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Možná ještě ne šťastní rodiče, 

nastal čas, abychom Vás informovali o akci, na kterou jste se přihlásili v termínu 15. - 17. 11. 2013 

k nám na středisko ekologické výchovy Švagrov – ŠŤASTNÍ RODIČE, ZDRAVÉ DĚTI ANEB BÝT 

ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ, STOJÍ ZA TO! 

 

Malé shrnutí: 

Cena za dospělou osobu: 800,-Kč – v ceně je strava, pobyt, dílny, cvičení a hlídání dětí 

Cena za dítě od 12-ti let: 400,-Kč - v ceně je strava, pobyt a program v době dílen 

Děti do 12-tilet zdarma 

 

Stravu jsme zvolili takovou, aby neurazila vegetariány ani masožravce. Hlad byste mít neměli, 

nicméně pokud máte větší stravovací potřeby, přibalte si s sebou příslušné zásoby. Svačinky jsou ve 

formě ovoce. Celodenní pitný režim je zajištěn od nás. 

 

Navrhovaný časový plán s programem: 

Pátek 15. 11. 2013 

Příjezd a ubytování naplánujte mezi 16:00 - 17:00 hodinou. Každá rodina bude mít svůj 

pokojíček se sociálním zázemím a povlečením na postel. 

Od 17:00 hodin bude povídat Zdeňka Malotová se svým mužem o budování svého domku v Bílých 

Karpatech, který je stavěn nekonvenčními způsoby – SVOBODNÝ DOMEK BEZ SÍTÍ – akce je 

otevřena i pro veřejnost! Pozvěte i známé, které by to zajímalo. V tuto dobu máme pro Vaše větší děti 

zajištěn tvořivý program v jiné místnosti SEV Švagrov. 

18:30 – 19:00 hodin -  večeře, zabydlování se a vše co je potřebné pro uložení dětí do hajan. 

Od 20:00 hodin – pro ty, co chtějí - společné sezení u krbu se seznamováním se a sdílení pocitů, 

postřehů ve výchově dětí. Můžeme také zpívat a hrát na hudební nástroje (vezměte s sebou).  

 

Sobota 16. 11. 2013 

Před snídaní cca v 7:00 hodin (dle toho, jak se domluvíme večer) opět pro ty, co chtějí 

vyzkoušet intuitivní tanec, bude nachystaná Marcela Závodná a budete tančit a rozhýbávat těla 

v rytmu hudby. 

8:00 – 8:30 - snídaně 
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9:00 – 12:00 – workshop Petra Kubaly a Zdeňky Malotové – PŘÍRODNÍ VÝCHOVA, VÝCHOVA 

ZÁŽITKEM A VÝCHOVA KE SVOBODĚ. 

V tuto dobu máme pro Vaše větší děti zajištěn hravý program venku 

nebo v jiné místnosti SEV Švagrov (dle počasí). 

12:15  - 14:00 – oběd a polední klid nejen pro děti 

14:00 – 18:00 – workshop SLOVA MĚNÍ SVĚT – praktické cvičení Petra Kubaly 

V tuto dobu máme pro Vaše větší děti zajištěn tvořivý program a taky zkusíme se Zdeňkou Zbořilovou – 

Eurytmii („vyguglujte“ si, co to vlastně je). 

18:30 – 19:00 - večeře, vše co je potřebné pro uložení dětí do hajan, povídání a čtení pohádek 

20:00 – sdílení se Zdeňkou Zbořilovou o waldorfské filozofii a intuitivní pedagogice - nových 

neotřelých směrů ve výchově našich dětí, aby byly zdravé a vy šťastní.  

 

Neděle 17. 11. 2013 

Před snídaní cca v 7:00 (dle toho, jak se domluvíme večer) opět pro ty, co chtějí vyzkoušet 

intuitivní tanec, bude nachystaná Marcela Závodná a budete tančit a rozhýbávat těla v rytmu hudby. 

8:00 – 8:30 - snídaně 

9:00 – 10:30 - VITARIÁNSTVÍ – co to je, proč, jak to chutná a vše o tom budou povídat Marcela 

Závodná se Zdeňkou Malotovou – v rámci povídání se bude podávat svačinka připravená ze syrové 

zeleniny a ovoce. 

11:00 – 12:30 - workshop SOUROZENCI BEZ RIVALITY s Marcelou Závodnou  

12:30 – 14:00 – oběd a polední klid 

14:00 – 16:00 – výprava se všemi smysly do lesa kolem Švagrova a odjezd 

 

Co s sebou: 

Vše co budete potřebovat na 2 dny pro pohyb v budově – pohodlné oblečení, obuv na přezouvání a 

hygienické potřeby včetně ručníku. 

Na cvičení karimatku. 

Na procházky po okolí se vybavte již zimním oblečením – prosím i děti, pláštěnku (pro děti).  

Hudební nástroj, pokud na něj umíte hrát, zpěvníky. 

Informace, které nebyly napsané, můžete získat na telefonním čísle 606 758 410 – Renata Čechová. 


