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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 červen 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 

 

V termínu 20.6. – 17.7. je Klubíčko ZAVŘENO  

probíhá plánovaná rekonstrukce vybraných prostorů. 

V termínu 18.7. – 31.8. probíhají  

výjezdové pobyty pro rodiny a příměstské tábory pro děti 

 
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 června 2016 

 
Dle individuální domluvy    

 Individuální poradenství s psycholožkou 
s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou 

Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

klubickokm@klubickokm.cz 
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Dle individuální domluvy 
      
 

 

             Logopedická poradna  
 

s Mgr. Evou Staňkovou (Valíčkovou), prosíme, nahlaste svůj 

zájem na: klubickokm@klubickokm.cz 

 

Pátek 3.6. 

 

 

    

9.30 - 11.30 Jóga – lék na mnohé 
 

Vstupné 30,- Kč 

Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252 

 

Co vás na semináři čeká? 

- seznámení se s jógou a její historií, odkud přišla, 

její benefity 

- informace o druzích jógy pro specifické skupiny 

cvičících, pro uspokojení různých potřeb (kondice, 

eliminace stresu, podpora hormonálního systému, 

pro těhotné, po traumatech, po úrazech…) 

- povídání o tom, jak jóga přispívá tělu, duši a jak se 

cvičí 

- povídání o tom, co byste měli vědět, když cvičíte 

jógu 

- představení jógy tak, jak se cvičí ve Flow yoga 

studiu 

 

Besedou Vás bude provázet Šárka Řiháková, 

zkušená lektorka jógy, majitelka a 

provozovatelka Flow yoga studia v Kroměříži. 

 
Pátek 3.6.  

 

 

17.00 Když se hroutí sny o rodině 

aneb 

Jak komunikovat v rodině 
 

Beseda s psycholožkou  

PaedDr. Mgr. Hanou Paštekovou 

 
vstupné zdarma 

 

Projekt Klubíčko světel aneb Život jako v pohádce 
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Projekt je spolufinancován ze Sociálního fondu 

Zlínského kraje 

Pátek 3.6. 

 

 

od 16.00  Tizian – Alchymie barev 

Galerie Orlovna 
 

Pojďte s námi malovat jako Tizian! 

Pro děti je připravena výtvarná aktivita, kde si děti samy 

připraví barvy, drtí pastely a smíchají s lepidlem a následně 

malují na dřevěné překližky.  

Aktivitu doprovází vybrané obrazové ukázky z Tizianovy 

tvorby. 

 
Akce se koná za finanční podpory Města Kroměříž.  

 
Sobota 11.6.  
 

 
 

 

 

od 13.00 Alchymie barev s Tizianovým Klubíčkem 
Na Velkém náměstí v Kroměříži 

V rámci akce Vybarvený běh 

 

Pojďte s námi malovat jako Tizian! 

Pro děti je připravena výtvarná aktivita s malířkou 

Mgr. Kateřinou Sklenářovou. Děti si samy připraví 

barvy, drtí pastely a smíchají s lepidlem a následně 

malují na dřevěné překližky.  

 
Akce se koná za finanční podpory Města Kroměříž.  

 

 
Neděle 12.6. 

 

 
 

14.00 – 

17.00 
Hrajeme si v Libosadu 

 

Akce pro rodiny s dětmi v Květné zahradě 

Přijďte si s dětmi hrát do kroměřížské Květné zahrady. 

Vždyť hrou je dílo umělce dotvářeno! Program má charakter 

volného pohybu zahradou se stanovišti, na kterých se rodiny 

zapojují do aktivit tematicky se vztahujících k zahradě. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayrmh8P_MAhVOnRQKHfv4BpMQjRwIBw&url=http://info.rodinnepasy.cz/cs/kraje/rodinne-pasy-mesta-kromeriz.php&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNGPUBky-kVaY0WcU3g2qrmGwQoMEA&ust=1464631660930166
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayrmh8P_MAhVOnRQKHfv4BpMQjRwIBw&url=http://info.rodinnepasy.cz/cs/kraje/rodinne-pasy-mesta-kromeriz.php&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNGPUBky-kVaY0WcU3g2qrmGwQoMEA&ust=1464631660930166
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhzea-8f_MAhWJaxQKHTfiAVcQjRwIBw&url=http://www.akce.cz/akce/479127-vybarveny-beh/vybarveny-beh&bvm=bv.123325700,d.bGs&psig=AFQjCNEn10CgINxdDrD2mQexqthjUCB8eA&ust=1464631987905677


 

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

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

 

 

www.klubickokm.cz 

Sobota 25.6. 

 

 

10.00 Koulelo se Klubíčko  

Za nití příběhu Kroměříže 
 

Zážitkové prohlídky městem Kroměříž pro rodiny s dětmi. 

Pojďte s Klubíčkem rozmotat zamotaný příběh města 

Kroměříže. Užijete si při tom spoustu legrace, dozvíte se a 

vyzkoušíte si mnoho zajímavého. Program vedený lektory 

počítá s aktivním zapojením dětí i rodičů a to formou dialogu 

a tvůrčích úkolů. Lze jej doporučit dětem předškolního a 

mladšího školního věku. Hravou formou se seznámíme 

s historií a vybranými objekty či místy, která utvářejí 

nezaměnitelný charakter historického jádra města 

Kroměříže.  Zážitek z prohlídky účastníkům prodlužuje 

tvořivý suvenýr. 

 

Rezervace prohlídky nutná předem, vstupenky zakoupíte v 

Turistickém informační centru Města Kroměříž, Cena 

programu: 60,- Kč dítě, 60,- Kč dospělý 

 

Sraz účastníků: před hlavním vstupem do Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži 

Předpokládaná délka prohlídky: max. 1,5 hodiny. Prohlídka 

se v případě deštivého počasí nekoná, vstupné bude 

vráceno. 

Prohlídky se konají pravidelně během měsíců července a 

srpna 2016, vždy v soboty v 10:00 h, v těchto termínech: 

25. 6., 2. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 

27. 8. 2016 

 
 


