
Město Brno se dlouhodobě hlásí k podpoře rodiny 
v celé její šíři. Rodinu vnímáme jako nenahraditelný 
prostor pro formování každého člověka a její podporu 
jako prozíravý vklad do budoucnosti celé společnosti. 
Hodnota rodiny bohužel není vždy plně doceňována.

Připojením se k Týdnu pro rodinu se chceme ztotožnit 
s jeho hlavním posláním, kterým je ocenění rodin 
a poděkování za vše hodnotné, především za služby 
rodičů vůči svým dětem, ale také za služby dětí vůči 
svým rodičům a prarodičům. A jako výraz tohoto díku 
nabídnout prostor, kde se mohou rodiny sejít a prožít 
spolu příjemné společné chvíle. 

Motto pro letošní rok je „Hledáme své kořeny…“ a já 
bych Vás rád pozval: navštivte své blízké a pohovořte 
si navzájem, zastavte se na chvíli v této uspěchané 
době a třeba objevíte kousek vzácné rodinné historie, 
o kterém jste dosud nevěděli.

Mgr. Petr Hladík
1.náměstek primátora

statutárního města Brna

Program akcí

Mezigenerační přednáška
Přednáška z oblasti práva a bezpečnosti
Místo konání: Senior Point Žabovřesky, Horova 77
Organizátor: Společně, o.p.s., www.seniorpointy.cz

3. 5.

15.00

STŘEDA

SOS-Asociace radí mladým rodinám s dětmi, 
jak se vyhnout nástrahám některých prodejců
Jak se chovat a na co máme nárok v dětských zábavných centrech, aquaparcích, jak 
nakupovat bezpečně pro děti výrobky, oblečení, obuv, potraviny, hračky, jak se bránit proti 
diskriminaci přítomnosti dětí v restauračních zařízeních, jak je to se značením kvality (obuv 
zn. Žirafa a jiné), jak je to s reklamacemi, dále informace a odpovědi na všechny dotazy.
Promítání barevných prezentací, kreslení a malování pro děti.
Ukončení podle zájmu účastníků (možné až do 16.00 hod.)
Místo konání: Koordinační centrum SOS-Asociace z.s., Mečová 5, 602 00 Brno
Organizátor: Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s., www.asociace-sos.cz

12. 5.

10.00

PÁTEK

Keramická sobota – moře
Keramické tvoření inspirované mořem – dopoledne pro děti s rodiči, odpoledne pro dospělé. 
Bližší informace a přihlášky na e-mail: irena.kolacna@lipka.cz nebo tel.: 541 220 208. 
Místo konání: Lipka, Rozmarýnová 6, Brno - Jundrov
Organizátor: Lipka - pracoviště Rozmarýnek, www.lipka.cz

13. 5.

9.00-15.00

SOBOTA

Den pro rodinu
Den pro celou rodinu se zábavnými stanovišti v duchu motta letošního Týdne pro rodinu 
„Hledáme své kořeny“. Můžete se těšit na divadelní vystoupení i kouzelníka.
Občerstvení zajištěno.
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

14. 5.

10.30-17.00

NEDĚLE

Přednáška „Porod by měl mít svůj pravý čas, ale …“
Na program je nutné se předem přihlásit, přednáší PhDr. Miloslava Kameníková
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

16. 5.
15.30-19.00

Ukázkový KLAS, téma „16.květen v českých dějinách“
Na program je třeba se předem přihlásit
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Spokojený senior – KLAS z.s., www.spokojenysenior-klas.cz

16. 5.
13.15-14.30

Den otevřených dveří v Centru pro rodinu a sociální péči
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

16. 5.
12.00-17.00

ÚTERÝ

Jak motivovat děti s ADHD
Akce Family Pointu
Místo konání: Family Point, Josefská 1, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

17. 5.
10.00-11.00

Zdravotní cvičení pro ženy 40+, možnost vyzkoušení 
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

17. 5.
15.00-16.00

Přednáška Trénování paměti jako prevence Alzheimerovy choroby
Na program je nutné se předem přihlásit, přednáší Helena Kočí.
Místo konání: Family Point, Josefská 1,Brno, Malý sál
Organizátor: Spokojený senior – KLAS z.s., www.spokojenysenior-klas.cz

