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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Březen 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 

 

Akce měsíce března 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 
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.   
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Zdarma. 

Služba je poskytována v prostorách volné herny.  

Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo 

v herně Klubíčka 

 

Pátek 17.3. 

 

                    

 

9.30 – 

11.00 
Beseda: Faktory ovlivňující 

spokojenost při porodu 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

Očekávání porodu 

Požadavky u porodu 

Spokojenost u porodu 

Zdravotní péče u porodu 

Prostředí porodu 

Faktory působící na zpětné hodnocení porodu 

 

Provázet besedou vás bude porodní asistentka  

Bc. et Bc. Eliška Bakajová. 

Vstupné na besedu je 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Úterý 21.3. 

Knihovna Kroměřížska 

 

16.00-

17.00 
Beseda prevence rakoviny prsu 

Mamma HELP 
Co vás na besedě čeká: 

 Multimediální prezentace a nácvik 

samovyšetření na fantomovém modelu.  

 Přehled výskytu karcinomu prsu v ČR. 

 Informace o způsobu léčby a prevenci. 

 Informace o preventivním screeningovém 

programu. 

 Kontakty na akreditovaná mammodiagnostická 

centra. 

 Setkání s ženou s osobní zkušeností s nemocí. 

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
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Připravujeme na duben 
7. dubna 2017 „Být MAMINKOU“ – workshop 

18. dubna 2017 „Drogy v rodině - a co s tím?“ - beseda 

21. dubna 2017 „Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori“ – 

beseda 

29. dubna 2017 Šťastný život bez úrazů na Hanáckém náměstí 

Odpoledne plné her s bezpečnostní tématikou. Čekají na vás sportovní 

stanoviště s ukázkou atletických pomůcek, soutěžní stanoviště pro 

nejmenší (kola, tříkolky, odrážedla, přilby s sebou), soutěže s 

bezpečnostní tématikou, ukázka výcviku policejního psa, ukázka 

hasičské techniky, ukázka zajištění první pomoci. 

 
 


