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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 
 
Milí klienti Mateřského centra RADOST,  
 
 
 
a máme po prázdninách. To znamená nejen to, že děti od září nastoupí do škol a školek,                 
ale také to, že v MC Radost začíná zase pravidelný program.  
 
Jako každý rok na Vás čekají herny pro děti od úplných miminek, až po předškoláky.               
Budeme tvořit, tančit, kreslit a užívat si vzájemné společnosti. Mimo herny, které se konají              
v MC se můžete těšit na cvičení v Orlovně, besedu o přebalování, pravidelný Bazárek,              
různé nepravidelné kurzy, od října též skupinová setkání s psycholožkou, drakiádu,           
podzimní slavnost. U nás si určitě každý vybere :) 
 
Co se týká bazárku, tak čísla se budou přidělovat až od 1. 9. Prosíme, nepište nám dříve,                 
bylo by to nefér vůči ostatním maminkám. Vyčkejte tedy prosím na mail, či zveřejnění              
informací na FB a webu MC. Jako každý rok hledáme dobrovolníky, kteří nám s bazárkem               
pomůžou. 
 
Pokud máte zájem nám však pomoci po celý rok, tak rády uvítáme ve svém kolektivu akční                
maminky a tatínky, kteří by vedli herny a aktivně se účastnili veřejných akcí.  
 
Aby Vám neunikla žádná informace, tak sledujte náš web www.mcradost.cz a náš FB. 
 
Vaše 
 
Mateřské centrum RADOST 
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HERNIČKY A CVIČENÍ 

Herna 2 - 3 roky/ DOPOLEDNE  

pondělí 9:30 - 11:30 s Peťou a Michálkem 
V pondělních herničkách se budeme pravidelně potkávat s Peťou a          
Míšou. Po prázdninové přestávce se na vás opět těšíme v Radosti.           
Letošní školní rok nás čeká spousta práce. Batolátka už nám pěkně           
porostla a jsou plná zvědavosti, radosti a energie, kterou vložíme do           
společného řádění. Po celý rok budeme zpívat, tancovat, hrát si a           
bavit se s maminkami. Naučíme se nové říkanky, hry, protáhneme si           
celé tělo a vytvoříme spoustu báječných výrobků. 
 
3.9. Babí léto v Radosti – S dětmi si připomene říkanky, které jsme             
se naučili v loňské herničce. S vaší pomocí si zvolíme název a            
maskota naší skupinky. Pomocí pohybových her se rozhýbeme        
aktivitami typickými pro léto a prázdniny. 
10.9. Koulelo se koulelo – Jablíčka všude kolem nás, tak je pěkně            
prozkoumáme všemi smysly. 
17.9. Kozel zahradníkem – „Bez práce nejsou koláče.“ Sklízet se          
bude nejen na zahradě, ale i s námi v herničce. Košíky naplníme            
ovocem a zeleninou. Jaká je ta vaše oblíbená? 
24.9. Košík plný hub – Podíváme se s dětmi do lesa. Naučíme se jak              
se v přírodě chovat, co vše tam najdeme a koho potkáme.  

 

cvičení pro děti 3 - 6 let / CVIČENÍ  

pondělí 17:00 - 18:00 Orel s Terkou 
Cvičení je určeno pro všechny, kteří chtějí svým dětem dopřát trochu           
více pohybu. Děti se zábavnou formou seznamují se základním         
cvičebním nářadím a postupně se učí různé dovednosti, od         
nejlehčích po složitější v průběhu celého roku. Snažíme se, aby si u            
nás děti opravdu zacvičily, zaběhaly a pobavily se. 
Začínáme 17. 9.!!! 
 https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-141.jpeg 
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jóga pro děti / ODPOLEDNE  

pondělí 16:30 - 17:30 s Jarkou 
Lekce jógy pro děti od 4 do 8 let. Pouze pro přihlášené. 
Začínáme ukázkovou lekcí 17. 9. 2018. 
 
Dětská jóga přináší dětem radost z pohybu, sebevědomí a rozvíjí          
fantazii. Zlepšuje držení těla a celé tělo protahuje a posiluje.  
Učí, jak odpočívat a čelit stresu. Zlepšuje celkovou kondici a posiluje           
imunitu. Postupně se budeme seznamovat s různými jógovými        
pozicemi. Budeme trénovat i správné dýchání.  
Na závěr lekce se naučíme účinně relaxovat. Hrajeme i pohybové          
hry a posilujeme stabilizační systém.  
Jóga by se neměla cvičit s plným bříškem.  
Cvičí se v pohodlném oblečení naboso.  
 
