyrobíte něco pro radost, 
budeme si povídat, poslouchat příjemnou hudbu 
a vytvoříme si velikonoční košíček.
25. 4. Finanční gramotnost 18:00–19:30 (20 Kč)
U teplého nápoje si poslechnete jak nakládat s 
financemi v rodinném rozpočtu, na co si dávat pozor než 
něco podepíšete, prostě jak se orientovat ve světě 
financí, protože my ženy rády nakupujeme, takže 
v mužských očích stále jen utrácíme. Zde se dozvíme jak 
na to máme jít chytře, aby nám ještě něco zbylo.
30. 4. Čarodějnické setkání v Ďáblickém háji 
10:00–12:00 (40 Kč)
Akce vhodná pro nejmenší děti od 2 do 7 let. Na děti 
čekají výtvarné aktivity, nevšední kouzelnické soutěže 
(závody na koštěti, metání pavoukem na cíl, skákání 
v pytli), opékání vlastních buřtů. Na všechny malé 
čaroděje a čarodějnice v maskách čeká drobná odměna.
Příměstské tábory
Všechny turnusy budou probíhat v Rodinném centru 
Osmička (Čimice). Turnusy se pravidelně střídají pro 
menší děti 3-6 let a větší děti 7-11 let. Informace 
najdete na našich webových stránkách nebo napište na 
rc@osmickaprorodinu.cz.



PRAVIDELNÉ AKCE

OSMIČKA OSMIČKA 
pro rodinu pro rodinu 
OSMIČKA 
pro rodinu 
Zábava, vzdělání, volný čas

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

PONDĚLÍ
Montessori herna a zahrada   10:30-16:00 
herna pro rodiče s dětmi (60 Kč)
Vedená hodina Montessori 9:30-10:15
pro děti od 1 do 4 let (60 Kč)
ÚTERÝ
Montessori herna a zahrada 9:00-16:00
herna pro rodiče s dětmi (60 Kč)
Jóga s hlídáním dětí   9:00-10:00
(Jóga 60 Kč, hlídání 40 Kč)
Comics 8 point            15:00-16:30
pro děti od 10 do 14 let (60 Kč)
Comics 8 point                              16:30-17:00
- konzultace (30 Kč) 
STŘEDA
Vedená hodina Montessori     9:30-10:15
pro děti od 1 do 4 let (60 Kč)
Montessori herna a zahrada   10:30-13:00 
herna pro rodiče s dětmi (60 Kč)

KOMUNITNÍ A RODINNÉ CENTRUM OSMIČKA

ČTVRTEK
Montessori herna a zahrada 9:00-13:00 
herna pro rodiče s dětmi (60 Kč)
Výtvarná dílna s Magdou        10:00-11:00
pro děti 1,5–4 roky, společně s dětmi malujeme, 
kreslíme a tvoříme (60 Kč)
PÁTEK
Montessori herna a zahrada 9:00-12:00 
herna pro rodiče dětmi (60 Kč)

JEDNORÁZOVÉ AKCE

REZERVACE NA VŠECHNY AKCE NUTNÁ
VÍCE INFO NA , WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ KRC@OSMICKAPRORODINU.CZ

KRC Osmička 
U Pazderek 265/22, Praha 8
Tel:  725 860 929
Facebook:  Osmička pro rodinu
e-mail: krc@osmickaprorodinu.cz

www.osmickaprorodinu.cz

Hodinka pro švadlenky – dle domluvy

Otevírací doba
PO 9:30 – 16:00 
ÚT 9:00 – 17:00 
ST 9:30 – 13:00 
ČT 9:00 – 13:00
PÁ 9:00 – 12:00

PROGRAM DUBEN

Z cyklu religionistických přednášek
Indické tradice (50 Kč), přednáší: Mgr. Ing. Josef Bartošek, 18:00–19:30 3. 4. 

Vítáme jaro v KRC (150 Kč) 15:00–16:3015. 4. 
Na naší zahradě dohromady s dětmi a rodiči zaplníme truhlík hlínou a květinami. Povíme si něco
 o pěstování jarních květin, aby nám vydrželi co nejdéle kvést. A nezapomeňte, že děti i vy budete od hlíny.
30. 4. Čarodějnické setkání v Ďáblickém háji 10:00–12:00 (40 Kč)
Akce vhodná pro nejmenší děti od 2 do 7 let. Na děti čekají výtvarné aktivity, nevšední kouzelnické soutěže 
(závody na koštěti, metání pavoukem na cíl, skákání v pytli), opékání vlastních buřtů. Na všechny malé 
čaroděje a čarodějnice v maskách čeká drobná odměna.
Příměstské tábory
Všechny turnusy budou probíhat v Rodinném centru Osmička (Čimice). Turnusy se pravidelně střídají 
pro menší děti 3-6 let a větší děti 7-11 let. Informace najdete na našich webových stránkách nebo 
napište na rc@osmickaprorodinu.cz.
Pro bližší info o programu v KRC sledujte prosím naše webové stránky a FB.



