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Sedmikráska mazlivá - pro miminka – 9.30
 
Sedmikráska pestrá - pro človíčky –  9.30
 
Sedmikráska Bobathova metoda – 9.30
Sedmikráska hopsavá v tělocvičně Sokola – 10.00
Sedmikráska buď fit - 9.30: nutná přihláška předem
 
Sedmikráska hravá - pro batolátka – 9.30

 Pravidelné
programy

26. 2. od 17.00

Út

St

Čt

Výchova teenagerů od 25. 2. od 17.00
Pět poutavých přednášek a diskuse ve skupině rodičů o tom, jak zvládnou pubertu svých dětí a být

svým dětem dobrým průvodcem do dospělosti. Lektorka Soňa Tomíková.
Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

Herna je pro vás otevřena: Po–Pá 9.00–12.00 a 14.00–18.30

Moje dítě zlobí... !? 
Co je to “zlobivé” dítě probereme v otevřené skupině rodičů neklidných dětí s psycholožkou

Monikou Gasnárkovou. Zváni jsou všichni, pro koho je téma žhavé.
 Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

Respektovat a být respektován od 8. 2.

Koná se 8.-9. 2., 29. 2.-1. 3., 4.-5. 4.  Kurz je určen všem, kteří se snaží 
o respektující přístup při výchově dětí a ve vztazích obecně. Kurz vedou manželé Kopřivovi.

 Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

Po

Cvičení v těhotenství – 17.00: nutná přihláška předemÚt

 Kreativní 
programy 27. 2./16.00–19.00: Korálková dílna – náhrdelník z rokajlu.

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

14. 2./16.00 nebo 15. 2./8.00: Pedigová dílna - pro začátečníky a pokročilé.

13. 2./16.00–19.00: Keramická dílna – pro nejen začátečníky.

KEROkafe 3. 2. od 9.00

 Sdílejte a konzultujte konkrétní výchovné situace individuálně nebo v malé
skupince rodičů  s lektorkou Soňou Tomíkovou.

Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138.

https://drive.google.com/open?id=13PRKP3OZrFRoGDH93t2OQvUjaYgZu92t
http://www.facebook.com/cprhodonin
https://drive.google.com/open?id=1oStnmpZmO1URAflKXjHs0L05N1cwx2i3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhQbahCY2ppZbOfxEZjBXFneCWTY1abLN3J2QcbL6mah462g/viewform
https://drive.google.com/open?id=1I9eryR6yZaxS5v4vi5AGyPY_wi2oVjXn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7XA_VorQs3p9WFHFjOIC1SepK0ndgkm3Vt-FOU4mvEebPJg/viewform
https://drive.google.com/open?id=1W7ynXwDsPP10nyVmUwQlrhw4VuqISd6A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco5CfGD0WpGpRoaGYP-MauEXt6JVYazaQGHP2xCsqyP2x5yw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1Yr69i9jlZGWSd066VfUMcWz2hzCng2eB
https://drive.google.com/open?id=1z8O_uqnAO6HpoFEFergaZQ0cJAS2_Ej0
https://drive.google.com/open?id=17nmrxAwhrAVlWo4bwgSwmiQq0OROZe4b
https://drive.google.com/open?id=1xYboDl6BsD_Bg66BbzGKbPY7gc7kl5cE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKagTIybLfgcokp6x61Owl363gnJn5xaRRcN0B03C9a2TnPw/viewform
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5. 2. Srdíčko a rámeček - keramika
12. 2. Srdíčko pro radost - papír, plyšový drátek

19. 2. Ozdobný přívěsek - keramika
26. 2. Lyžujeme - barvy, papír

4. 3. Ptáčci zpěváčci - keramika

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

Skřítek Pastelka ST od 16.00

Kutilská dílna

Svalová souhra, rovnováha, správné dýchání....na všem záleží. Tomu všemu se
pověnujeme, protože jen na dobrém základu se dá stavět. 

Skřítek Neposeda

Informace: markovicova@cprhodonin.cz, 774 650 138 

Hravě pro přírodu zdravě 6. 2. od 16.00

1x za 14 dní ve čtvrtek pravidelný kroužek pro holky i kluky.