Cena: 1 dítě za 10 lekcí/400 kč  
Další dítě 50% sleva. 
Hlaste se na info@mcradost.cz 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-138.jpeg 

 

herna Robátka (1 - 2 roky) / DOPOLEDNE  
 

úterý 9:30 - 11:30 s Evčou a Vašíkem a Jančou a Raduškou 
Mimísci nám vyrostli, jsou to šikovné dětičky a my jim chceme dát            
prostor, aby ukázaly, co umí. Budeme se řídit ročním obdobím a           
lidovými tradicemi, zařazovat prvky montessori pedagogiky a       
příležitostně pořádat akce i mimo hernu. Těšíme se na všechna          
robátka, která přijdou. 
 
4. 9. Zahajovací herna. Jak jsme se měli v létě. 
11. 9. Jablíčková herna - Chovejte mě matičko, jak míšeňské          
jablíčko, Měla babka čtyři jabka, Koulelo se koulelo... A máte rádi           
štrúdl? 
18. 9. Dokoulela se k nám ze dvora velikánská brambora. Zvládnou           
naše robátka tiskat bramborovými tiskátky? Zkusíme, uvidíme. 
25. 9. My se draka nebojíme, zvlášť když je papírový. 
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cvičení pro děti 2 - 3 roky / CVIČENÍ  

úterý 09:30 - 10:30 Orel s Míšou a Kuba 
Maminky, máte doma neúnavné dětičky, pro které není nic         
překážkou? Tak si přijďte za námi zacvičit do tělocvičny, kde se           
budeme postupně hravou formou seznamovat s různým cvičebním        
nářadím, budeme hrát pohybové hry, naučíme se spolu kotoul vpřed,          
skákat snožmo, lézt po žebřinách a kdo bude mít odvahu, může se            
pohoupat na padáku!  
Přezůvky, převlečení a svačinku sebou :)  
Každé úterý se na vás bude těšit Míša a Kubíček. 

 

cvičení těhotných / DOSPĚLÁCI  

úterý 17:00 - 18:00 s Katkou 
Cvičení je určeno všem budoucím maminkám od 15. týdne         
těhotenství s fyziologickým průběhem. Těhotenské cvičení je       
zaměřeno na protažení a posílení svalů celého těla s ohledem na           
těhotenství. Součástí je i posilování a uvolňování svalů pánevního         
dna a nácvik správného dýchání u porodu. 
Příprava těla k porodu i poporodnímu období. Pro účast na kurzu je            
nutné potvrzení lékaře - gynekologa o tom, že těhotná žena může           
cvičení absolvovat. 
Stačí vyjádření v těhotenské průkazce. 
Cena hodinové lekce: 70 Kč/os. 
Dáváme potvrzení o absolvování cvičení a předporodního kurzu pro         
pojišťovnu - je zde možnost proplacení! 

 

jóga pro každého / DOSPĚLÁCI  

úterý 18:00 - 19:00 s Jarkou 
Seznámení se se svým tělem a dýcháním. Jóga je přirozená a           
fyzicky nenáročná. Zvyšuje se pružnost těla, zlepšuje koordinace,        
rovnováha a správné držení těla. Důležitou součástí jsou relaxace,         
které vedou k celkovému uvolnění těla i mysli. 
Cena: 40 Kč/os 
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herna bez rodičů/ do pohádky s Radostí 

Středa 9:00 - 11:00 
Adaptační kreativní program pro dětí od 1,5 roku bez přítomnosti          
rodičů.  
 
