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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Květen 2016 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2016“ 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  vyhrazeno pro  

Besedy rodičovských skupin – 

dle programu 

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 května 2016 

 
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 

      

  

Logopedická poradna  
s Mgr. Evou Staňkovou (Valíčkovou), 

která vám poskytne poradenství v oblastech: 

 vývoj dětské řeči, pohyb – řeč – motorika 

 předškolní děti – lepší školní úspěšnost 
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Prosíme, nahlaste svůj zájem v herně. 

 

Čtvrtek 5. 5. 

 

9.00 – 

11.00 
Nosící seminář – učíme se vázat na záda 
se specialistkou na nošení dětí Gabrielou Dvorníkovou 

 

Seminář vhodný pro maminky, které již umí vázat dítě do 

šátku a chtějí se zdokonalit a vázat dítě i na záda a 

naučit se nové úvazy.  

Vstupné – 60 Kč. Zájem o seminář hlaste prosím na 

info@pupisek.cz (kapacita semináře je max. 6 osob). 
 

Čtvrtek 12. 5. 

 

9.00 – 

11.00 
 

Nosící seminář - učíme se vázat I.  

pro nové maminky  
se specialistkou na nošení dětí Gabrielou Dvorníkovou 

 

Seminář - vhodné pro začínající maminky, které se 

chtějí s šátkem naučit pracovat. Naučíte se základní 

úvaz s miminkem. Na semináři je možné si šátek vypůjčit. 

 

Vstupné – 60 Kč. Zájem o seminář hlaste prosím na 

info@pupisek.cz (kapacita semináře je max. 6 osob). 

 
Pátek 13. 5.  

     

9.30 – 

11.30 
Bezplenková komunikační metoda  

přirozená hygiena nemluvňat 
 dozvíte se co je to "bezplenková komunikační 

metoda" v souvislostech přirozeného 

kontaktního rodičovství 

 jak jsou děti na „bezplenkovku“ fyziologicky 

připravené 

 jaké jsou výhody pro vás a vaše miminko 

 jak s „bezplenkovkou“ začít 

 jak překonat potíže a tzv. bojkoty při učení na 

nočník  

 uslyšíte rady a tipy maminek „bezplenkáčků“ 

 a pokud se podaří, uvidíte i praktickou ukázku 

s tříměsíčním miminkem  

Přednáší certifikovaná poradkyně pro nošení dětí v šátku 

a maminka dvou "bezplenkáčků"  

Jana Němcová Šálková (FB stránky Nošeňátko). 



 

Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž 

IČ 26602024, tel: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz 

 

 

www.klubickokm.cz 

Vstupné 30 Kč. Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Středa 18. 5. 

 

     

      
 

       

16.30 – 

19.30 
EDS tématický večer(írek)  

v kroměřížském Klubíčku 
Pokud je vám 18-30 let a chcete svoje dovednosti 

uplatnit v zahraničí a současně se neuvěřitelně posunout, 

přijďte na naši akci, kde vás čekají:  

 

 1. Informace jak, kam a za kolik vyjet do EU.  

2. Informace jaké benefity/rizika jsou s EDS spojena. 

3. Informace jaké jsou příležitosti a zkušenosti s EDS u 

nás v Kroměříži. 

4. Dobrovolný praktický workshop – vybudování eko-

záhonků pro děti (budete-li chtít přinést  

vlastní doma vypěstované sazeničky, oceníme to ) 

5. Setkání s mnoha fajn lidmi. 

6. Něco na zub a k degustaci domácí sirupy a pivní 

speciály od místního pivovarníka (1. Selský pivovárek). 

Akce je zdarma. Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252. 

 
Pátek 20. 5. 

 

 

    

9.30 - 

11.30 
Jak vybrat školu pro mé dítě  

a jak připravit dítě na školu 
 srovnání klasických základních škol a 

alternativních směrů (Montessori, waldorfské, 

daltonský plán, individuální vzdělávání, školy 

zakládané rodiči) 

 nové metody výuky ve školách (matematika 

Hejného metodou, čtení genetickou metodou), 

ukázky učebnic 

 podle čeho vybírat školu pro konkrétní dítě 

 jak připravit dítě do první třídy, problematika 

odkladů školní docházky. 

Beseda je vhodná zejména pro rodiče 

předškoláků, ale i mladších dětí.  

Lektorkou bude Bc., Ing. Šárka Nešporová. 

Vstupné dobrovolné.  

Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252 
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Pátek 20.5. 

 

 

16.30 PO-PO 

„12 výchovných metod“ 
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 
 

Čtvrtek 26. 5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.00 – 

12.00 
Látkovací seminář 

se specialistkou na látkové pleny  

Gabrielou Dvorníkovou 
 Možnost osahání si mnoha druhů moderních 

látkových plen. 

 Dozvíte 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. Otestujeme prodyšnost 

jednorázových a látkových plen. 
 

Účastnice obdrží vzorky přírodních pracích 

prostředků a máchadel a brožuru o látkových plenách. 
 

Vstupné – 60 Kč. Zájem o seminář hlaste prosím na 

info@pupisek.cz (kapacita semináře je max. 15 osob). 

 

Pátek 27. 5.  

 

9:30 – 

11:30 
Seminář o financích 

 
Seminář povede ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s. 

Mgr. Ing. David Šmejkal.  

 

O čem seminář bude:  

 finančních službách z pohledu klientů – 

spotřebitelů, budeme hledat „dobrý“ úvěr,  

 prozkoumáme dobré i špatné příklady z aktuální 

praxe, peníze (money management, family 

budgeting).  

 

Seminář je zdarma. 

mailto:veravargova@seznam.cz
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Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252 

 

 

Pátek 27.5. 

 

17:00 Želvičky 

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

 rozvoj motorických dovednosti u dětí 

s postižením 

 alternativní terapie – canisterapie, arteterapie, 

muzikoterapie  

Informace na: habrova@klubickokm.cz nebo na 

777031252 

 
Sobota 28.5.  

 

 

 

14.00 – 

17.00 
Klubíčko světel  

aneb Život jako v pohádce 
na Hanáckém náměstí 

(v případě deště tělocvična ZŠ Zachar) 
Jedná se o jednorázový program pro rodiny s dětmi 

zaměřený na posílení vztahů v rodině a jejich 

soudržnosti. Akce věnovaná Mezinárodnímu dni 

rodin se koná v rámci Týdne pro rodinu, kterou 

vyhlásilo Město Kroměříž pro rok 2016. 

 

Během programu budou představeni sociální 

partneři, kteří pohovoří o své práci a budou se 

věnovat hodnotám rodiny (láska, vzájemná úcta, 

soudržnost, sdílený čas, aj.) Na akci budou těmito 

partnery zapálena světýlka, každé bude 

symbolizovat trávě tyto dary rodiny. 

Dojde také na veřejné hlasování přítomných 

rodin pingpongovými míčky na témata: 

1. tolerance,  

2. společné zážitky - výlet, dovolená, kino, 

divadlo, aj.  

3. komunikace 

4. vzájemná úcta 

5. společný čas - u oběda, večeře 
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Doprovodný program:  

- pohádkové stanoviště plné úkolů pro celé 

rodiny 

- pohádkové písničky  

- vystoupení dětí z kroužků nejen z Klubíčka. 

 

Projekt je financován ze sociálního odboru 

Zlínského kraje 
 


