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Program Mateřského centra Klubíčko o.s. 

 listopad 2015 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2015“ jsou podpořeny z dotačního programu 

Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“ 

 

Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských skupin) v rámci projektu 

„Mateřství není handicap“ podporovaného dotací MPSV 

  Vstup 50,- Kč / dospělý 

 
Pondělí  Zavřeno 16.30-18.00  

Úterý 09.00-12.00 15.00-18.00  

Středa 09.00-12.00 16.30-18.00  

Čtvrtek 09.00-12.00 15.00-18.00  vyhrazeno pro  

Rodičovské skupiny s  dětmi do 2 let 

Pátek Zavřeno vyhrazeno pro  

Besedy rodičovských skupin – dle programu 
 

Akce měsíce listopadu 2015 

 
Dle individuální domluvy  Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou 

Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

klubickokm@klubickokm.cz 

 

Dle individuální domluvy 

úterky od 16.30 

      

 Logopedická poradna  
s Mgr. Evou Staňkovou (Valíčkovou), 

která vám poskytne poradenství v oblastech: 

 vývoj dětské řeči, pohyb – řeč – motorika 

 předškolní děti – lepší školní úspěšnost 

Prosíme, nahlaste svůj zájem v herně. 

 

Čtvrtky - pravidelně 15.00 – 

18.00 
Rodičovská skupina „Čerství rodiče“ 

je určena rodičům s novorozenci a jejich sourozenci. 

Diskuze na vybraná témata s našimi aktivizačními 

pracovníky 

mailto:klubickokm@klubickokm.cz
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odborný garant: psycholožka 

PaedDr.Mgr.Bc.Hana Rupertová Pašteková 

 

Čtvrtek 5.11. 9.00 – 

11.00 
Látkovací seminář 

s Gabrielou Dvorníkovou 
Možnost osahání si mnoha druhů moderních látkových plen. 

Dovíte se výhody a nevýhody používání látkových plen – pohled 

maminky, pohled dítka 

Řeč bude též o rozdílech mezi jednorázovými a látkovými plenami.  

Zmíněny budou i ekologické/přírodní prací prostředky. 

Účastnice obdrží vzorky přírodních pracích prostředků a 

máchadel a brožuru o látkových plenách. 

Pátek 6.11. 9.30 – 

11.30 
Předcházení vzniku odpadů 

aneb nejlepší je odpad, který vůbec 

nevznikne 
Informační workshop pro vás a pro vaši domácnost pod 

vedením lektorů EKo-Infocentra z Ostravy 

Hlídání dětí zajištěno 

Hlaste se prosím na habrova@klubickokm.cz 

Sobota 7.11.  

 

 

9.00 – 

11.30 
Korálkování  

s paní Kateřinou Šalerovou 
    vyrábíme zvoneček, hvězdičku, andílka 

Cena: dospělý 200 Kč, dítě 200 Kč, materiál v ceně 

             (vybíráme nevratnou zálohu 100,- Kč na osobu) 

     Hlaste se prosím na csizmaziova@klubickokm.cz 

 
 Pondělí 9.11. 

 
  

16.30 – 

18.00 
Biblioterapie aneb 

Dá se léčit i dětskou knížkou? 
 

Máte-li pocit, že vaše dítě je např. hyperaktivní, má 

problém s přijetím nového sourozence, uchyluje se často ke 

lžím, nemůže se vyrovnat s nějakou životní situací nebo ho 

trápí cokoliv jiného, přijďte si popovídat s Marcelou 

Kořínkovou. Máte možnost dozvědět se o zajímavém druhu 

podpůrné léčby dětských potíží pomocí knih určených pro 

malé čtenáře. 

Úterý 10.11. 

 

 
 

8.30 – 

14.00 Jak sladit, rodinu, práci a osobní život 
Seminář pořádaný v rámci projektu Rovné příležitosti 

v zaměstnání i v rodině ve Zlínském kraji 

08:30 – 09:00 prezence, přivítání 

09:00 – 11:30 „Jak sladit rodinu, práci a osobní život…a 

nezbláznit se!“, Mgr. Zuzana Staroštíková, psycholožka 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLL0K_MvMgCFcxXGgodQasBkQ&url=http://www.singleman.cz/biblioterapie-aneb-lecba-knihou/&psig=AFQjCNHq9w8fXKU6RoVMrr_uN6xIN6EqIg&ust=1444727694474133
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11:30 – 12:00 přestávka 

12:00 – 14:00 „Očekávání žen a mužů“, Ing. Dagmar Mega 
 

Informace na: bohdana.sonet@materska-centra.cz. Kapacita akce 

je omezena, pro přijetí je rozhodující pořadí přihlášení. 

Hlídání dětí je v případě potřeby zajištěno – prosíme, nahlaste 

počet dětí, věk a jména dětí již v přihlášce 

 
Pátek 13.11. 
      

 
 

 
 

 

9.00 – 

14.00 
Smart žena  

- moderní IT nástroje a jejich praktické využití 

- prevence vyhoření pro ženy v období mateřství a 

rodičovství  

Lektorka: Mgr. Markéta Ubíková 

(expertka a lektorka PR a marketingu na sociálních sítích) 
Spousta z nás žen zvládá Word, Excel a jakž takž dokážeme něco 

najít na internetu. Ale už často nevíme, co je to cloud, hashtag a 

qr kód. A navíc nám uniká spousta možností, které nám dokážou 

zjednodušit život (např. nasdílet manželovi nákupní seznam, 

nemuset si pamatovat všechny hesla, najít vhodný termín pro třídní 

sraz jedním mailem apod.). 

