
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
          prosinec 2018 

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

Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, 

zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je 

využívat. Zpracování osobních dat podléhá pravidlům uvedeným na našich webových stránkách. 

 

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 16:30 – 18:00 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 

 

Poradenství 
bezplatné, probíhá v prostorách Klubíčka Kroměříž, prosíme, nahlaste svůj zájem předem na: 

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252 

 

Individuální poradenství s psycholožkou 

s PaedDr.Mgr.Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou,  

s Mgr. Pavlínou Krejčí 

Logopedická poradna 

s Mgr. Martinou Pechovou Jahodovou, 

Finanční, rodinné a sociální poradenství 

s Bc. Janou Pospíšilovou (vedoucí Sociální poradny OCH KM), 

Pedagogické pro rodiče dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou 

Laktační, předporodní a porodní poradenství 

Poradenství péče o dítě do 1 roku 

Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou 

Výživové poradenství 

Zdenkou Výležíkovou 
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Akce měsíce prosince 2018 
Pondělí 3.12. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: Jsem dobrá máma, i 

když nestíhám 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

1. Klidná máma, dobrá máma aneb nemusí být 

vše dokonalé. 

2. Děti a jídlo, co jim dát, jak jim to 

nabídnout. 

3. Barviva v jídle pro děti. 

4. Cukr, co dělá v těle, jak škodí a jak ho 

částečně nahradit. 

5. Jak se nenechat zmást reklamní kampaní. 

6. Vše, co by vás mohlo zajímat. 
Provázet besedou vás bude Zdenka Vyležíková, 

propagátorka zdravého životního stylu. 

Vstupné na besedu je 30 Kč. Zájem o účast je nutno 

hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 
Úterý 4.12. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Po-Po 
Pátek 7.12. 

 

15:30-

17:00 

17:00- 

18:30 

Workshop: Logohrátky s 

předškoláky 
Jaká témata vás na workshopu čekají: 

1. Školní zralost dítěte z pohledu logopeda.  

2. Řeč dítěte předškolního věku. 

3. Nejčastější vady výslovnosti. 

4. Logopedické hrátky. 

5. Rozvoj zrakového a sluchového vnímání. 
Provázet besedou vás bude Mgr. Martina Pechová 

Jahodová, DiS., logopedka. 

Vstupné: 30 Kč. Lze se přihlásit do 1. či 2. skupiny (ve 

skupině max 5 dětí). Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Sobota 8.12. 9:00-

12:00 
VOLNÁ VÝMĚNA VĚCÍ 

Komunitní ekologická aktivita vhodná pro 

každého. 

Možnost směnit jakékoli přebytečné, 

neužitečné věci za jiné, pro vás užitečné a 
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potřebné. Ulehčíte domovu, městské skládce a 

sobě i jiným můžete udělat radost. A to vše 

zadarmo! 
Akci pořádá ve spolupráci s Klubíčkem Spolek 

Barbořice. 

Vstupné dobrovolné. Info na 

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252. 

Pondělí 10.12. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Polyrodiče 
Úterý 11.12. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Po-Po 
Čtvrtek 13.12. 

 

15:30-

17:30 
Přednáška: Psychosomatika 

Provázet přednáškou vás bude psycholožka PaeDr. 

Mgr. Hana Pašteková Rupertová. 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 14.12. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Vztah dítěte a matky 

a jeho vliv na pozdější 

navazování vztahů v dospělosti 
Jaká témata vás na besedě čekají: 

1. Jak by se měla matka vztahovat v raném 

období k dítěti? 

2. Rozlišíme si typy vazeb mezi matkou a 

dítětem. 

3. Budeme se věnovat i dalším důležitým 

osobám dítěte. 

4. Podíváme se na souvislost mezi vztahy s 

rodiči v dětství a navazováním vztahů v 

dospělosti. 

5. Jaké obtíže mohou nastat? A jak jim 

rozumět? 

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. 
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Úterý 18.12. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Po-Po 

 

 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2019! 

 

V termínu 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 

je Klubíčko zavřeno 

 

Připravujeme na leden 2019 
Workshop minimalismu s Marcelou Sobotovou (19.1.) 

Beseda s kožní lékařkou na téma znaménka (28.1.) 

Beseda s propagátorkou zdravého životního stylu na téma diety (25.1.) 


