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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 říjen 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 pro rodiče s dětmi 

Otevírací doba 
 

Pondělí  zavřeno 16:30 – 18:00 

Úterý zavřeno 16:30 – 18:00 

Středa 08:30-11:30 15:30 – 18:00 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 
 

Akce měsíce října 2016 

 
Pondělky k večeru po 17.00h  Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou 

nebo s Mgr. Lucií Dokládalovou 

             Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:          

            habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

 

 

Středy odpoledne 

      

 

 Logopedická poradna 

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

svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz nebo 

v herně Klubíčka 

Sobota 8. 10.  14.30 – 

17.00 
Drakiáda na letišti Kroměříž 

12. ročník 
14.30 – 15.00 zápis, trénink letů 
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15.10 – 15.20 společné foto 

15.20 – 15.30 vyhodnocení doma vyrobených draků 

15.30 – 16.00 soutěžní lety 

16.30 – 17.00 vyhlášení výsledků 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Dr       Koná se ve spolupráci s Aeroklubem Kroměříž a za 

finanční podpory města Kroměříž. 

 
Pátek 14.10.2016 

 

Od 9:30 Beseda: Podpora rodičovství a mateřství – 

s radostí a bez starostí 
Co vše potřebuje dítě ke svému zdravému vývoji? Jak 

přistupovat s lehkostí k výchově svého dítěte, aby 

byly spokojené a radostné obě strany? Jaké existují 

alternativní přístupy k výchově? Přijďte na přednášku, 

kde se budeme zabývat nejen uvedenými tématy, ale i 

komplexní péčí o dítě a komunikací s ním, podpůrnými 

potravinami a zdravou výživou, obdobím vzdoru, 

negativismem, různými výchovnými styly a mnohými 

jinými tématy, které Vás budou zajímat. 

 

Provázet besedou bude  

Mgr. Daniela Halušková Kvardová 

Vstupné: 30 Kč. Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

habrova@klubickokm.cz 

Středa 19.10. a 26.10.2016 Od 9:30-

11:30 
Laktační, předporodní a porodní poradenství 

Poradenství péče o dítě do 1 roku 
Možnost konzultace s porodní asistentkou 

Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou.   

Zdarma. 

Služba je poskytována v uvedených termínech v 

prostorách volné herny. Prosíme, nahlaste svůj zájem 

předem na: habrova@klubickokm.cz nebo v herně 

Klubíčka 
Od  1.9. 2016 – 31.8.2018 

 
 

 

Denně 7.00 

– 17.00 
DĚTSKÁ SKUPINA KLUBÍČKO 

Od září navštěvuje naši dětskou skupinu 12 dětí 

v každodenním režimu od 7.00 – 17.00h. 

Projekt umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními 

povinnostmi rodičů 
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V týdnu od 3.10.  OTEVÍRÁME VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

PRO RODIČE A DĚTI 
Nabízíme pohybové, taneční, vzdělávací a jazykové 

aktivity. Nabídku naleznete na webových stránkách 

Klubíčka www.klubickokm.cz  

 

Od října 2016 

  

Denně 

12.00 – 

18.00 

KLUBÍK V KLUBÍČKU 

Družina pro děti 1. stupně 
 Je zdarma  

 Poskytuje péči v menších skupinkách dětí (max. 

15)  

 V pondělní skupině jsou volná místa 

 Kontaktní osoba: Mgr. Natalie Csizmaziová, 

csizmaziova@klubickokm.cz  

 

 
 

PŘIPRAVUJEME 
 

 

V pátek 4.11. od 9:30 Beseda: Alergie, jejich příčiny a řešení 

Provázet besedou bude  

Mgr. Daniela Halušková Kvardová 

V sobotu 26.11. odpoledne Tajemné putování za Mikulášem Podzámeckou 

zahradou 
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