 
Obsah kurzu 

1. Hledání a zpracování informací 

2. Komunikace  

3. Řešení problémů - úkoly a sebeorganizace 

4. Bezpečnost 

5. Vytváření obsahu 

Vstupné: 100 Kč 

Váš zájem hlaste prosím na habrova@klubickokm.cz, 

777031252. 

Pátek 13.11. 

 

16.30 Želvičky 

klub rodičů a dětí se speciálními potřebami 
 jak pracovat s dítětem s ADHD, ADD, PAS 

 rozvoj motorických dovednosti u dětí s postižením 

 rozvoj motorických dovednosti u dětí s postižením 

 alternativní terapie – canisterapie, arteterapie, 

muzikoterapie  

Informace na: vargova@klubickokm.cz 
 

Sobota 14.11. 

 

9.00 – 

11.30 
Smaltování  

s paní Kateřinou Šalerovou 
                      vyrábíme šperky 

Cena: dospělý 200 Kč, dítě 200 Kč, materiál v ceně 

             (vybíráme nevratnou zálohu 100,- Kč na osobu) 

     Hlaste se prosím na csizmaziova@klubickokm.cz 

mailto:bohdana.sonet@materska-centra.cz
mailto:veravargova@seznam.cz
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2fppS2vMgCFchxFAodG4cNOQ&url=http://technologyintegrationshthornt.pbworks.com/w/page/64520488/QR Codes&psig=AFQjCNGK0_-NDdOiEq3FjErSWKAT6JxkWg&ust=1444721760118891
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Pátek 20.11. 

 

16.30 PO-PO 

Spokojený domov 
Přijďte si popovídat s našimi aktivizačními pracovníky. 

Vstupné 30,- Kč osoba 

odborný garant: psycholožka 

PaedDr.Mgr.Bc.Hana Rupertová Pašteková 

          Informace na: vargova@klubickokm.cz 
 

Sobota 21.11.  9.00 – 

12.00 
Mňam! Vaříme s Klubíčkem 

Kurz zdravého vaření pro děti od 6ti let 

         Na téma: Halloween 
                Informace a přihlášky na: 

                 mnamvarimesklubickem@centrum.cz 

 
Středa 25.11. 

 

9.00  

Narozeniny Klubíčka 
Přijďte je oslavit s námi! 

Akce pro rodiny s dětmi v prostroách MC 

Čtvrtek 26.11.  

 

                   

10.00 – 

12.00 

 

 

 

14.30 – 

16.30 

Zdobení vánočního stromku s Klubíčkem 
Přijďte se podívat, jak Klubíčkové děti zdobí stromek do soutěže 

nebo můžete připravit i vlastní ozdoby a zúčastnit se zdobení 

informace na: habrova@klubickokm.cz 

 

Rozsvícení vánočního stromu  

na Velkém náměstí 
účastníme se s kreativní dílnou 

Přijďte si vyrobit ozdobu na vánoční stromeček! 

 Sobota 28.11.  

 

 

16.00 – 

17.30 
Tajemné putování za Mikulášem 

Podzámeckou zahradou 
Akce pro rodiny s dětmi 

Při procházce temnou Podzámeckou zahradou potkáte 

čerty, anděly a strašidla. Zasoutěžíte si a na konci 

cesty na Vás bude čekat Mikuláš  s malým dárkem.  

 vstup  z ul. Vejvanovksého , vstup průběžný do 

17.30, vhodné pro děti od 3 do 10 let 

 
 

mailto:veravargova@seznam.cz
mailto:mnamvarimesklubickem@centrum.cz
mailto:habrova@klubickokm.cz
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Připravujeme v prosinci 

 
1. – 3. 12.  Koná se 

vždy  

v době 

otevření 

herny 

Vánoční jarmark v Klubíčku 
Rádi tvoříte z korálků, přírodnin, těsta, keramiky, látky, 

šijete či háčkujete?  

Pochlubte se a přispějte svými výrobky  

na náš jarmark v duchu vánoc. 

Například: svícny, věnečky, ozdoby na stromeček i na 

vánoční stůl nebo drobnosti vhodné jako dárek. 

Výrobky budeme vybírat ve dnech od 24. – 26.11.2015 

v herně, jinak po telefonické domluvě na tel: 608336959 

 

Čtvrtek 10.12. 

Knihovna Kroměřížska 
9.30 - 

11.30 

 

"NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ  

U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU  

ANEB  

JAK JE POZNÁM  

A JAK SE PROTI NIM BRÁNIT“ 
Vývoj imunitního systému dítěte předškolního věku. 

Záněty horních cest dýchacích, jejich příčiny, příznaky, 

komplikace a léčba. („zelená rýma" vs. „bílá rýma", kašel, 

laryngitida) 

Průjmovitá onemocnění u dětí, příčiny, příznaky, léčba, 

komplikace, dehydratace. 

Infekční onemocnění provázené vyrážkou (5. nemoc, 6. 

nemoc, plané neštovice, spála) – příčiny, příznaky, léčba, 

komplikace. 

Pátek 11.12. 16.30 Želvičky 

klub rodičů a dětí se speciálními potřebami 

 

Pátek 18.12. 16.30 PO-PO 

Tradičně - Vánočně 
Přijďte si popovídat s našimi aktivizačními pracovníky. 

 


