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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 září 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 

 

HERNA 

 

V termínu 1. – 2.9. je herna Klubíčka zavřena 

Otevírací doba v měsíci září dle níže rozpisu. 

V měsíci říjnu bude otevírací doba upravena. 

 
Pondělí  zavřeno 16:00 – 18:00 

Úterý zavřeno zavřeno 

Středa 08:30-11:00 16:00 – 18:00 

Čtvrtek 08:30-11:00 16:00 – 18:00 

Pátek zavřeno zavřeno 
 

Akce měsíce září 2016 

 
Dle individuální domluvy  Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou 

s Mgr. Lucií Dokládalovou 

             Prosíme, nahlaste svůj zájem na:          

            klubickokm@klubickokm.cz 

 

 

Dle individuální domluvy 
      
 

 

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

zájem na: klubickokm@klubickokm.cz 
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Od  čtvrtka 1.9. 

 

            
 

 
 

Denně 7.00 

– 17.00 
 

DĚTSKÁ SKUPINA KLUBÍČKO 
 

Od září bude naši dětskou skupinu navštěvovat 12 dětí 

v každodenním režimu od 7.00 – 17.00h. 

Projekt umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními 

povinnostmi rodičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota a neděle 3. – 4. 9.  

 
 

10.00 – 

17.00 
Festival barokní kultury HORTUS MAGICUS  

v Květné zahradě 

Akce pro rodiny s dětmi 
     Klubíčko se účastní na herních stanovištích. 

 

Úterý 13.9. 

 

 

10.00 PREVENCE RAKOVINY PRSU: 

MAMMA HELP 
Co Vás na besedě čeká? 

1. Multimediální prezentace a nácvik samovyšetření na 

fantomovém modelu. 

2. Přehled výskytu karcinomu prsu v ČR. 

3. Informace o způsobu léčby a prevenci. 

4. Informace o preventivním screeningovém programu. 

5. Kontakty na akreditovaná mammodiagnostická 

centra. 

6. Setkání s ženou s osobní zkušeností s nemocí. 

Provázet besedou vás bude lektorka, která je sama 

vyléčenou onkologickou pacientkou s certifikátem 

edukátorky. Beseda je organizovaná díky osvětové 

činnosti Mamma HELP, z.s., neziskové organizace 

pacientek s nádorovým onemocněním prsu. 
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Akce je zdarma. 

Hlaste se prosím na: habrova@klubickokm.cz 

Sobota 24.9.2016 

 

 

 

10:00 -

17:00 
Volná výměna věcí s Barbořicí 

     Smyslem akce „Volná výměna věcí“ je motivovat celé 

rodiny či jednotlivce k zamyšlení se nad tím, zda vše, 

co mají doma, opravdu potřebují, a zda je potřeba 

kupovat stále nové a nové věci, které pak mohou bez 

užitku ležet v domácnosti.  

Přijďte a věnujte své nepotřebné věci (cokoli) a 

případně si výměnou za ně odneste domů věci naopak 

potřebné. Vše bez potřeby platit peněz. Tedy vyměním 

věc pro mě nepotřebnou za věc pro mě potřebnou!  

Nevyměněné věci budou po skončení akce věnovány na 

dobročinné účely obchůdku organizace ADRA. 

Během akce bude připraven doprovodný program pro 

děti.  

Akci pořádá Spolek Barbořice a bude probíhat na 

zahradě Klubíčka. V případě deště se akce přesouvá na 

1.10.2016. 

Bližší info a zájem o dobrovolničení během akce 

hlaste na: habrova@klubickokm.cz 

V týdnu od 26.9. některé 

z aktivit a od října všechny 

aktivity 

 OTEVÍRÁME VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

PRO RODIČE A DĚTI 

Nabízíme pohybové, taneční, vzdělávací a jazykové 

aktivity. Do aktivit se můžete hlásit v našem 

rezervačním systému na www.klubickokm.cz . 

V týdnu 5. - 9. 9. budou přihlášky zpracovány a rodičům 

následně zaslána informace o přijetí do aktivity. 
 

PŘIPRAVUJEME 
 

 

Sobota 8. 10. odpoledne Drakiáda na letišti 
Od října 2016 Denně 

12.00 – 

18.00 

Klubík v Klubíčku  

družina pro děti 1. stupně 
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