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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Únor 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 

 
Během jarních prázdnin 13. – 17. 2. 2017  

je Klubíčko ZAVŘENO 

Probíhá pouze Dětská skupina a Příměstský tábor Klubíku 

 

Akce měsíce února 2017 
 

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

             Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:          

            habrova@klubickokm.cz  

Dle individuální domluvy - pátky 

      

 

 Logopedická poradna 
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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 3.2. 

 

 

 

 

Od 9.30 

- 11:00 
Beseda: DOMA S MALÝMI DĚTMI 

– INSPIROVÁNO MONTESSORI 
Pojďme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak... 

... doma připravit prostředí tak, abychom podpořili 

samostatnost dětí 

... je vhodně rozvíjet, ale nepřestimulovat 

... místo "zlobení" spatřovat zájem o nové podněty 

... poskytovat zpětnou vazbu o jejich chování 

... zapojit děti do chodu domácnosti 

... vyrobit pomůcky a didaktické hračky z 

domácích zdrojů. 

 

Provázet besedou vás bude  

Mgr. Edita Klopanová, pedagožka a hlavně 

maminka inspirující se Montessori přístupem.  

Vstupné: 30 Kč.  

Zájem o účast hlaste prosím na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

 
Středa 8. 2. a čtvrtek 9. 2. 

                

Dle 

domluvy 

s 

lektorkou 

Karneval v rámci aktivity  
Pohybové hry  

pro rodiče s dětmi 1-3 roky 

- tanečky, hry, zpívání a tvoření -  

Cena: 100,- Kč dítě 

Zájem o účast hlaste, prosím, na lekcích u 

lektorky Věrky Škopové nebo Evy Matýškové 
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Pondělí 13. 2.  – Pátek 17.2. 

 

 

 

8.00 – 

16.00 
Příměstský tábor v rámci projektu 

Klubík pro děti 1. stupně ZŠ 
Putování s Asterixem a Obelixem 

Na tábor mohou být přijaty děti rodičů, kde oba rodiče 
dítěte doloží formulář vazby na trh práce (zaměstnanec 

na PS, DPČ, DPP, OSVČ, rodič veden na ÚP v evidenci jako 
uchazeč, student). 

Cena: zdarma (platí se pouze strava) 
Rezervace: v rezervačním systému na 

www.klubickokm.cz 

Pátek 24.2. 

 

                     

Od 9.30 

- 11:00 
Beseda: Krizové situace v rodině 

Co vás čeká: 

• Struktura rodiny - osobnostní proměnné, 

rodinné mýty, bydlení, finance. 

• Rozdíly v očekávání žen a mužů v 

manželství a co s tím? 

• Krizová období a situace v rodině, jak se s 

nimi co nejlépe vyrovnat? 

• Základy nekonfliktní komunikace. 

Provázet besedou vás bude  

PaeDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová. 

Vstupné na besedu je 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
 

Připravujeme na březen 

Faktory ovlivňující 

spokojenost u 

porodu 

Bc. et Bc. 

Eliška Bakajová 

17.3.2017 

od 9:30 do 

11:00 v 

Klubíčku 

Kroměříž 
   

Prevence rakoviny 

prsu: Mamma HELP 
Mamma HELP 

21.3.2016 

od 16:00 do 

17:00 v 

Knihovně 

Kroměřížska 

 


