
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
           Duben 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 

 

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, 
prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: habrova@klubickokm.cz 
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Akce měsíce dubna 2018 
Úterý 3.4. 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pondělí 9.4. 

 

15:00-

16:30 
   Beseda: Komunikace v rodině 

Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Rodičovství - co a jak ve výchově dítěte 

2. Manželství (partnerské soužití) 

3. Jak zvládat konfliktní situace a krize 

4. Autorské představení knih pro děti 
Provázet besedou vás bude PhDr. Romana Suchá, 

psycholožka, autorka knih pro děti.  

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 13.4. 

 

9:30-

11:30 
   Beseda: Dcery a matky -   

   (ne)dořešené vztahy? 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Optimální provázení k dospělosti otcem a 

matkou 

2. Jaké potíže při tom mohou nastat 

3. Matka "zdravě" přítomná, psychicky 

nedostatečně přítomná, příliš těsná ... a co z 

toho plyne pro dceru 

4. Co může komplikovat cestu k sobě samé a 

pocitu, že žiji svůj vlastní život 

5. Role babičky, aneb o generaci dál 

6. (Ne)opakování starých vzorců,  

rozbití bludného kruhu 
Provázet besedou vás bude psycholožka  

Mgr. Pavlína Krejčí.  
Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pondělí 16.4. 9:30-

11:30 
Rodinné kruhy 

Téma: "Sebe-Vědomí ženy" 
Jaká témata vás na aktivitě pro rodiče s 

dětmi čekají: 

1. Každý jsme jedinečný, všichni jsme 

podobní… 
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2. Jak si vážit sám sebe… 

3. Jak se do sebevědomí projektuje výchova? 
Přijďte si popovídat o tom, jak máme rádi sami sebe, 

hrát si, poznat nové přátele, pobavit se a zasmát, vše 

pod vedením oblíbené lektorky Bc. Janči Němcové, DiS. 

Vhodné pro všechny věkové kategorie. 

Vstupné: 30 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Úterý 17.4. 9:30-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Sobota 21.4. 

 

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 ve spolupráci s Klubíčkem Spolek 

Barbořice za podpory Města Kroměříž. 

Zdarma na zahradě Klubíčka. 

Info na habrova@klubickokm.cz nebo na 

777031252. 
Pondělí 23.4. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Polyrodiče 
Úterý 24.4. 

 

9:30-

11:30 
Beseda: Jak poznat podezřelé 

znaménko? 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Typy znamének a kožních výrůstků 

2. Možná rizika související se znaménky a 

změnami kůže 

3. Prevence a lékařské zákroky 

4. Přímá kontrola znamének kožní lékařkou 
Provázet besedou vás bude MUDr. Eva Pospíšilová, 

zástupce primáře kožní ambulance Kroměřížské 

nemocnice a.s. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
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Připravujeme na květen: 
15.5. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

21.5. – Po - Beseda: Císařovny 

22.5. Út - Rodičovská skupina Polyrodiče 

Seminář: DOMOV - místo pro dětský klid v duši a rozvoj současně (datum bude upřesněno) 

29.5. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

1.6. – Pá – Beseda s psycholožkou (v rámci Týdne pro rodinu) 

 

 