17. 5.
13.30-14.30

STŘEDA

Dětský klub KERáček, možnost nahlédnutí do programu
Místo konání: CRSP, Josefská 1, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

18. 5.
14.00-16.00

Jak podpořit talent bez ohledu na věk
Sudičky každému do kolébky ukryjí mimořádný dar. Využití talentu pro sebejistotu, lepší 
vztahy a uplatnění v práci i rodině. 
Místo konání: Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, zasedací místnost č. 102 v 1. patře.
Organizátor: SaBBa, Sdružení aktivní babička, www.babickysabba.cz

18. 5.
10.00-12.00

Senioři a děti – řemesla: Včelař
Odpolední setkání babiček, dědečků a jejich vnoučat ve věku 4 – 7 let, na kterém budeme 
společně objevovat kouzlo včelařského řemesla: zkoumat život včel, ochutnávat pylové 
rousky a med či tvořit včelky z přírodních materiálů.
Místo konání: Lipka - pracoviště Jezírko, č.p. 97, Brno-Soběšice
Organizátor: Lipka - pracoviště Kamenná, www.lipka.cz

18. 5.
13.30-15.30

Trénování paměti ukázková hodina
Na program je nutné se předem přihlásit.
Místo konání: Spokojený senior - KLAS z.s., Biskupská 7, Brno
Organizátor: Spokojený senior – KLAS z.s., www.spokojenysenior-klas.cz

18. 5.
13.30-14.30

ČTVRTEK

Manželské večery „ochutnávka“
Místo konání: CRSP, Biskupská 7, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, www.crsp.cz

19. 5.

17.00-19.30

Zdravotní cvičení ukázková hodina
doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.
Místo konání: Spokojený senior - KLAS z.s., Biskupská 7, Brno
Organizátor:Spokojený senior – KLAS z.s., www.spokojenysenior-klas.cz

19. 5.
10.30-11.30

PÁTEK

FamilyFest 2017
Odpoledne plné zábavy pro celou rodinu s propojením na Muzejní noc.
Místo konání: Zelný trh
Organizátor: Společně, o.p.s., www.spolecne.org

20. 5.
14.00-22.00

Venkovní posilovny pro každého
Vyzkoušejte, jak si na čerstvém povětří protáhnout celé tělo, uvolnit záda, posílit svaly. 
Pro děti, dospěláky i seniory.
Místo konání: Sraz v 10.00 hodin, zastávka „Kamenolom“ směr Bystrc (tramvaje 1, 3 nebo 
trolejbus č. 30). Brno – Komín Stará Hasička, Hlavní 125
Organizátor: SaBBa, Sdružení aktivní babička, www.babickysabba.cz

20. 5.
10.00-12.00

SOBOTA

21. 5.
15.00

Mezigenerační procházka Brnem
Bezplatná komentovaná prohlídka historického centra města pro rodiny.
Místo konání: nádvoří Staré radnice (začátek prohlídky)
Organizátor: Společně, o.p.s., www.spolecne.org

21. 5.
12.58/ 13.15

Cesta v srdci
Turistická procházka pro všechny, kterým chybí někdo blízký.
Místo konání: trasa Útěchov – poutní místo Vranov - délka 3km
Sraz I – 12.58 hod. - zastávka autobusu Halasovo nám.
Sraz II -13.15 hod. - zastávka autobusu Útěchov smyčka
Organizátor: Klára pomáhá, www.klarapomaha.cz

NEDĚLE

Setkání animátorů KLAS
od 11.00 hod. Přednáška „Proč se radovat“ 
Přednáška pro animátory a účastníky, přednáší PhDr.Vladimír Smékal, CSc.
Místo konání: Spokojeny senior - KLAS z.s., Biskupská 7, Brno
Organizátor: Spokojený senior – KLAS z.s., www.spokojenysenior-klas.cz

15. 5.

9.30-11.00

Pocity a emoce (přednáška)
Přednáška pro rodiče. Tématem budou vnitřní pocity a emoce, které je provázejí, 
emocionální příčiny poruch chování a učení se, stres a reaktivní chování. Cena 150 Kč.
Místo konání: Montessori - vzdělávací rodinné centrum, Ječná 29a, Brno
Organizátor: Montessori - vzdělávací rodinné centrum, www.montessori-brno.cz

15. 5.

