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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Duben 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 dubna 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  

      

 

 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 

 

Dle individuální domluvy – čtvrtky v 

podvečer 

 Pedagogické pro rodiče  

dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 
Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo na 

svecova@zsoskol.cz 

 

 
Pátek 7.4. 

 

9:00-

12:00 
Workshop: Být MAMINKOU 

Znáte legendární knihu Koncept 

kontinua?....Přijďte se zamyslet nad filozofií 

rodičovství, popovídat si, sdílet zkušenosti či 

procvičit si vybrané maminkovské záležitosti. 

 

Provázet workshopem vás bude  

Bc. Jana Němcová, Dis. 

Vstupné: 80 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Úterý 18.4. 

  

16:00-

18:00 
Přednáška: Drogy v rodině - a co 

s tím? 
Co vás na přednášce čeká: 

- jak předcházet užívání drog? 

- podle čeho poznám, že se něco děje? 

- jak reagovat? 

- jak postupovat? 

- jaké jsou možnosti řešení? 

 

Provázet přednáškou vás bude Mgr. et Mgr. Jan 

Zahradník. 

Zdarma v Knihovně Kroměřížska. 

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
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Pátek 21.4.  

 

9:30-

11:00 
Beseda: Doma s malými dětmi – 

inspirováno Montessori 
Co vás na besedě čeká: 

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 je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Sobota 22.4. 

 

9:00-

12:00 
DEN ZEMĚ 

Chlebopečení a volná výměna věcí 
Dopoledne nejen pro rodiny s dětmi plné voňavého 

domácího chleba, věcí ke směně zdarma, informací 

o praktické ekologii a zábavy pro děti. 

 

Akci pořádá Spolek Barbořice za podpory Města 

Kroměříž. 

Zdarma na zahradě Klubíčka. 

Zájem o účast prosím hlaste na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 28.4. 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 
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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. 

29. 4.  

 

15.00 – 

18.00 
Šťastný život bez úrazů  

na Hanáckém náměstí 

Odpoledne plné her s bezpečnostní 

tématikou. Můžete se těšit na soutěžní 

stanoviště s dopravní a sportovní 

tématikou, ukázku hasičské techniky a 

policie, výcviku policejního psa, jízdu 

zručnosti nebo na jízdu na oblíbených 

motokárách. Kolo, koloběžku, tříkolku či 

odrážedlo a helmu s sebou! 
   

 

 

Připravujeme na květen 
 

12.5. Rodičovské kruhy (Jana Němcová) 

19.5. Šestinedělí aneb zrod nové lásky (Eliška Bakajová) 

 

Týden pro rodinu v Klubíčku Kroměříž, z. s. 
 

1. Vernisáž výstavy „Jedineční umělci v Klubíčku“ – neděle 28. 5. 2017, 15.00 – 17.00hod – 

komunitní sad (naproti Klubíčka) – setkání dětí, rodičů, lektorů i široké veřejnosti 

 

2. Výstava „Jedineční umělci v Klubíčku“, výstava dětských děl na veřejném prostranství – 

28. 5. – 28. 6. 2017 – stromy komunitního sadu, plot lemující zahradu Klubíčka 

 

3. Akce pro rodiny „Maluj jako pointilista“ - čtvrtek 1. 6. 2017, 15.00 – 18,00 hod – vytvoř 

umělecké dílo z tisíce malých teček (s sebou barvy, plátna, výkres, piknikovou deku a 
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dobrou náladu, sraz 15.00hod u Chotkova rybníka) 

 

4. Beseda s oblíbenou psycholožkou PaedDr. Mgr. Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou 

„Rodina jako vzrostlý  strom  - větve rostou různým směrem, ale kmen je pevný a 

kořeny silné, protože se máme rádi“ – pátek 2. 6. 2017, 17.00 – 19.00 hod, Starý 

pivovar – beseda o tom, jak  udržovat a pečovat o vztahy v rodině, překonat rodinné 

krize a vychovat šťastné děti. 

 

 


