
 

 

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            červenec 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 července 2021 
Pondělí 19.7. 

 

16:00-

19:00 
Workshop zklidňujících technik  

aneb pohodové odpoledne pro 

posílení duševního zdraví 
Na zahradě Klubíčka 
O čem si budeme povídat? 

1) Budeme si povídat o napětí, úzkosti, 

stresu a relaxačních technikách 

2) Zaměříme se na propojení tělesné a 

duševní pohody 

3) Vyzkoušíme si praktický nácvik několika 

technik pro zklidnění a relaxaci 
Provázet workshopem Vás bude Mgr. et Mgr. Hana Šušlíková, 

psycholožka. Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

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

Čtvrtek 22.7. 

 

9:00-

11:00 
Zahradní beseda:  

Znaménka a ochrana před sluncem 
Na zahradě Klubíčka 
O čem si budeme povídat? 

1) Budeme si povídat o napětí, úzkosti, 

stresu a relaxačních technikách 

2) Zaměříme se na propojení tělesné a 

duševní pohody 

3) Vyzkoušíme si praktický nácvik několika 

technik pro zklidnění a relaxaci 
Provázet besedou Vás bude MUDr. Alena Hrouzková,  

kožní lékařka. Zdarma. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pondělí 26.7. 

 

9:00-

12:00 
Workshop: Svět Montessori 

Workshop se koná na ul. Gorkého 2565 

(Klubíčko, DS Sovička). 

Co vás na workshopu čeká? 

Budeme si popovídat a sdílet zkušenosti, jak... 

1) respektovat individualitu a samostatnost 

dítěte 

2) vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj, 

sebevýchovu a sebevzdělávání dítěte 

3) respektovat citlivá období ve vývoji 

dítěte 

4) vytvořit připravené prostředí 
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5) udělat chybu není nic špatného 

6) pracovat s Montessori pomůckami 
Provázet workshopem vás bude Mgr. Pavlína Švecová, pedagožka 

učící Montessori přístupem na 1. stupni ZŠ. 

Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

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

Úterý 27.7. 

 

9:00-

11:00 
Zahradní workhop:  

Chlebopečení poprvé 
O čem si budeme povídat?      

1) Kváskové pečivo a zdraví 

2) Kváskové pečení prakticky (probereme 

vše ohledně pečení z kvásku) 

3) Sdílení zkušeností a receptů (každý 

účastník obdrží kvásek a recept na 

domácí chléb). 
Provázet workshopem vás bude Veronika Habrová. 

Vstupné: 50 Kč. Zájem o účast je nutno hlásit na 

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 30.7. 

 

9:00-

11:00 
Beseda: Hlas v každodenním 

projevu 
O čem si budeme povídat?      

4) Co o nás hlas vypovídá? 

5) Jak používat hlas, abych se dorozuměla. 

6) Jak se vlastním hlasem uvést do klidného 

harmonického stavu. 
Provázet besedou 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.  
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