17.15-19.00

Kořínci a Kořenářky
Vypravíme se do přírody za léčivými bylinkami. Naučíme se je poznávat, zpracovávat 
a používat. Dozvíme se něco o zvycích našich babiček. Každá rostlinka bude mít svoji 
pohádku, s každou si pohrajeme, zazpíváme... 
Na akci je nutno se předem přihlásit mailem na ivafr@luzanky.cz
Místo konání: sraz pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00, výlet do blízkého okolí Brna
Organizátor: Lužánky - SVČ, pracoviště Lata, www.luzanky.cz

15. 5.

9.00-13.00

Přednáška Městské policie
Prevence majetkové kriminality.
Místo konání: Senior Point Kr. Pole, Kartouzská 14
Organizátor: Senior Point Kr. Pole, www.seniorpointy.cz

15. 5.

13.30

Světový den proti mozkové mrtvici
Cévní mozkovou příhodou život nekončí. Přijďte se podívat do našich prostor a poznejte 
svět očima lidí, kteří mají toto postižení.
Poznáte, že i oni mohou žít naplno a s úsměvem na tváři.
Místo konání: Občanské sdružení LOGO, Renneská 45, Brno
Organizátor: Občanské sdružení LOGO, www.oslogo.cz

15. 5.
9.00-16.00

Kulatý stůl s aktéry rodinné politiky města Brna
Místo konání: Salonky primátora, Mečova 5, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči, statutární město Brno, Asociace center 
pro rodinu, na akci je třeba se registrovat na tesarova.drahomira@brno.cz

15. 5.

12.00-14.00

PONDĚLÍ

Lata pro rodiče s dětmi dokořán
Týden otevřených kroužků pro rodiče s dětmi na lužáneckém pracovišti Lata.
Zveme rodiče s dětmi k nakouknutí do našich aktivit pro rodiče a děti. Vyberte si na 
webu http://lata.luzanky.cz/krouzky/ kroužek, který chcete navštívit a pro rezervaci účasti 
zavolejte na 602 751 385 paní Ivě Fraňkové. 
Místo konání: Lužánky - SVČ, pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00 Brno
Organizátor: Lužánky – SVČ, pracoviště Lata, www.luzanky.cz

9.30-13.00

15. 5. 
19. 5. 

22. 5.
13.00-15.00

Tisk na textil
Proměňte obyčejné dětské tričko, tašku či ubrousek v jedinečný originál. Tvoření pro rodiče 
s dětmi se zajištěným hlídáním dětí ve věku od 1,5 do 4 let. V ceně kurzu je i ušitý látkový 
pytlík na pečivo, který si zde nazdobíte. Přihlášky najdete na www.lipka.cz v kalendáři akcí.
Místo konání: Lipka, Lipová 20, Brno-Pisárky
Organizátor: Lipka – pracoviště Lipová, www.lipka.cz

PONDĚLÍ

22. 5.
17.30-19.30

Děti a jejich reakce na rodiče - skryté rodinné vlivy působící na naše děti 
Seminář s Mgr. Pavlem Veselým 
Otázku: „Jak ovlivňuji své dítě?“ si klade mnoho rodičů. Některé vlivy jsou zřejmé, když 
např. dítě používá stejná slova, stejné obraty jako rodiče. Naopak často ani rodiče si nejsou 
vědomi, co si v sobě nesou a čím dítě ovlivňují. Samostatnou kapitolou jsou rozchody/
rozvody rodičů, které dítě ovlivní vždy. Podle přístupu rodičů však tento vliv může být velmi 
silný, ovlivňující ho po zbytek života nebo slabý, se kterým je dítě schopno se vyrovnat.
Místo konání: Rodinné centrum Rolnička, Sociální dům ,Charbulova 86,Brno
Organizátor: RC Rolnička ve spolupráci s Mgr. Pavlem Veselým, www.rolnicka-cernovice.cz