Zářijový program inspirovaný postavičkami Večerníčku 
Termíny: 12. 9. , 19. 9. , 26. 9. 
Kontakt: info@mcradost.cz 734 792 3741 nebo osobně v MC vždy          
do úterý. 
Kreativní vzdělávací program pro všestranný rozvoj dítěte.  
Osamostatnění se od rodičů, kontakt s vrstevníky, vedení k  
samostatnosti, rozvoj sebeobslužných činností.  
Objevování, zkoumání a rozvoj pomocí smyslů.  
Max 6 - 8 dětí ve skupince.  
Cena: 150 Kč/den  
Jenom po předchozí domluvě info@mcradost.cz 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-210.jpeg 

 

výtvarka / ODPOLEDNE 

středa 16:00 - 17:00 s Romčou a Alenkou 
Máte doma dítě ve věku 3-5 roku? Miluje vaše dítě tvoření a vy             
nevíte jak začít? Přijďte k nám. Čeká na vás spousta tvoření, zábava            
a pohoda. Dětí zapojí tvořivost, naučí se spolupracovat, být         
ohleduplní a trpěliví, rozvinou jemnou motoriku a najdou nové         
kamarády.  
 
Bez přítomnosti rodičů, ve skupince 6 – 8 děti  
Cena: 50 kč / lekce  
Začínáme 19. 9. 
Úvodní nezávazná lekce – vyrábíme stojánek na tužky.  
Hlaste se na mail: info@mcradost.cz 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-209.jpeg 
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veselá flétnička / SPOLEČNĚ 

ZAČÍNÁME 3. 10. HLÁSIT SE MŮŽETE CELÉ ZÁŘÍ! 
Hurá, společné muzicírování dospěláků (zveme maminky, tatínky,       
babičky a dědečky, tety i strejdy) a dětí je tady! 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-144.jpeg 
 
Veselá flétnička - pokračující kurz - středa 17:30 - 18:00 (vhodné           
pro dospěláky a děti, kteří s námi v loňském roce společně           
muzicírovali, ale rádi přivítáme i nové děti (6-8 let), které mají aspoň            
minimální zkušenost s hraním na flétnu) 
Veselá flétnička - začátečníci - středa 16:50 - 17:20 
(vhodné pro dospěláky a děti ve věku 4-6 let). 
Těšit se můžete na skvělou paní učitelku Alenku Štěrbovou  -  
Pravidelné lekce od 04. 10.2017 - dle rozvrhu - 10 lekcí 
Kurzovné 400 Kč - 1.dítě + 1dospělák / 10 lekcí 
                   200 Kč - další dítě / 10 lekcí 
 
Kurzovné se platí na první lekci 

 

mimísci / DOPOLEDNE  

čtvrtek 9:30 - 11:00 s Romčou a Jiříkem 
Nečekejte až vám miminko vyroste. Přijďte s ním mezi stejně          
naladěné maminky. Pokusíme se zajistit zajímavé hoste a        
zodpovědět na všechny otázky, co si pokládáte ohledně kojení,         
latkování, šátkování, masáží miminek, vaničkování.... Budeme se       
dělit o zkušenosti jak o své poklady pečovat, hledat způsoby, jak se            
po porodu opět dostat do formy a do psychické pohody. Nechte si u             
nás poradit, přijďte si mezi nás odpočinout.  
 
6. 9. – otevřená seznamovací hernička aneb, co vlastně očekávám a           
potřebuji.  
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13. 9. – součástí programu bude Laktační poradna se Zdenkou          
Leciánovou. Lze se zúčastnit i když nekojíte nebo s kojením poradit           
nepotřebujete.  
20. 9. – řekneme si co vše miminko potřebuje. Také jste nakoupili            
spoustu „ užitečných “ věci. Nechte nás inspirovat novinkami na trhu           
a podělte se o svůj uloveny kus, který jste nepoužily ani jednou.  
27. 9. – Vývoj miminka 1 – 3 měsíc. Jak má prospívat, a co vše               
miminko už zvládne.  

 

kaštánek / DOPOLEDNE  

čtvrtek 9:30 - 11:00 
Čtvrtek plný radosti v Zoo Vyškov. Věk není důležitý, jen přibližně (1            
- 3 roky).  
Dítě poznává okolní svět pomocí vlastní smyslové zkušenosti. Nic         
nemůže vynahradit vjem, který cítí, když mu beruška leze po          
dlani....Přijďte si to vyzkoušet s nimi. Zažijeme čtvero ročních období          
v zoo, od podzimu do léta a pořádně si to užijeme.  
Oblečení, které se může ušpinit + náhradní s sebou. Vchod do zoo            
od 9:00, na pokladně nahlásit, že jdete na Kaštánek,sraz v 9:30 u            
posezení u hrocha (před babiččiným dvorečkem). Program cca do         
11:00. 
Cena: 50 kč. 
6. 9.,13. 9.- není Kaštánek, 20 .9., 27. 9. 
 
