Akce v rámci Týdne pro rodinu 2019
3. 5. 2019/od 10.00hod.
Bezpečné a zdravé nákupy pro naše děti (od 0-3 let),
Na co si dávat pozor, ftaláty a jiné nebezpečné látky v potravinách, hračkách apod.
Přednáška- beseda s prezentací.
Místo konání: poradna SOS-Asociace, z.s., Mečová 5, 602 00 Brno
Organizátor: SOS-Asociace, z.s.
3. 5.-7. 5. 2019
Pobyt pro děti, rodiče a prarodiče s pejsky Čtyři tlapky
Pobyt pro děti, rodiče a prarodiče s pejsky , kynologický výcvik pro malé i velké psovody.
www.filianek.cz
Místo konání: Milovy, RS Poslední Míle, Vysočina
Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, filianek@filianek.cz
4. 5. 2019/9.00 – 11.00hod.
Výlet za liškou Bystrouškou
Tradiční výlet s úkoly pro celou rodinku a liška s pokladem. Cesta vede do Bílovic nad Svitavou po
zpevněné cestě. Vhodné pro děti do 12 let. www.fantoska.org
Místo konání: Bílovické polesí, sraz na Velké Klajdovce u vchodu do lesa
Organizátor: Klubíčko, „z.s.“
5. 5. 2019/10.00 – 21.00hod.
5. Festival těhotenství a rodiny
Festival oslavující období těhotenství, bez kterého by tu nebyl nikdo z nás. Bez těhotenství by nebylo
dnů dětí, matek otců ani rodiny. Bohatý program pro celou rodinu. Zábavný program, odborné
workshopy a semináře, prezentace služeb a výrobků pro těhotenství, porod a rodinu, zábava pro děti.
V letošním skutečně plodném ročníku budou účinkovat: Tomáš Klus, Ondřej Ruml, Margit Slimáková,
Dušan Vitázek, Zdeněk Král, Ivana Odehnalová, Majka Staňková a mnoho dalších.
Místo konání: rekreační areál Riviéra
Organizátor: Světový den těhotenství, z. s.
6. 5. 2019/17.15-19.00hod.
Dětský vzdor- přednáška
Přednáška o tom, proč dětí vzdorují a jak jim my dospělí můžeme pomoci (www.montessori-brno.cz)
Místo konání: Montessori centrum , Ječná 29a, Brno
Organizátor: Montessori centrum Brno
10. 5. 2019/od 13.30 hod.
Podpora duševního zdraví v rodině a prevence parkinsonismu
Přednáška prof. MUDr. Ireny Rektorové, Ph.D. z neurologické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy
Univerzity.
Místo konání: Kulturní dům Rubín, Makovského nám. 3, Brno – Žabovřesky
Organizátor: Akademie třetího věku v Brně, z.s.

12. 5. 2019/od 11.00 hod.
Plánované rodičovství
Přednáška prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.
Místo konání: Farnost Brno – Husovice, Vranovská 103, Brno
Organizátor: Hippokrates, z.s.
13. 5. 2019/17.00 – 19.00 hod.
Výchova k hodnotám skrze biblické příběhy aneb Godly Play
Workshop pro rodiče a děti, kteří chtějí objevit biblické příběhy, které stále mluví, a jít tak cestou živého
vztahu sebe a svých dětí s Bohem. Na akci je třeba se předem přihlásit na: https://www.godlyplay.cz/
Místo konání: Dětská skupina Žabka, Filipínského 64, Brno-Židenice
Organizátor: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.
13. 5. 2019/11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
Čtení s tetou Bětou
Každá rodina má svou černou ovci, někoho, kdo se od ostatních členů něčím liší. Naše knihovnická
rodina má tetu Bětu. Jaká je? Plete šály, ponožky, čepice a taky pohádky. Přijďte si ji poslechnout
a zjistíte, že to je pravda! Čtení v časech 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00. Doporučený věk dětí 4+.
Doprovodný program po celý den – vytváření přáníček a pátrací hra v dětském oddělení.
Místo konání: Dětský koutek v Knihovně pro děti a mládež 3. NP, Ústřední knihovna, Kobližná 4
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
14. 5. 2019/17.00 hod.
