
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            únor 2019 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2019“ 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, 
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Akce měsíce února 2019 
Úterý 5.2. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pátek 8.2. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Jak efektivně začít  

žít zdravě 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

     Probereme základní body při změně životního 

     stylu: 

1. Změna začíná v hlavě 

2. Určení si cíle 

3. Nalezení správné cestu 

4. Poslouchání svého těla 

5. Kvantifikace změny 
Provázet besedou vás bude Bc. Radek Mlýnek,  

propagátor zdravého životního stylu. 

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

hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo 

na 777031252. 
Pondělí 11.2. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: První pomoc pro 

maminky s dětmi 
Jaká témata na vás na besedě čekají?      

1. Specifika poskytování první pomoci u dětí. 

2. Jak poskytnout první pomoc v případě 

závažných stavů u dětí- úrazy, popáleniny, 

tonutí, dušení, otravy. 

3. Kdy a jak volat záchrannou službu. 

4. Jaká jsou pravidla  

resuscitace u dětí a dospělých 

Provázet besedou vás bude MUDr. Radka 

Červenková. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Úterý 12.2. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 

 

 

 



 

 

 

 

Pátek 15.2. 

 

16:00-

17:30 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Želvičky - setkání rodičovské skupiny 

rodičů a dětí se zdravotním znevýhodněním 
   Co Vás čeká? 

• setkávání rodičů dětí se zdravotním 

znevýhodněním 

• vzájemná rodičovská a lidská podpora 

• setkávání v tělocvičně Klubíčka s možností 

využití moderního vybavení pro zdravý 

psychomotorický rozvoj dětí pod vedením 

speciálního pedagoga 

•  příjemně strávený čas a odreagování od 

stereotypu 
Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Úterý 19.2. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 

 

 


