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Respektovat a být respektován

3. 12. od 14.00

s manžely Kopřivovými – pro absolventy kurzu a ty, co znají knihu a
snaží se dle principů R+R vychovávat.
Přihlášky do 30. 11. markovicova@cprhodonin.cz.

Porod a následná péče po porodu

10. 12. od 16.30

beseda s dulou a laktační poradkyní Michaelou Matouškovou.
Přihlášky: markovicova@cprhodonin.cz.
Macaroni Soup
Tex Mex Chili
French Fries
Calamari
Beef Taco

Po
Út
St
Čt

om Burger
Fried Chicken
VýchovnéCrispy
styly
11. 12. od 17.00
Fish & Chips

3.99
$3.99

Spaghetti
& Meatballs
jak se$4.50
vyznat v množství
zaručeně
správných přístupů
Hotdog Sandwich
k výchově
a záplavě rad, které se na nás sypou ze všech
$6.00
stran?
Beseda s psycholožkou Mgr. Klárou Musilovou
$7.50
Přihlášky: markovicova@cprhodonin.cz.

Sedmikráska pro človíčky 9.30
Sedmikráska pro batolátka – 9.30
Cvičení v těhotenství - 17.00
Vývojové cvičení pro rodiče s dětmi Bobathova metoda - 9.30
Cvičení s dětmi v tělocvičně Sokola – 10.00
Sedmikráska pro miminka – 9.30

Kreativní
programy

Pravidelné
programy

7. 12. / 16.00-19.00: Keramická dílna – kurz keramiky.
Přihlášky předem: 774 650 138;
markovicova@cprhodonin.cz.
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Pravidelné programy pro
předškolní děti
Výtarná všehochuť

ST od 16.00

5. 12. Andílek - keramika
12. 12. Vánoční stromeček - stříhání a lepení
19. 12. Korálkové ozdoby - plyšový drátek a korálky
9. 1. Keramika

Cvičení s neposednými
skřítky
3.99

Macaroni Soup
Tex Mex Chili

$3.99

French Fries

$4.50

Calamari

$6.00

Beef Taco

$7.50

ČT od 16.00

Skáčeme, běháme, protahujeme se....

Pravidelné programy
pro školáky
Přihlášky předem: tel. č. 606 415 329; e-mail kristova@cprhodonin.cz

Hravě pro přírodu zdravě

11.12. od 16.00

Přijďte se s dětmi vánočně naladit a vyrobit dárky,které zahřejí
u srdce. Vlastnoručně vyrobeným krémem potěšíte třeba babičku.

Kutilská dílna

13.12. od 16.00

...a vánoční svícen ze dřeva dodá vašemu štědrovečernímu
stolu tu pravou atmosféru. Přijďte si vyrobit!
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Poradenství
základní sociální poradenství, individuální,
rodinné a párové poradenství a terapie, posílení
rodinných a rodičovských kompetencí.

poradna
DIVIZNA

alternativní metoda mimosoudního řešení
konfliktů.
Kontakt: divizna@cprhodonin.cz, 606 415 329

Mediace

DĚVĚTSIL služby
pro pěstouny

volná kapacita k uzavření Dohod o výkonu
pěstounské péče.
Informace: dolezalova@cprhodonin.cz, 602 632 943

Hlídání dětí
Informace: 602 638 552, herodesova@cprhodonin.cz

Hlídání dětí Heřmánek
Péče o děti v domácím prostředí nebo v prostorách
CPR, doprovod ze školky, do kroužků aj.
Hledáme nové pečovatelky.

Miniškolka Mateřídouška
Dětská skupina pro dětí od 1,5 roku.
Přijímáme nové děti.

Dobrovolnické centrum Dobromysl
Přidej se k mladým, co mají energie na rozdávání. Přidej se k těm již moudřejším, co nabídnou
pochopení a nadhled……Nabídni pomocnou ruku, inspiruj se, buď inspirací. Dělej, co máš rád
a na co máš buňky. Nabídce se meze nekladou. Pomáhej dobrovolně v Centru, v domovech
pro seniory, nemocnici či dětském domově.

NEJSTE SI JISTÍ nebo chcete poradit?
606 702 360, dobromysl@cprhodonin.cz