Muzikoterapeutická prožitková relaxace pro těhotné ženy
Přijďte si zarelaxovat, naslouchat svému tělu, miminku a sdílet prožitky spojené s obdobím radostného
očekávání. Relaxačním programem provází muzikoterapeutka Soňa Štoudková a dula, lektorka
hypnoporodu a průvodkyně těhotenstvím Kristýna Beránková. Akce probíhá v rámci Světového týdne
respektu k porodu. Počet účastníků omezen. Je třeba se hlásit na mail: muzikoterapie@kjm.cz nebo tel
542 532 170 Kontaktní osoba: Soňa Štoudková
Místo konání: Malý společenský sál, 5. NP, Ústřední knihovna, Kobližná 4
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
15. 5. 2019/17.00 hod.
Co je hypnoporod
O přirozeném a vědomém přístupu k porodu, který dokáže být pozitivní a obohacující zkušeností,
hovoří Kristýna Beránková, dula a lektorka techniky hypnoporodu. Akce probíhá v rámci Světového
týdne respektu k porodu. Vstup volný
Místo konání: Velký společenský sál, 5. NP, Ústřední knihovna, Kobližná 4
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

15. 5. 2019/14.00 hod.
Sluníčkový den
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi v rámci Týdne pro rodinu.
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Bystrc, Vondrákova 15
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
16. 5. 2019/18. 00 hod.
Krása osobnosti
Setkání s vizážistkou Markétou Povolnou-přijďte si udělat příjemný rodinný podvečer.
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně pobočka Bohunice, Lány 3
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
16. 5. 2019/16.00-18.00 hod.
Mandragora (pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra)
Péče o vlastní psychické zdraví je základ nejen u rodičů dětí s poruchami autistického spektra. Jedním
ze způsobů duševního relaxu je i kontakt s přírodou. Přijďte si užít zahradně terapeutické odpoledne.
Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20
Organizátor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
16. 5. 2019/10.30-12.30hod.
Rodina má cenu – kulatý stůl v rámci Týdne pro rodinu
Kulatý stůl rodinné politiky města Brna v rámci Týdne pro rodinu. Letošním hlavním tématem bude
10let služby Family point v městě Brně. Vstup zdarma. Na akci nutná rezervace na:
miroslava.borilova@crsp.cz
Místo konání: Primátorské salonky, Stará radnice, Mečová 5, Brno
Organizátor: Statutární město Brno
Centrum pro rodinu a sociální péči
17. 5. - 19. 5. 2019
Jarní herna
Příroda je nejlepší herna na světě. Přijeďte si užít jarní víkendovku pro rodiny s dětmi od 4 let.
Místo konání: Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76
Organizátor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
17. 5. a 18.5. 2019
Státní profesní zkouška pro budoucí Chůvy, kvalifikace MPSV
Kvalifikační zkoušky pro zájemce o profesi Chůvy, písemná a ústní část. Zájemci o zkoušku se mohou
hlásit do 10.5. Bližší informace na www.filianek.cz.
Místo konání: Antonínská 18, Brno
Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, filianek@filianek.cz
17. 5. 2019/10.00 – 13.00 hod.
Desáté narozeniny Family Pointu
Oslava narozenin Family Pointu s dortem a programem pro děti.
Místo konání: Josefská 1, Brno
Organizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči

21. 5. 2019/17.30 – 19.00 hod.
Rodina – místo, kde se učíme lásce
Přednáška pro širokou veřejnost, kde si můžeme společně připomenout, že pravdivá láska se nebuduje
pouze na společných zážitcích, ale převážně na umění v nejrůznějších životních situacích se sám něčeho
zříci, darovat se, žít pro druhé. Této dokonalejší lásce se musíme neustále učit, sama od sebe
nevznikne. Více na https://www.cenap.cz/prednasky, kde je i formulář k přihlášení.
Místo konání: Vodní 13, 602 00 Brno
Organizátor: Centrum naděje a pomoci z.s., www.cenap.cz
22.5.2019/9.00 – 12.00 hod.
Den otevřených dveří v Centru naděje a pomoci
Přijďte s námi si připomenout, že již více než 25 let jsme nadějí a pomocí pro mnohé. Společně se
ohlédneme, s jakými představami jsme v roce 1994 začínali, a jaká je situace dnes. Drobné občerstvení
bude zajištěno. Více na https://www.cenap.cz/o-nas kde je i formulář k přihlášení.
Místo konání: Vodní 13, 602 00 Brno
Organizátor: Centrum naděje a pomoci z.s. , www.cenap.cz
23. 5. 2019/13.30-15.30 hod.
Senioři a děti aneb babi, dědo, pojďte si hrát!
