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Program Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 Květen 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 května 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 

Čtvrtek 4.5. od 

15:00 
Dobrovolnický workshop  

setkání mladých ve věku 13-30 let 

akce v rámci Evropského týdne mládeže 
Workshop nabízející zejména mladým lidem vyzkoušet si 

dobrovolnictví v neziskové organizaci na vlastní kůži. 

Program workshopu: 

- Krátká prezentace dobrovolnických programů  

-  Praktická ukázka dobrovolnictví: práce na zahradě 

- Pohoštění a přátelská diskuze nad možnostmi 

dobrovolnictví v Kroměříž. 

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Pátek 5.5 

 

9:00-

11:30 
Nosící workshop  

Komunitní setkání rodičů s malými dětmi s 

cílem zvyšování rodičovských kompetencí 

Provázet setkáním vás bude  

Martina Dvořáková 

Vstupné: 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 12.5 9:30-

11:30 
Rodičovské kruhy 

Téma: Co máme společné?  
Komunitní setkání rodičů s dětmi 

V první polovině pro vás bude připraven 

program na téma "Co máme společné" - 

společenské a sebepoznávací hry, výtvarné 

aktivity - zkrátka hodinka plná zábavy, v druhé 
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pak podpůrná skupinka a "pokec" pro rodiče u 

kávy, čaje. 

Provázet setkáním vás bude  

Bc. Jana Němcová, Dis. 

Vstupné: 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Obdobné setkání proběhne ve čtvrtek 11.5. 

v centru MáTa v Hulíně 
Pátek 19.5 

 

9:30-

11:00 
Beseda: Šestinedělí aneb zrod 

nové lásky 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

- Nová role matky jako cesta 

- Šestinedělí plné podpory 

- Začátek sebepoznání 

- Práce s emocemi a timemanegement 

- Životabudiče v šestinedělí 

- Výpomoc a nejen návštěvy 

- Partnerství a milování už v šestinedělí 

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. 

Neděle 21. 5.   

 

 

15.00 Zahradní párty s piknikem  
Akce pro rodiny s dětmi 

v rámci Anglického klubu na Malém Valu 

 vystoupení dětí z anglických školek a 

Klubíku 

 vyhlášení výsledků anglické olympiády 

Klubíku 

 veselé společné aktivity – tvoření a 

pohyb 

 občerstvení formolu pikniku – vezměte s 

sebou deky a vaše oblíbené dobroty 
Pátek 26.5 9:30-

11:00 
Beseda: Imunita a podpora 

imunitního systému 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 
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- co je to imunita, imunita získaná X 

vrozená 

- jak posilovat imunitu, jak předejít 

autoimunitním onemocněním 

- jak předejít užívání ATB 

- přírodní produkty jako podpora imunity 

- jak podpořit imunitní systém ke správné 

funkci v období kojení / těhotenství 

- dětská kosmetika 

Provázet besedou vás bude Barbora Silná. 

Vstupné na besedu je 30 Kč.  

Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

 

Připravujeme na květen/červen 
 

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 

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. 

 


