
Macaroni Soup

Tex Mex Chili

French Fries

Calamari

Beef Taco

3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

Beseda s Mgr. Milenou Mikulkovou. 
Léto je nejkrásnějším obdobím roku. 

Platí to i v pomyslném cyklu manželství?  Přihláška zde do 5. 1.

Leden 
2019 

www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

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

 Pravidelné 
programy

Manželské léto 12. 1. od 9.00

 Kreativní 
programy

17. 1. / 16.00-19.00: Keramická dílna – kurz keramiky.
Přihlášky předem: 774 650 138; 
markovicova@cprhodonin.cz.

Rovnováha v komunikaci 18. 1. od 16.00
18.-19. 1., 25.-26. 1: aneb Úvod do nenásilné komunikace - 24 

hodinový kurz s Adamem Čajkou. Přihláška zde do 11. 1. 
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DigiDěti  28. 1. od 16.30
Jak mobily a sociální sítě ovlivňující vaše děti? Řekně vám 

Karolína z Replug me... Přihláška zde do 25. 1. 

Škola lásky v rodině 23. 1. od 9.00 nebo 16.30
Kurz s Mgr. Milenou Mikulkovou. Hlaste se a rozhodněte, zda se bude konat 

dopoledne od 9.00 nebo odpoledne od 16.30 hod. Přihláška zde do 15. 1. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepOZ5_yu3o-aJQvT1CLaqe7IsumXhaA_7u4YYMfuyQQsIJWQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1scSuBs9D4X8hSAPlbyuK24SqXE-rCB7F
https://drive.google.com/open?id=1TfrsI6b4D9KtSgE7_KxSqozSfvMtIswa
https://drive.google.com/open?id=1TgpJ_faApE2aOU69uKhri1OSVrZ15i84
https://www.facebook.com/events/908798082656487/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetgfBHkSzAQWWAD0d1hs-BmTsUXnFvPje3TJZGZkq-MznURg/viewform
https://www.facebook.com/events/219729902247335/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9YHcnDfZa8wyKr9HuFDwf5tUI2oSGJDNwiIzmndK1g3ybw/viewform
https://www.facebook.com/events/276093929759079/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesX-3O8kvz9_Q9pzU4MQ086yq5FsNechOWsvCdFxXgJj_lOA/viewform
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Leden 
2019   Pravidelné programy pro 

předškolní děti

9. 1. Srdíčková miska - keramika
16. 1. Ptáčci v zimě - papír, vlna

23. 1. Kočičí obrázek - koláž
30. 1.Veselá plechovka - recyklovaný materiál

6. 2. Sněhuláci - keramika

Pravidelné programy 
pro školáky

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

 Cvičení s neposednými skřítky ČT od 16.00

Skáčeme, běháme, protahujeme se....

 Výtarná všehochuť ST od 16.00

 Kutilská dílna

17. 1. od 16.00

Jde to i bez šití jehlou! Originální šik tašky na nákup, 
to musíš vyzkoušet! 

 Hravě pro přírodu zdravě

10. 1. od 16.00

Vyrob si kazatel a udávej směr. To je něco... Neváhej a přijď.

https://drive.google.com/open?id=1kxM0hZAC7-J2Hd7XCS032EVQWXLqDVG7
https://drive.google.com/open?id=1I-BPTx4N4_Ak1oGl4voJPHyKZPnQGxXS
https://drive.google.com/open?id=1DXM-RnisMlpfF6d9xkCH26Jp28UvHHBF
https://drive.google.com/open?id=1kIEP0FRJwfPnfUx_UHaJFDZzH5HTPJ7G


Leden 
2019 

 Poradenství

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

Hlídání dětí

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. 
 

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

Hlídání dětí Heřmánek

Informace: 602 638 552, herodesova@cprhodonin.cz

NEJSTE SI JISTÍ nebo chcete poradit?

606 702 360, dobromysl@cprhodonin.cz

poradna 
DIVIZNA

základní sociální poradenství, individuální, 
rodinné a párové poradenství a terapie, posílení 
rodinných a rodičovských kompetencí.

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

DĚVĚTSIL služby 
pro pěstouny


