
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            květen 2021 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2021“ 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 zavřena do odvolání 
 

 

Poradenství 
bezplatné, prosíme, nahlaste svůj zájem předem na:  

habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252 

 

Psychologie (dětská i pro dospělé) 

 s PaedDr. Mgr. Bc. Hanou Rupertovou Paštekovou 

Pedagogika, speciální pedagogika 

 s Mgr. Pavlínou Švecovou 

Zdraví a zdravý životní styl 

s Bc. Radkem Mlýnkem 

Sociální a dluhová oblast 

s Mgr. Kamilou Sýkorovou, Dis. 
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Akce měsíce květen 2021 
Pondělí 3.5. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Dětský hněv a strach 

On-line přes aplikaci Meet  
Jaká témata na vás na besedě čekají?      

1. Hněv a strach – emoce, které děti 

potřebují 

2. Jak na ně reagovat a jak s nimi pracovat 

3. Strachy vývojové a strachy následkem 

traumatu 

4. Hněv, období vzdoru a terapeutické 

aktivity na rozpoznání a přijetí emocí 
Provázet besedou vás bude  Bc. et Bc. Milena Toman - 

maminka, studentka 5. ročníku psychologie na Univerzitě 

Palackého, redaktorka.  

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Pátek 7.5. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: Vztah mámy a dcery: 

Kořeny a křídla 
On-line ve FB skupině "Cesty mateřství.  

Cesty ženství."  
Vztah s mámou ovlivňuje celý náš život. Ať už jsi 

dcera své matky nebo máma své dcery, ať je Tvá 

máma naživu, nebo ne. 

Přijmi tedy dárek ke Dni matek a přidej se do skupinky  

„Cesty mateřství. Cesty ženství.“ už nyní a měj 

možnost se tak připojit i k webinářům, které zde 

probíhají. 
Těší se na Tebe dcera, máma dvou dcer, průvodkyně ženskými 

tématy Jana Němcová. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Pondělí 10.5. 

 

16:30-

18:30 
Beseda: Výchova k šťastnému 

životu 
On-line přes aplikaci Meet 

Jaká témata na vás na besedě čekají?      

1. Jak podporovat děti při vyrovnávání se s 

krizí a problémy 

2. Jak rozvíjet u dětí hlavní princip úspěšného 

života 

3. Jak učit děti pracovat s chybou 
Provázet besedou vás bude PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. 

(pedagog; AG Kroměříž). 
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Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Čtvrtek 13.5. 

 

17:00-

19:00 
Beseda: Pět příběhů ze života, 

aneb co všechno si myslíme, že se 

nám nemůže přihodit.... 
On-line přes aplikaci Meet  

Jaká témata na vás na besedě čekají?  

Postřehy z praxe sociálněprávního poradenství 

1. příběh první pohádka se špatným koncem - 

Dokud nás smrt nebo rozvod nerozdělí 

2. příběh druhý tragikomedie Až Ti bude 

18náct dělej si, co chceš.... 

3. příběh třetí horor - Skučení z půjčení či 

ručení 

4. příběh čtvrtý thailer - Nechtěné dědictví 

5. příběh pátý scifi - Elektrošmejdi útočí 
Provázet besedou vás bude Mgr. Kamila Sýkorová, Dis. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Pondělí 17.5. 

 

16:30-

18:30 
Beseda: Jak pomáhat ptáčkům 

nejen v zimě 
On-line přes aplikaci Meet  

Jaká témata na vás na besedě čekají?  

6. Jak a kdy ptáčky krmit? 

7. Jaké krmítka používat a jak se o ně starat? 

8. Kteří ptáčci jsou u nás běžní a kteří 

ohrožení 

9. Ptačí zahrádka 
 Provázet workshopem vás bude  Jana Ledečová, ekocentrum A 

Rocha, Dobré v Orlických horách. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Čtvrtek 20.5. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Jak vyladit psychiku a 

prožívat každý den s radostí? 
On-line přes aplikaci Zoom 

Jaká témata na vás na besedě čekají?      

1. život v souladu s ženským cyklem  

2. probuzení naší ženské přirozenosti  

3. malé radosti všedních dní,  

které zvládneme i s dětmi v zádech 
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Provázet besedou vás bude Zuzana Tuhovčáková, 

mentorka a průvodkyně žen a tvůrkyně projektu 

Voňavá cesta vědomé ženy. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pondělí 24.5. 

 

16:00-

18:00 
Beseda: Proč se (ne)rozvádět 

On-line přes aplikaci Meet 
Pokud máte pocit, že váš partnerský vztah je v 

krizi protože: 

1. Máte pocit, že si nemáte co říci 

2. Ze vztahu se vytratily emoce 

3. Vyskytl se někdo jiný “lepší“ 

4. Rozešli se vaše představy o budoucnosti, 

výchově, užití financí 

5. Nejste spokojená s rozdělením činností v 

domácnosti 

6. Do vztahu vstoupila závislost  

Pak bude tato beseda ta správná právě pro vás! 
Provázet besedou vás bude PaeDr. Mgr. Hana Pašteková Rupertová, 

psycholožka. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Středa 26.5. 

 

9:00-

11:00 
Sdílecí ženský kruh – Půsty ano či ne? 

Diskuzní skupina: Rodinné kruhy 
On-line přes aplikaci Meet 

O čem si budeme na on-line kruhu povídat?      

1. Otevřeme témata, která nás ženy aktuálně 

zajímají  

2. Budeme sdílet naše myšlenky, pocity a 

přístupy 

3. Získáme motivaci, podporu, odvahu věci 

přijmout či řešit 
Provázet kruhem vás bude Marcela Nejezchlebová. 

Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Dle aktuálních vládních nařízení, termíny 

setkání budou členům skupiny zasílány 

emailem. 

 Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 

 

Děkujeme městu Kroměříž za podporu centra.  

mailto:habrova@klubickokm.cz
mailto:habrova@klubickokm.cz
mailto:habrova@klubickokm.cz