Bára s Haničkou a Františkem. Více info na tel. 734 584 209 nebo 
baruska.dol@seznam.cz. 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-143.jpeg 

 
 

Batolátka s Natálkou od 1 roku/ DOPOLEDNE 

pátek 9:30 - 11:30 s Natálkou 
Pásmo různorodých aktivit – říkanek, písniček a skotačení pro rodiče          
s dětmi, které tematický respektuje aktuální roční období. Sestavuji         
je tak, aby bavily nejen naše nejmenší, ale i nás, vždyť nejlepší            
motivací pro zapojení dítěte je radostná účast samotných rodičů.         
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Začneme pomalu, necháme dětem prostor samostatnosti, tvořivosti a        
komunikaci a pro rodiče – k sdílení zkušenosti, radosti a starosti           
rodičovství, informace o výchově a spoustu informace jak si hrát          
doma.  
Měsíc září plný vůně jablek, hrušek a jiného ovoce. Pokud máte           
přebytek nějakého ovoce doma, vezměte ho do MC s sebou.  
7. 9. – uvítací herna…  
14. 9. - Herna se nekoná 
21. 9. - Měla babka, čtyři jablka – tancování a muzicírování.  
28. 9. - se nekoná - státní svátek 
 

 

powerjóga / DOSPĚLÁCI 

Powerjóga je dynamický, plynulý a zároveň pomalý styl jógy, který v           
základu pozdravu slunci rozvíjí jednotlivé ásany na základě dechu a          
s vědomím středu těla. Skloubením jednoduchosti, individuality,       
zdravotního hlediska a jógových ásan dochází k vědomému cvičení. 
Powerjóga je komplexním tréninkem fyzického těla a také mysli.         
Základem jógy je ztišení, a to v rámci dynamicky plynulé powerjógy           
nastává souhrou dýchání, směřováním pozornosti, respektováním      
zásad jógy a pozic v komplexním systému. 
Powerjóga je zaměřená na vyrovnávání svalových dysbalancí,       
tvarování problémových partií, rozvoj síly, flexibility, odbourávání       
stresu a napětí, k rozvoji fyzických i psychických schopností, slouží k           
uvolnění, relaxaci a poznání sama sebe. 
Powerjóga se cvičí v pohodlném oblečení naboso. Ke cvičení je          
vhodná protiskluzová podložka. 
BUDEME INFORMOVAT, KDY BUDE PRVNÍ LEKCE! 
Cena: 60 kč/os. 

 

předporodní příprava / NOVOROZENCI  
 

23. 9. v 10:00 
V kurzu probereme možnosti přípravy k porodu, fyziologie i možné          
patologie vyskytující se u porodu, všechny doby porodní a jejich          
průběh, možnosti tlumení porodních bolestí, úlevové polohy a        
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manévry, správné dýchání při porodu, význam partnera u porodu,         
homeopatii a aromaterapii při porodu, praktické rady týkající se         
základní péče o dítě a základy problematiky kojení a šestinedělí. 
Kurz je jednodenní a trvá 3 - 3,5 hodiny. Partneři jsou samozřejmě            
vítáni. 
Cena: 500 Kč (platba předem na účet, účast partnera zdarma) 
Předporodní příprava jako dárkový poukaz? Kontaktujte mě na        
katerina1petrova@seznam.cz 

 
 

akce pro veřejnost / SPOLEČNĚ  

 

Dne 4.9. 2018 se v rámci "KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ        
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB" koná setkání „Procházka městem s       
vozíčkem a kočárkem“. Díky tomuto setkání můžeme poodhalit        
místa, která se kvůli bariérám stávají pro handicapované osoby         
nepřístupná a služby, které se v nich nacházejí, nedostupné. I pro           
maminky s kočárky jsou často tato místa často nedostupná. Pojďte          
to zjistit s námi. Sraz ve 13.00 před radnicí na Masarykově náměstí            
ve Vyškově. 
 