OSMIČKA OSMIČKA 
pro rodinu pro rodinu 
OSMIČKA 
pro rodinu 
Zábava, vzdělání, volný čas

Městská část
Praha 8

Městská část
Praha 8

Otevírací doba 
po - čt: 9–16, pá 9–13 hod

Dětský klub Ďáblík
Taussigova 1, Praha 8
tel.: 281 863 104
e-mail: dablik@osmickaprorodinu.cz
Facebook: Osmička pro rodinu

STŘEDA
Herna pro rodiče              9:00-16:00 
s dětmi (60 Kč) 
Cvičení pro nejmenší    10:00-11:00
s Ivetou (60 Kč)
Dámský klub                   18:00-20:00
s výtvarnou dílnou         
Každou lichou středu (150 Kč)
ČTVRTEK
Herna pro rodiče              9:00-16:00 
s dětmi (60 Kč) 
Výtvarka s Ivetou (60 Kč) 9:30-10:30
PÁTEK 
Herna pro rodiče               9:00-13:00
s dětmi (60 Kč)

PONDĚLÍ
Herna pro rodiče              9:00-16:00 
s dětmi (60 Kč)                    
Výtvarka s Andreou       9:30-10:30
Společně s dětmi malujeme, kreslíme 
a tvoříme. (60 Kč)
Cvičení pro nejmenší 
s Ivetou (60 Kč)                  10:45-11:30
ÚTERÝ
Montessori s Ivetou       10:30-11:30
Herna pro rodiče             12:00-16:00 
s dětmi (60 Kč) 

PRAVIDELNÉ AKCE

JEDNORÁZOVÉ AKCE Na jednorázové akce
je nutná rezervace

www.osmickaprorodinu.cz

REZERVACE NA VŠECHNY AKCE NUTNÁ
VÍCE INFO NA , WWW.OSMICKAPRORODINU.CZ DABLIK@OSMICKAPRORODINU.CZ

PROGRAM DUBEN

3. 4. Dámský klub – Výroba fotorámečku 18:00–20:00 (150 Kč)
Během tvořivé hodinky si vyrobíte něco pro radost, budeme si povídat, poslouchat příjemnou hudbu 
a vytvářet fotorámeček (přineste si vlastní fotografii).
6 4. Dobrovolný úklid Ďáblického háje 9:00–11:00
Dobrovolný úklid Ďáblického háje v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko proběhne kompletní úklid
 prostoru Ďáblického háje v Praze 8 od odpadků, kterého se zde nahromadilo opravdu mnoho. Sraz 
dobrovolníků je 6.4. v 8:50 až 9:00 u Ďáblického háje, před budovou Šimůnkova 1685/22 v Praze 8.

 15. 4. Finanční gramotnost 15:00–16:30 (20 Kč)
U teplého nápoje si poslechnete jak nakládat s financemi v rodinném rozpočtu, na co si dávat pozor než 
něco podepíšete, prostě jak se orientovat ve světě financí, protože my ženy rády nakupujeme, takže
 v mužských očích stále jen utrácíme. Zde se dozvíme jak na to máme jít chytře, aby nám ještě něco zbylo.
17. 4. Dámský klub – Velikonoční tvoření 18:00–20:00 (150 Kč)

Čarodějnické setkání v Ďáblickém háji 10:00–12:00 (40 Kč)30. 4. 
Akce vhodná pro nejmenší děti od 2 do 7 let. Na děti čekají výtvarné aktivity, nevšední kouzelnické soutěže 
(závody na koštěti, metání pavoukem na cíl, skákání v pytli), opékání vlastních buřtů. Na všechny malé 
čaroděje a čarodějnice v maskách čeká drobná odměna.
Příměstské tábory
Všechny turnusy budou probíhat v Rodinném centru Osmička (Čimice). Turnusy se pravidelně střídají 
pro menší děti 3-6 let a větší děti 7-11 let. Informace najdete na našich webových stránkách nebo 
napište na rc@osmickaprorodinu.cz.


