
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            duben 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, 

Pedagogické pro rodiče dětí se specifickými potřebami  

s Mgr. Pavlínou Švecovou, Mgr. Petrou Ficovou 

Laktační, předporodní a porodní poradenství 

Poradenství péče o dítě do 1 roku 

Bc. et Bc. Eliškou Bakajovou 
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Akce měsíce dubna 2019 
Úterý 2.4. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pátek 5.4. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Tělo jako projekční 

plátno našich pocitů 
Jaká témata na vás na besedě čekají? 

1. ideál ženské krásy 

2. jak se dopracovat k větší spokojenosti se 

sebou samou 

3. mentální anorexie 

4. mentální bulímie 

5. záchvatovité přejídání 
Provázet besedou vás bude psycholožka Mgr. Pavlína 

Krejčí. 

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

hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Pondělí 8.4. 

 

9:00-

11:00 
Rodinné kruhy:  " Hrátky se 

zvyky a svátky“ 
Další ze setkání rodin, žen, dětí v rámci "Rodinných 

kruhů". Tentokrát na téma Hrátky se zvyky a svátky 

– Jaro, léto...  

Jaké zvyky, jaké tradice dodržujete ve Vaší rodině? 

Přijďte se podělit o to, jak slavíte svátky na jaře a v 

létě. Vzít můžete fotografie Vašich zvyků, třebas i 

fotky z vašeho dětství..  
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 9.4. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
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Pondělí 15.4. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: Nohy, nožky, nožičky 

aneb dětská podologie 
Jaká témata na vás na besedě čekají?      

1. fyziologický vývoj dolních končetin - kdy a 

proč vznikají patologie (vpadlé kotníky, plochá 

noha, vybočená pata, vpadlá člunková kost, 

tvar nohou do X a do O) 

2. obuv odpovídající vývoji dolních končetin a 

výběr obuvi podle typologie chodidla, barefoot 

3. kdy jsou ortopedické boty a ortopedické 

vložky opravdu potřeba a přináší do vývoje své 

benefity - podologická rehabilitace 

4. cvičení celého těla jako prevence i léčba 

ploché nohy 
Provázet besedou vás bude Bc. Kristýna Lajmarová 

ortotik – protetik a podolog. 

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

hlásit na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Úterý 23.4. 9:00-

11:00 
Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 
Pátek 26.4. 

 

16:00-

18:00 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

Děkujeme městu Kroměříž za podporu centra. 

  
 

Připravujeme na květen: 
6.5. – Po – Beseda: Spánek - jeden ze základních pilířů zdraví 

7.5. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

8.5. – St – Chlebopečení (Spolek Barbořice) 

6.4. – So – Ukliďme Česko (Spolek Barbořice) 

13.5. – Po – Beseda: Co by nemělo chybět v domácí lékarničce 

14.5. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

17.5. – Pá – Logopedický workshop 

20.5. – Po – Beseda s poradkyní v oblasti zdravého životního stylu 

21.5. – Út - Rodičovská skupina Čiperky 

28.5. - Út – Beseda: Rozpadají se vztahy zbytečně? 

31.5. – Pá - Rodičovská skupina Želvičky 

 

 

 

 