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ 
27.9. - 1.11. 2018 
1) čtvrtek 27.9. dopoledne 9.00 -14.00 (5 hodin včetně přestávky na           
oběd) 
2) čtvrtek 11.10 odpoledne 16.30-19.00 (2,5 hod) 
3) pátek 12.10. odpoledne 16.30-19.00 (2,5 hod) 
4) čtvrtek 18.10. odpoledne 14.00-19.00 (5 hodin) 
5) čtvrtek 1.11. odpoledne 14.00-19.00 (5 hodin) 
 
1400 Kč / osobu 
2500 Kč/ pár 
Kurz proběhne při minimální účasti 9 platících osob. 
Přihlašování na mail mc. 
Platba předem na účet mc (minimálně týden před začátkem kurzu) 
Po předchozí domluvě je možné zajistit hlídání dětí cena 75 Kč/           
hodinu. Kurz povede Tatiana Jopková. 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-207.jpeg 
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BAZÁREK MC RADOST 
14. 9. 9:00 - 17:00 
Čísla se budou přidělovat od 1. 9. 2018. Nemá smysl          
si psát o číslo již nyní! 
 
Milé maminky a tatínkové, 
 
rádi bychom Vás ve spolupráci s MKS Vyškov pozvali na tradiční           
bazárek podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti, který se           
bude opět konat ve velkém sále Besedního domu. Bezbariérový         
přístup je zajištěn pomocí výtahu z parkoviště za budovou. Věnujte          
prosím pozornost pravidlům bazárku! 
Příjem věcí: 13. září 9:00 – 16:30 hod. 
Prodej věcí: 14. září 9:00 – 17:00 hod. 
Výdej neprodaných věcí a peněz: 15. září 9:30 - 11:30 hod. 
 
Po dobu konání bazárku NEBUDE v MC pravidelný program. 
Pravidla akce a formulář pro příjem zboží naleznete v příloze k           
tomuto mailu. 
* Veškeré zboží přijímané do prodeje prosím označte        
standardizovaně, dle formuláře a pokynů, které naleznete v        
přílohách. Prosím, neoznačujte zboží jiným způsobem! 
* Každá/ý prodávající obdrží prostřednictvím e-mailu:      
bazarekvyskov@centrum.cz identifikační číslo prodejce, které je      
třeba pro označení prodávaného zboží. Při žádosti o číslo prosím          
uvádějte i své telefonní číslo (e-mail bude min. jednou denně          
zodpovídán, a to do 11. září, 20 hod.). Berte prosím na vědomí, že             
každé identifikační číslo je na našem bazárku doplněno písmenem         
V – jako Vyškov. 
* Ze zkušenosti z minulých ročníků, prosím, nenechávejte žádost o          
číslo na poslední chvíli, máme omezené kapacity. 
* Do prodeje bude přijímáno bezplatně na jednu osobu pouze 50           
kusů zboží. Prosím, neberte si více čísel na jednu osobu! 
* Vzhledem k náročnosti organizace celého prodeje, třídění několika         
tisíců kusů zboží dle druhu a následně zpět dle prodejců, bychom           
Vás rádi poprosili o pochopení, že NEPRODEJNÉ zboží nebude do          
systému přijímáno. Dávejte do prodeje jen věci, které byste si sami           
koupili, ušetříte tím čas sobě i nám. 
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* Zboží si, prosím, označte doma – v prostorách konání akce na to             
není dostatek prostoru. 
* Štítek na zboží prosím připevňujte důkladně tak, aby se          
minimalizovalo jeho odpadnutí ze zboží (např. izolepou kolem        
dokola štítku oblečení a zároveň sešívačkou apod.).  
 
Jako každý rok přijímáme věci na charitu: 
Přijmeme vše, co je dětské, dospělé i boty a různé potřeby do            
kuchyně atd., povlečení, prostěradla, polštáře, přikrývky, budeme       
vděční i za darovaný nábytek za odvoz: kontakt 728554024 
Případně můžete zavést přímo do:  
  
Ubytovna 
Drahomír Gottvald 
Brněnská 386/21 
Vyškov-Město 
68201 Vyškov 1 
 
Hledáme dobrovolníky, kteří budou na bazárku pomáhat (třídění        
zboží, přerovnávání...). V případě zájmu pište prosím na mail:         
Hynstovadelfi@seznam.cz 
https://mcradost.cz/upload/leaflet/letacek-208.jpeg 

 

novinky / PLÁNUJEME 

Připravujeme na říjen:  
Podzimní slavnost 
Drakiádu 
Setkání / poradenství s psycholožkou  
Kurz flétny 
 