Setkání pro seniory s vnoučaty od 4 do 7 let. Průvodcem nám je pohádková postavička Kuky. Více
informací na stránce www.lipka.cz/seniori.
Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20
Organizátor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
24.5. 2019/od 10.00 hod.
Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat
Přednáška- beseda s prezentací na téma základní finanční gramotnost.
Místo konání: SOS v poradně SOS-Asociace, z.s., Mečová 5, 602 00 Brno
Organizátor: SOS-Asociace, z.s
24. 5. 2019/16.30 – 20.30 hod.
Kurz první pomoci pro rodiče
Kurz s praktickým nácvikem poskytování první pomoci vedoucí k získání dovedností a znalostí jak
účinně, bez obav a strachu první pomoc poskytovat. www.mcsedmikraskabrno.cz
Místo konání: Oblá 51, Brno, 634 00
Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s.
24. 5. 2019/13.30 hod.
Péče o zdraví v rodině. Jak dosáhnout zhojení bércového vředu.
Na toto téma bude přednášet prof. MUDr. Vladimír Vašku, CSc., přednosta I. dermatologické kliniky
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Místo konání: Kulturní dům Rubín, Makovského nám. 3, Brno – Žabovřesky
Organizátor: Akademie třetího věku v Brně, z.s.

26. 5. 2019/10.00 – 17.00 hod.
DĚTSKÝ DEN S RODINNÝMI PASY, LETIŠTĚ BRNO
Hudebně zábavný program si užijí nejen malí obdivovatelé letectví, ale také jejich rodiče a přátelé.
Připravena bude spousta soutěží o skvělé ceny, jako jsou letenky do Milána / Bergama a Berlína.
Atraktivní podívanou se určitě stane nejen vystavená letištní technika a ukázka hasičského zásahu, ale
také dopravní letadla, která v průběhu celého odpoledne budou přistávat i vzlétat z bezprostřední
blízkosti návštěvníků dětského dne.
Místo konání: Letiště Brno, Tuřany
Organizátor: Rodinné pasy, BRNO AIRPORT, Jihomoravský kraj, Accolade
28. 5. 2019/10.00-17.00 hod.
Veletrh prorodinných a seniorských organizací
Přehlídka více než dvou desítek organizací, které se svojí činností zaměřují na rodiny s dětmi a seniory.
Jedná se o mezigenerační akci, kde si každý přijde na své; připraven bude bohatý doprovodný program
pro všechny generace a na pódiu proběhnou přednášky a kulturní vystoupení. Návštěvníci se mohou
těšit například na výtvarnou dílničku, skákací hrad, malování na obličej nebo na možnost změření
některých tělesných a kognitivních funkcí.
Místo konání: park Moravské náměstí Brno
Organizátor: Statutární město Brno
29. 5. 2019/15.00-18.00hod.
S pohádkou bez úrazu aneb Kamarádi z pohádek ví, jak na to.
Oslava Dne dětí v parku Šelepka, hravá stanoviště s úkoly zaměřenými na bezpečnou hru dětí. Akce
v rámci kampaně Brněnské dny bez úrazu. www.filianek.cz
Místo konání: park Šelepka
Organizátor: Filiánek, z.s., Antonínská 18, filianek@filianek.cz
1. 6. 2019/9.30 – 17.00 hod.
Medlánecký dětský den
Zveme Vás na tradiční medlánecký dětský den v Zámeckém parku a na medláneckém letišti. Více
informací naleznete na www.medlanky.cz
Místo konání: Zámecký park, Hudcova 2a / letiště Medlánky
Organizátor: ÚMČ Brno-Medlánky
10. 6. 2018/17.30-19.30 hod.
Jak může táta podpořit své dítě
Přednáška z cyklu Montessori doma, kde si popovídáme o tom, co mohou tátové udělat (a co dělat
nemusí) pro prima rodinnou pohodu. Projdeme i základy montessori pedagogiky- od žužlání
k matematickým operacím předškolního věku.
Místo konání: Montessori centrum, Ječná 29a, Brno
Organizátor: Montessori centrum Brno
15. 6. 2019/ 9.00 – 14.00 hod.
Inspirace papeže Františka pro manželství a rodinu.
Seminář pro manžele a snoubence. Přednáší ThDr. Jan Balík, PhD. www.credonf.cz
Místo konání: Sál budovy Petrov 2.
Organizátor: Nadační fond Credo CZ a Pastorační středisko brněnské diecéze.