Během celého Týdne pro rodinu dále proběhne:
Hledáme své kořeny – pojďme si povídat o svých předcích
Rodinný strom, na který si může každá rodina doplnit jména nebo fotografie svých předků. Cílem není 
zjistit co nejstarší rodokmen, spíše vytvořit prostor pro rozhovor o nejbližších předcích. Z druhé strany 
stromu bude návod, jak obrázek použít. Strom bude distribuován do mateřských i základních škol, center 
volného času a rodinných center. Součástí návodu bude i výzva k zasílání zajímavých příběhů nebo fotek 
z prací s rodinným stromem, které uveřejníme na našem webu www. brno-prorodiny.cz.
Organizátor: Statutární město Brno, Asociace center pro rodinu

Tradice dětem 
Hravá beseda, kde senioři seznámí děti s líšeňským folklorem.  Představí kroj, naučí je líšeňskou písničku, 
společně si zazpívají a zatancují. Akce proběhne v mateřských školách.
Organizátor: Kulturní centrum Líšeň v rámci projektu Réva 

Týden pro rodinu 2017
14. - 20. 5. 2017
Motto pro letošní rok: „Hledáme své kořeny“
Týden pro rodinu se vztahuje vždy k datu 15. května,  na které připadá  Mezinárodní den rodiny.
Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je  Asociace center pro rodinu a organizátory kampaně  její členská 
centra. Město Brno se ke kampani Týden pro rodinu již tradičně každý rok připojuje. Letos nabízí 
rodinám spoustu různorodých akcí, které jsou pro jejich velký počet časově rozvrženy do celého 
měsíce května a některé doznívají i začátkem měsíce června. 
K týdnu pro rodinu se připojuje také řada dalších aktérů, obcí, regionů, institucí, které se tak chtějí 
přihlásit k myšlence, že rodina je jedinečným prostorem lidského růstu a zrání a že je v zájmu nás 
všech, aby se rodině dařilo co nejlépe.
Hlavní cíle Týdne pro rodinu:
1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a přes 
všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k soužití máme.
2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

TÝDEN PRO RODINU
Program akcí

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka primátora statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka

www.spolecne.info
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Čtyři tlapky – pobyt pro děti, rodiče, prarodiče a jejich pejsky 
Prožijeme společně čtyři květnové dny naplněné společným programem pro dvounožce 
a jejich psí kamarády, pohybem, hrami v lese i na hřišti, psími aktivitami z mnoha oblastí, 
rukodělným tvořením i spoustou netradičních zážitků. Pobyt je určený všem, kteří se chtějí 
něčemu novému přiučit, vzájemně se se svými pejsky více poznat a hlavně překonat české 
pořekadlo „Starého psa novým kouskům nenaučíš“.   
Místo konání: RS Zubří, Vysočina
Organizátor: Filiánek, z.s., www.filianek.cz

25. 5. 
28. 5. 

ČTVRTEK

27. 5.
9.00-16.00

Bača, Drak a Jurkovič
Pohádkové dobrodružství pro rodiče s dětmi v Jurkovičově vile (vstupy 9.00 10.00 13.00 
15.00 16.00). Procházka vilou, zahradou i příběhem s vytvořením vlastnoručně zpracované 
pohádky.
Předprodej vstupenek od 24.4.2017 na pracovišti Lata a v Jurkovičově vile
Místo konání: Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky
Organizátor: ÚMČ Brno Žabovřesky, Lužánky – středisko volného času Brno,
Moravská galerie, www.moravska-galerie.cz

SOBOTA

28. 5.
10.00-17.00

Dětský den Letiště Brno
Celodenní program s moderátorem, soutěže o atraktivní ceny, let vrtulníkem, pestrá nabídka 
atrakcí. 
Místo konání: Letiště Tuřany
Organizátor: Společně, o.p.s., www.spolecne.org

NEDĚLE

29. 5.
13.30

Přednáška o historii Brna
Téma přednášky: Výstava soudobé kultury Brno 1928 s Ing. Ritou Stecklerovou
Místo konání: Senior Point Kr. Pole, Kartouzská 14
Organizátor: Senior Point Kr. Pole, www.seniorpointy.cz

