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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Leden 2017 
 

„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2017“ 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 16:00 – 18:00 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 
 

 

Ve dnech 22. 12. 2016 – 3. 1. 2017  

je herna Klubíčka zavřena 

 

Aktivity, školky, dětská skupina a klubík  

jedou dle individuálních rozpisů,  

prosíme, konzultujte s lektory a učiteli. 
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Akce měsíce ledna 2017 
 

Dle individální domluvy  Individuální poradenství s psycholožkou 
s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou 

Paštekovou 

             Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:          

            habrova@klubickokm.cz nebo v herně 

Klubíčka 

Dle individuální domluvy 

      

 

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

nahlaste svůj zájem předem na: 

habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

Dle individuální domluvy  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 prostorách volné herny.  

 

Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo 

v herně Klubíčka 

 

Pátek 6.1. 

 

Od 9.30 

- 11:00 
Beseda: Důsledná výchova k 

disciplíně 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

 Vývoj a dozrávání dětského mozku. 

 Specifika vývojových období dítěte. 

 Osobnost dítěte a rodiče. 

 Principy proaktivní rodičovské výchovy – 

důslednost, flexibilita a zároveň laskavé 

vymezování hranic. 

 Rozvíjení kreativního myšlení u rodičů i děti. 

Provázet besedou vás bude psycholožka  

PaeDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová. 
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Vstupné 30 Kč. Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

habrova@klubickokm.cz 
Pátek 13.1. 

 

Od 9.30 

- 11:00 
Beseda: Příprava na mateřství 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

 Fyzická příprava na mateřství 

 Osobnostní příprava na mateřství 

 Emocionální příprava na mateřství 

 Vztahová příprava na mateřství 

 Sociální příprava na mateřství 

 Spirituální příprava na mateřství 

Provázet besedou vás bude porodní asistentka 

Bc. et Bc. Eliška Bakajová. 

 

Vstupné 30 Kč. Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

habrova@klubickokm.cz 
Úterý 31.1. 

 

Od 

16:00 

do 

18:00 

Beseda: Rodičovská přesvědčení v 

osobním a pracovním životě 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

 Jak rodičovská přesvědčení ovlivňují 

přístup ve výchově 

 Co nás vede ke změně přesvědčení 

 Emoce v životě a ve výchově 

 Emoce a jejich souvislosti s našimi 

přesvědčeními 

Provázet besedou vás bude Eva Diblíková, Dis.  

Beseda bude probíhat v Knihovně Kroměřížska!!! 

Vstupné 30 Kč. Prosíme, nahlaste svůj zájem na: 

habrova@klubickokm.cz 
 

Přejeme vám šťastný nový rok 2017! 

Tým Klubíčka Kroměříž 

 
 

 

 