Máme pro Vás novinku :-) - nakupujte na svém oblíbeném e-shopu           
prostřednictvím GIVT.CZ a uděláte tím RADOST nejen sobě ale i          
NÁM :-) www.givt.cz 
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jiné / SPOLUPRACUJEME 

 

ZOO PARK 
30. srpna – otevření nové expozice sladkovodní ryby našich vod -           
Pod hladinou. Novinka je umístěna hned za vstupem do zoo. 
3. 9. – 31. 10. 2018 – Poznej své boty: výstava se zaměřuje na              
pracovní podmínky dělníků v Asii, odkud pochází bezmála 90%         
světové produkce bot. 
22. 9. (sobota) od 14. hodin – Řemesla na statku: odpoledne pro            
rodiny věnované tradičním řemeslům, které si budete moci        
vyzkoušet. Nebude chybět každoroční moštování jablek s       
ochutnávkou. 
 
Hvězdárna 
27. 9. (čtvrtek) od 17. hodin – Večer pro rodiny s dětmi - Zvířata ve               
vesmíru; na akci je nutné telefonické přihlášení u vedoucí hvězdárny          
na tel. 602 596 209 
 
 
Vstupné MC: 
Vstupné se od 1. 1. 2018 platí za rodinu, 
pokud není u konkrétního programu uvedeno jinak platí 
následovné vstupné: 
Jednorázové vstupné: 40 Kč  
Permanentka na 10 vstupů: 350 Kč 
(Nově - sleva na rodinné pasy již neplatí) 
Upozornění: 

● Permanentky na Cvičení s dětmi v orlovně platí pouze na 
cvičení a nelze je uplatnit na jiný program, který je v 
nabídce mateřského centra. 

● Na programy, u kterých je uvedeno přihlášení předem, je 
opravdu vhodné se přihlásit :-). Umožní nám to připravit 
program odpovídající počtu přihlášených. Týká se to 
zejména venkovní herničky Kaštánek, besed, karnevalu 
atd. 
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Zvláštní poděkování: 

 

 
 

 

 
 
Mateřské centrum Radost –  
nezisková organizace, která již 17 let nabízí širokou škálu         
prorodinných aktivit. Funguje na principu naslouchání, poradenství,       
učení a svépomoci. 
Zaměřujeme se na aktuální potřebu partnerského a rodičovského        
vzdělávání, rozšiřování rodičovských kompetencí a zlepšování      
podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života. Našimi        
klienty nejsou pouze matky s dětmi, ale celé rodiny včetně prarodičů           
a také budoucí rodiče.  
Od roku 2012 prostřednictvím projektu Radost pro děti, později         
Radost pro rodinu, se věnujeme rozvoji rodičovských kompetencí a         
předcházení negativních jevů v rodině.  
V průběhu roku se zaměřujeme na tyto rodičovské kompetence: 

● Kompetence ke vztahu /aby nám s dětmi bylo dobře/. 
● Kompetence k blízkosti /abychom si užívali vzájemnou       

blízkost/. 
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● Kompetence ke spolupráci /aby se nám dařila spolupráce s         
dětmi, abychom s nimi dovedli otevřeně komunikovat,       
abychom rozuměli signálům naších děti/. 

● Kompetence k výchově a hodnotám /abychom si věděli        
rady, jak děti vést k životním hodnotám, k umění,…/. 

● Kompetence k různosti /abychom dokázali přijmout      
individualitu svoji a svého dítěte, abychom vedli děti ke         
vnímaní individuálních rozdílů u druhých lidí/.  

● Kompetence k řešeni konfliktu /abychom dokázali řešit       
konflikty s našimi dětmi, abychom se dokázali orientovat ve         
vlastních pocitech při řešeni konfliktu/.  

 
 
Upozorňujeme, že všechny aktivity MC mohou byt foceny a fotky          
následně použity pro účely propagaci aktivit MC Radost z. s.  
 
V souvislosti k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY        
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s platnou účinnosti k           
25.5.2018, zpracování vámi poskytnutých osobních dat podléhá       
pravidlům uvedeným na naších webových stránkách.  
 
Veškeré osobní údaje, které požadujeme od všech, kdo se účastní          
naší programové nabídky a naších služeb, zpracováváme proto,        
abyste měli včasné informace o programech a službách našeho         
centra a mohli je využívat. Zpracování osobních dat podléhá         
pravidlům uvedeným na našich webových stránkách. 
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