Vytvoř si s námi zajímavý Shamballa náramek.

Výzva Trash Hero
Zveme všechny školáky i mládež. Připoj se spolu s námi k velké komunitě lidí po

celém světě, kteří sbírají odpad a záleží jim na tom, jak to vypadá v místě, kde žijí.
I město Hodonín a jeho okolí může mít odpadové hrdiny.

ČT od 16.00

ČT od 16.00

Dětský průvodce rozvodem
Podpůrná skupina pro děti ve věku 6 až 12 let (povinná školní docházka), které se ve své rodině

setkaly s rozvodem/rozchodem rodičů. Skupina dětem pomáhá se v situaci rozchodu rodičů
zorientovat a lépe ji přijmout. Vždy v úterý 16.00-18.00 hodin.

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

https://drive.google.com/open?id=11jtCo8hscazObzF6L4mJucWEPVxZKL49
https://drive.google.com/open?id=1po1vUA7GBOhIQaGGHRMq9N3KVziszXRL
https://drive.google.com/open?id=1po1vUA7GBOhIQaGGHRMq9N3KVziszXRL
https://drive.google.com/open?id=1dgFVprDd9I82c4IGUSNOwV7Iz9vkGGj-
https://drive.google.com/open?id=11jtCo8hscazObzF6L4mJucWEPVxZKL49
https://drive.google.com/open?id=1WZgdTwRsUe20kzEZXzylNSYZJIaQdppk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSa7DSvp4HrvOlwR6LlDF0QbqqsFhIm_zcsFR_qJuxXJSdDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejt-v14JTPUCii9jC6btDatdAShFdskag90h3mP_4YsnKIxw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1fpsNrFfoYJEpR-v9VghJjwkN6WH9kCRn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDqSLTUBrsBNmFXJoxXyszLPNjtAHHiLDor6yCNwuF1xDHQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1r_b6UHoE3nSVVqyqewR8sqoBGU1recS-
https://drive.google.com/open?id=1r_b6UHoE3nSVVqyqewR8sqoBGU1recS-


Únor 2020  Poradenství

Volná kapacita k uzavření Dohod o výkonu 
pěstounské péče.

Postaráme se o vaše děti

Dětská skupina pro dětí od 1,5 roku.
Přijímáme děti na odpolední docházku.

Chcete se stát dobrovolníkem? 

Pomáhej/te 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: cechova@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

Kontakt: divizna@cprhodonin.cz, 606 415 329 

Manželství v síti 6. 2. od 17.00
S  Karolínou Presovou z Replug me - Jak vypadá láska v digitální době? 

Vybrali jste si? Teď už stačí jen vyrazit. 

Národní týden manželství

Manželské rande pod sítí 9. 2. od 16.00
Zažijte netradiční rande... Turnaj manželských dvojic v badmintonu či jiném síťovém sportu.

Inspiromaily od 10. 2.
5x inspirace pro lepší vztahy až do vaší mailové schránky. Hlaste se přes web nebo facebook.

Čekají vás 3 akce pro posílení vztahů, inspiraci...
Informace: ambrozkova@cprhodonin.cz, 721  587 016 

https://drive.google.com/open?id=1a1G21d9BdCNbCUbiQWErO41aTY1Kp59m
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxmTwN4CVIqfY8vdgt3IIyP01tik5LxqT8sV17J6w_aS-tQ/viewform
https://drive.google.com/open?id=1_SBnxmqLpbHES6nh4aWGNFqBeB3G0lRA
https://drive.google.com/open?id=1hbEH360wftYJhuCG9aIo9z-q6SexPhl2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7G5FDsPoOo_qO8GnVpgdJpK_qT8ToKGa4NootYdbK_4CeMw/viewform
https://drive.google.com/open?id=1mfvY7ZZcg5tCXELw1_4qxkb-FlX6ET9c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2YH6fjym7Zi6M75ZCt51hc3OdcUk0-sT0ZdAB3pXknbC2pQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmxmTwN4CVIqfY8vdgt3IIyP01tik5LxqT8sV17J6w_aS-tQ/viewform

