
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
           Leden 2018 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2018“ jsou podpořeny z dotačního programu „Rodina“ MPSV. 

 

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

V týdnu 1. – 5. 1. 2018 je volná herna zavřena  

a volnočasové aktivity se nekonají 
 

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,  

s Mgr. Pavlínou Krejčí, 
             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  

Finanční, rodinné a sociální poradenství 

s Bc. Janou Pospíšilovou (vedoucí Sociální poradny OCH KM), 
prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz 

Pedagogické pro rodiče dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 
prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz či na svecova@zsoskol.cz 

Právní poradenství 

s Mgr. Helenou Chovancovou, 

mailto:klubickokm@klubickokm.cz
mailto:klubickokm@klubickokm.cz
mailto:klubickokm@klubickokm.cz
mailto:svecova@zsoskol.cz


 

 

 

 

prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz 
 

 

 

Akce měsíce ledna 2018 
Úterý 2.1. 9:30-

11:30 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Sobota+Neděle 13.-14.1. 

  

 

 Workshop zdravého životního stylu 

se zaměřením na zdravou chůzi a 

obouvání 
Jaká témata na vás na workshopu čekají? 

1. Sdílení praktik zdravého životního stylu se 

zaměřením na pohyb a chůzi. 

2. Proč je důležité řešit správnou chůzi a obuv? 

3. Jaké mohou vzniknout problémy, když 

podceníme péči o své chodidlo, o chodidlo 

dětí? 

4. Jak si udržet zdravé chodidlo? 

5. Jak se správně obouvat? 

6. Co je barefoot? 

7. Praktický nácvik chůze, výroba vlastní BF 

obuvi. 

 

Vstupné: 1900 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252.777031252 (obsazeno, lze již jen jako 

náhradník). 

Úterý 16.1. 9:30-

11:30 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pondělí 22.1. 

 

9:30-

11:00 
Beseda: Nadužívání léčiv, cesty 

samoléčby 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 
1. Zamyšlení nad příliš velkou spotřebou léčiv. 

2. Kdy skutečně brát léky? 

3. Lze odhalit příčinu nemocí – psychosomatika? 

4. Sdílení zkušeností, jak si udržet zdraví. 

5. Sdílení zkušeností se samoléčbou. 

6. Sdílení zkušeností s alternativní léčbou. 
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Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Úterý 23.1. 9:30-

11:30 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pátek 26.1. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Polyrodiče 
 

Připravujeme na únor: 
6.2. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

13.2. – Út - Beseda: Prevence rakoviny prsu: Mamma HELP 

17.2. – So – Workshop: Jak žít zdravě, ekologicky a ekonomicky II. 

20.2. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

23.2. – Pá – Rodičovská skupina Polyrodiče 
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