
Macaroni Soup

Tex Mex Chili

French Fries

Calamari

Beef Taco

3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

Pokračovací kurz efektivního rodičovství na téma 
Podpora a povzbuzení pro rodiče i děti.  Přihláška zde do 14. 2.

Únor 
2019 

www.cprhodonin.cz
facebook.com/cprhodonin

Sedmikráska pro človíčky - 9.30
 
Sedmikráska pro batolátka –  9.30
Cvičení v těhotenství - 17.00
 
Cvičení podle Bobathovy metody - 9.30
Cvičení s dětmi v tělocvičně Sokola – 10.00
 
Sedmikráska pro miminka –  9.30

 Pravidelné 
programy

KERo od 18. 2. od 9.00

 Kreativní 
programy 1. 3.   / 16.00 - 21.00: Pedigová dílna   - pro začátečníky

2. 3.     / 8.00 - 13.00: Pedigová dílna   - pro pokročilé

Po

Út

St

Čt

Najděte, v čem je vaše dítě dobré  28. 2. od 16.30

Otevřená skupina rodičů neklidných dětí
 s Mgr. Monikou Gasnárkovou. Přihláška zde do 22.2. 

Rodičovství je dar 20. 2. od 17.00

Cyklus pěti přednášek  pro nastávající rodiče. 
Přihláška zde do 17. 2.

14. 2. / 16.00 - 19.00: Keramická dílna – pro začátečníky
21. 2. / 16.00 - 19.00: Korálková dílna - dutinka z twinů

Přihlášky předem: 774 650 138; markovicova@cprhodonin.cz

https://drive.google.com/open?id=1K7rhxKK5bWPhBxYm4EkNPIz-ifhowMDawrH8NRIjMl4
https://drive.google.com/open?id=1scSuBs9D4X8hSAPlbyuK24SqXE-rCB7F
https://drive.google.com/open?id=141sbd8ALz59-kPE9sNbeNU4hYSMAoa-1
https://drive.google.com/open?id=16WM_SODXnGqWT59bysq5yIaoUgGtFZKv
https://drive.google.com/open?id=1mLJXhWUh1uIfxgMFI3y2mKpnDmz_BWWX
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3KspR3FC8iX0jC-7jKOq5OErT_bbr_hhtvHwCsPQgqQFdw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1l87u4tfHZjdZjId3iiqC6lNKI1A-pbvV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRp88hVfdasPM_7-PZNE5FakKBk1xkGCV8bu7BAiQfbCuslw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1ZqJthDJUgVTVCkQnoZtFt_Na849kfZbK
https://drive.google.com/open?id=1qpHaY6t1wgwD_OT8CrHXS1gtREKqLSrC
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  Pravidelné programy 
pro předškolní děti

6. 2. Sněhuláci - keramika
20. 2. V zimě - papír a barvičky

27. 2. Barevné prostírání  - čajové sáčky
6. 3. Velikonoční zajíček - 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

21. 2. od 16.00
Vyrobit si originální parfémovanou vodu z éterických olejů?

To je pecka přeci. Neváhej a přijď. 

 Hravě pro přírodu zdravě

21. 2. od 16.00

Ještě je sice zima, ale jaro se nezadržitelně blíží a ptáci budou co 
nevidět hledat bydlení. Přijď jim vyrobit útulný domek ze dřeva. 

 Jarní prázdniny od 11. 2. 

Pro školní děti máme na každý den něco nového. Přihlášky na jeden 
den nebo celý týden. Jak budeš chtít. 

https://drive.google.com/open?id=1vFbikciKNR0JXt3D8sSgGL4LqH0ZFba6
https://drive.google.com/open?id=1I-BPTx4N4_Ak1oGl4voJPHyKZPnQGxXS
https://drive.google.com/open?id=1vFbikciKNR0JXt3D8sSgGL4LqH0ZFba6
https://drive.google.com/open?id=1fLziYdNL_o1_3WKPPfnnMevET8T2lrn4
https://drive.google.com/open?id=1P461VPNi_PsAHq5a5KCTVPZHw9Riusb_
https://drive.google.com/open?id=1P461VPNi_PsAHq5a5KCTVPZHw9Riusb_
https://drive.google.com/open?id=1fLziYdNL_o1_3WKPPfnnMevET8T2lrn4
https://drive.google.com/open?id=1fLziYdNL_o1_3WKPPfnnMevET8T2lrn4
https://drive.google.com/open?id=1fLziYdNL_o1_3WKPPfnnMevET8T2lrn4
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 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. 
Pomáhej dobrovolně v Centru, v  domovech pro seniory, nemocnici či dětském domově. 

Miniškolka Mateřídouška
Individuální péče o děti dle vašich potřeb.
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

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

Partnerské 
KOUČOVÁNÍ

Nacházejte nová řešení pod vedením zkušené koučky. Prvních 10 
párů má od nás 2 hodiny v hodnotě 1000,- Kč zdarma. 721 587 016.

Zabijáci manželství 19. 2. od 9.00

Zveme Česko na rande

a jak se jim úspěšně bránit. Beseda s Irenou Smékalovou. 
Přihláška zde do 15. 2. 

Pečujte o svůj vztah. My vám vytvoříme podmínky. Rozuměj dobrou 
večeři, svíčky, inspiraci... práce bude na vás :-) Přihláška zde do 19.2. 

 22. 2. od 18.00

Dobrovolnictví ti dá #vicnezlajkynasiti

https://drive.google.com/open?id=1WvWas73E-a_-0Xo8cuz30I2EC07hy5Wq
https://drive.google.com/open?id=1mLJXhWUh1uIfxgMFI3y2mKpnDmz_BWWX
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNabamAc1hgd5-nUFw3MIswDmUwBn7wUtv8rk4F3SrupjPww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3KspR3FC8iX0jC-7jKOq5OErT_bbr_hhtvHwCsPQgqQFdw/viewform

