
 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
           Listopad 2017 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2017“ jsou podpořeny z dotačního programu „Rodina“ MPSV. 

 

HERNA pro rodiče s dětmi - Otevírací doba 
   Vstup 50,- Kč / dospělý 

 

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 

 

 

Poradenství 
(bezplatné, probíhá v prostorách Klubíčka Kroměříž) 

 
 

Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc.Hanou Rupertovou Paštekovou 
             Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz  

 

 

Logopedická poradna 

s Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou,  
prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

 

 

Finanční, rodinné a sociální poradenství 

s Bc. Janou Pospíšilovou (vedoucí Sociální poradny OCH KM) 
Prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz nebo v herně Klubíčka 

 

 

Pedagogické pro rodiče dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 
Zájem hlaste na: habrova@klubickokm.cz nebo na svecova@zsoskol.cz 
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Akce měsíce listopadu 2017 
Pátek 3.11 

 

9:30-

11:00 
Beseda: Nebezpečí sociálních sítí 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

1. Seznámíte se s možným nebezpečím sociálních 

sítí (vykrádání profilů, zveřejňování nežádoucího 

obsahu, fotografií apod.). 

2. Dozvíte se jak problémům předcházet a jak se v 

případě problému účinně bránit. 

3. Seznámíte se s novinkou dnešní doby – 

kyberšikanou - kdy se jedná o  

    kyberšikanu, jak, kde a s kým ji řešit a jak se jí 

bránit. 

4. Položíme si otázku – Jak jsme na tom na 

Kroměřížsku? 

5. Budete mít možnost položit jakýkoli dotaz na 

dané téma. 

Beseda se koná ve spolupráci s Policií ČR.  

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 

 

 
Pátek 10.11 

 

9:30-

11:30 
Rodičovské kruhy 

Téma: I máma potřebuje mámu?  
Komunitní setkání rodičů s dětmi 

V první polovině pro vás bude připraven 

program na téma " I máma potřebuje mámu?" - 

společenské a sebepoznávací hry, výtvarné 

aktivity - zkrátka hodinka plná zábavy, v druhé 

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 9.11. 

v centru MáTa v Hulíně 
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Úterý 14.11 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 

 
Pátek 17.11 

  

 

9:00-

12:00 
Workshop: Jak žít zdravě, 

ekologicky a ekonomicky 
Co vás na workshopu čeká? 

1. Sdílení zkušeností 

-jak udělat svoji domácnost zdravější, ekologičtější 

a ekonomičtější, 

-jak žít v Kroměříži více bezobalově, 

jak na minimalismus, 

-jak fungovat v Kroměříži více komunitně a tím 

ekologičtěji i ekonomičtěji. 

2. Beseda s hosty z bezobalového obchůdku ve 

Zlíně (+ochutnávka bezobalových potravin). 

 

Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit 

na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž 

nebo na 777031252. 

 

 

Pátek 24.11 

 

9:30-

11:00 
Beseda: Dluhy, exekuce a insolvence - 

to se nás netýká?! 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

1. Co je to finanční gramotnost, kde a jak ji získat? 

2. Pokud potřebuji radu, kam se obrátit? 

3. Jak se nezadlužit, případně jaký dluh je pro 

rodinu ještě únosný? 

4. Pokud rodina finančně nevychází, co s tím? 

5. Pokud jsem ve finančních potížích, co s tím? 

6. Co když už je na řadě exekuce? 

7. Insolvence – jak to chodí, když už to jinak nejde. 

 

Provázet besedou vás bude Bc. Jana Pospíšilová, 

pracovnice Oblastní charity Kroměříž, vedoucí 

Sociální poradny. 

 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Neděle 26.11.  

 

 

Odpoledne 

od 15.00 h 

 

 

Oslava 15. narozenin Klubíčka  

v kině Nadsklepí 

Srdečně Vás zveme! 

 

 
 

Úterý 28.11 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
 

Připravujeme na prosinec 
1.12. – Pá - Beseda: Atopický ekzém našich dětí 

2.12. – So 16.00 – 17.30 – Akce pro rodiče s dětmi: Tajemné putování 

Podzámeckou zahradou za Mikulášem – vstup pouze z Vejvanovského ulice od 

tržnice, baterky, lucerničky s sebou 

15.12. – Pá - Přednáška: Rozvoj vloh dítěte, inteligence versus multimédia a jejich nebezpečí 

16.12. – So – Akce pro rodiče s dětmi: Anglické Vánoce 


