
3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50

 ... na zahradě Centra.  Jako odměna všem školou povinným za "snahu a píli". Těšit
se můžete na laskavá slova Juraje Dovaly, pohádky Kočovného divadla Kyjov,

soutěže i něco dobrého k zakousnutí.
Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.
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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

Zahradní slavnost

16. 6.  od 15.00

Út
St
Čt

Večer pod lampou 8. 6. od 15.00
Interaktivní beseda se Zuzanou Masopustovou Ph.D., psycholožkou, zabývající se

poradenstvím rodičům, a odbornou asistentkou ve výzkumu rodiny.
Na téma Dítě s ADHD v náhradních rodinách. Nejen pro pěstouny.

 Informace: kristova@cprhodonin.cz, 606 415 329.

Herna je pro vás otevřena: Po–Pá 9.00–12.00 a 14.00–18.00
 
Hřiště pro vás otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00

V říši strašidel

25. 6. od 16.00

Nechte se zlákat na návštěvu Pohádkového lesa plného (ne)strašidelných strašidel.
Tátové mají svátek 8-), seznamte je s nimi. Za statečnost dostanou odměnu :-).

Sejdeme se v dětském městečku v Bažantnici.
Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

Czech Zero Waste 4. 6. od 16.00
Žít bez obalu můžete s celou rodinou. Jak začít a čím? Motivaci, inspiraci

a velkou chuť do toho jít vám dodají mladé dámy Michaela Gajdošová a
Jana Karasová. Vše sdělí bez obalu.

Informace: kristova@cprhodonin.cz, 606 415 329.

Vytvořte prostor otcům při výchově dětí 13. 6. od 10.00
Jak přirozeně zapojit a posilovat kompetence otce při výchově dětí bez obalu poví

Pavel Mečkovský, lektor s patnáctiletou zkušeností v rodinném poradenství.
Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

https://drive.google.com/open?id=1GC3UsKJ60XvJDeZjpvaxpK1NLX6ob4_Z
https://drive.google.com/open?id=1scSuBs9D4X8hSAPlbyuK24SqXE-rCB7F
https://drive.google.com/open?id=1GC3UsKJ60XvJDeZjpvaxpK1NLX6ob4_Z
http://www.facebook.com/cprhodonin
https://drive.google.com/open?id=1xYLYmlC_Z0uhVh4adxS11Nxs9DS1MXHp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT9dNexrU4LowYQOnETWxfNXpJwDb5SyxDCvC8ZKtHMrADZA/viewform
https://drive.google.com/open?id=1JA8VLyNHF8ReCLaj4Bm9V2PN6QGGHzgf
https://drive.google.com/open?id=1JA8VLyNHF8ReCLaj4Bm9V2PN6QGGHzgf
https://drive.google.com/open?id=1g4Q1zng6P7v9RPc3NcR-5SYyjwDfhj_U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeET_Ef2yTCJXyJffnChVyDNFjcHRb8KG0puG4cR6a03lMWYg/viewform
https://drive.google.com/open?id=1QQHieFn_DOY-OSWVYiTQj2wMHJ3pP59D
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSzXx_YLoTBGUr8nxXnQreCtWr_Fr5BWk8S02DPVTWeomCew/viewform


Macaroni Soup

Tex Mex Chili

French Fries

Calamari

Beef Taco

3.99

$3.99

$4.50

$6.00

$7.50
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  Programy pro předškolní děti

5. 6. Rybičky ve vodě - keramika

Programy pro školáky
Přihlášky předem: kristova@cprhodonin.cz, 606 415 329 

Výtvarná všehochuť ST od 16.00

8. 7. – 9. 8. 

Konají se v dětském městečku v Bažantnici od 8.00 do 16.00 hod.  

Letní tábory pro školáky

Letní výtvarné worshopy 22. – 26. 7. 

Pro děti od 8 let. Konají se v budově CPR od 8.00 do 12.00 hod.  

Přihlášky předem: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138 
13. 6. / 16.00–19.00: Korálková dílna – kroužkový náhrdelník
13. 6. / 16.00–19.00: Keramická dílna – pro začátečníky

 Kreativní 
programy

Hravě pro přírodu zdravě ST od 16.00

Další výroba BAREFOOT sandálků pro přirozenou chůzi
a svícen z lahve pro pohodovou letní náladu.

Přihlášky do 14. 6.

https://drive.google.com/open?id=1LRXYnniWukoVReD76gqHv51ypSWPwD7x
https://drive.google.com/open?id=1LRXYnniWukoVReD76gqHv51ypSWPwD7x
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4I00YnUDR8vTO5ruUxH3V9n8Tpat4CBCdDMFFnZ23GtpzCQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1ShL90zkEDAF_Aav3ZrDaJDABWDpmIcbf
https://drive.google.com/open?id=13BzWFA0TA-W5eHkIGanCM-ThXUDs5yho
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbRStll_J3K0fZE2NwHjzbfWv1I8axvVwFKZrct23IYQrBA/viewform
https://drive.google.com/open?id=1oDtdOBF-rNFzHa--cbrceyixYdndh3q8
https://drive.google.com/open?id=1FhMqfZx_ktEKLJ6X2jeM9rRJmcgWvyT5
https://drive.google.com/open?id=1cOXbeicwD4LFFulnR3ypy1upoWvFPuhD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeET_Ef2yTCJXyJffnChVyDNFjcHRb8KG0puG4cR6a03lMWYg/viewform
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 Poradenství

Volná kapacita k uzavření Dohod o výkonu pěstounské
péče.

Postaráme se o vaše děti

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

Dobrovolnické centrum Dobromysl

Pomáhej/te dobrovolně v Centru, v domovech pro seniory, nemocnici či dětském domově.
 
20. 6. / 16.00: Dobropiknik Dobromysli - Zjisti o čem je dobrovolnictví, setkej se s
dobrovolníky "face to face", naber inspiraci v neformální atmosféře ...
 

Miniškolka Mateřídouška
Individuální péče o děti dle vašich potřeb.
Hledáme nové pečovatelky.

Hlídání dětí Heřmánek

Informace: herodesova@cprhodonin.cz, 602 638 552 

Je dobrovolničení pro vás? 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.

DĚVĚTSIL služby
pro pěstouny

Partnerské
KOUČOVÁNÍ

Nacházejte nová řešení pod vedením zkušené
koučky.

Dobrovolnictví ti dá #vicnezlajkynasiti

KEROKAFE Poradenství z oblasti výchovy dětí se Soňou Tomíkovou.

Kontakt: divizna@cprhodonin.cz, 606 415 329 

https://drive.google.com/open?id=1ItltrpRGKmEHJPIlsv79RTt3OwyWCpzO