PONDĚLÍ

31. 5.
14.00-15.00

Reflexní děti
Slavostní vyhlášení výsledků celostátní výtvarné soutěže pro děti z MŠ a ZŠ na téma 
Posviťme si na bludičku. Nejlepší návrhy budou vyraženy ve formě reflexní nažehlovačky 
a děti je obdrží jako výherní ceny na ochranné vestičky. 
Místo konání: park u Šelepky, Šelepova 1
Organizátor: Filiánek, z.s., www.filianek.cz

31. 5. Den dětí na Šelepce
Akce je určená dětem a jejich rodičům při příležitosti oslavy Dne dětí na Šelepce. Na sedmi  
stanovištích se budou moci hravou formou seznámit s činnostmi a aktivitami na podporu 
prevence úrazů na silnicích i mimo ně a ochranou v autech i před auty – bezpečná auta od 
Autonovy.
Místo konání: park u Šelepky, Šelepova 1
Organizátor: Filiánek, z.s., www.filianek.cz

STŘEDA

Rodinné odpoledne mezi včelími křídly
Odpoledne se včelí tématikou a výukovým včelím úlem určené dětem a jejich rodičům 
i prarodičům.
Místo konání: Zahrada Orlovny, Holzova 7, Brno - Líšeň
Organizátor: Rodinné centrum Pastelka z.ú., www.pastelka.net

2. 6.
16.00-19.00

PÁTEK

Smícho - cviky pro celou rodinu
Seznamte se se cviky, které zlepšují náladu, vtahy, zdraví.
Místo konání: ZŠ Pastviny 70, Brno - Komín
Organizátor: SaBBa, Sdružení aktivní babička, www.babickysabba.cz

3. 6.
10.00-11.00

SOBOTA

Víkend otevřených zahrad
Případný stručný popis akce: Komentované prohlídky přírodní zahrady Rozmarýnku v 10.30, 
12.00, 13.30 a 15.00 hod. Od 10.30 do 13.00 hod. bude připravena zahradní stezka s úkoly 
Ferdy Mravence pro děti do osmi let v doprovodu pra/rodičů.
Místo konání: Lipka, Rozmarýnová 6, Brno - Jundrov
Organizátor: Lipka – pracoviště Rozmarýnek, www.lipka.cz

10. 6.
10.00-16.00

SOBOTA

Senioři a děti – řemesla: Bylinář
Odpolední setkání babiček, dědečků a jejich vnoučat ve věku 4–7 let, na kterém budeme 
společně objevovat řemeslo starých bylinářek a bylinářů: vytvářet bylinková mýdla, vařit 
a ochutnávat léčivé čaje, připravovat bylinné soli i sladké limonády, a hlavně připravovat 
čarovnou kytici svatojánských květin.
Místo konání: Lipka, Kamenná 20, Brno - Štýřice
Organizátor: Lipka – pracoviště Kamenná, www.lipka.cz

15. 6.
13.30-15.30

ČTVRTEK

Výstava Obrazy rodičovství
Interaktivní výstava chce ukázat změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky 
i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství, a význam těchto změn pro rodiče či 
dítě. Poukázat na biologické dispozice, které jsou v průběhu rodičovské fáze využívány a na 
jejich provázanost s vývojem dítěte. Záměr je ovlivněn současnou situací ve společnosti, kde 
klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro osobní růst člověka.
Souběžně můžete navštívit výstavu Střediska rané péče Brno: DOMOV JE DOMA, společně 
to zvládneme.
Výstava fotografií rodin, které vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.
Místo konání: jižní křídlo Křížové chodby Nové radnice, vstup z ulice Dominikánská
Organizátor: Statutární město Brno, nadační fond Credo, www.brno-prorodiny.cz

10:00-18:00

2. 6. 
14. 6. 

Příroda, nejlepší herna na světě 
Víkend pro rodiny s dětmi plný inspirace, zkoumání a bádání, her a společně tráveného času 
v přírodě. Přihlášky najdete na www.lipka.cz v kalendáři akcí.
Místo konání: Krásensko, Drahanská vrchovina
Organizátor: Lipka – pracoviště Rychta, www.lipka.cz

2. 6. 
4. 6. 
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