
  

 

 

Program Klubíčka Kroměříž,z.s. 
            březen 2023 

 
„Aktivity projektu „Mateřství není handicap 2023“ 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 zavřeno 

Úterý zavřeno 16:30 – 18:00 

Středa 08:30-11:30 zavřeno 

Čtvrtek 08:30-11:30 zavřeno 

Pátek zavřeno zavřeno 

 
V době jarních prázdnin je herna uzavřena.  

V případě naplnění kapacity, bude probíhat v době jarních prázdnin příměstský tábor. 

  

 

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 Mgr. Radkem Mlýnkem 

Poradenství v oblasti rodičovství a péče o dítě 

 s Martinou Sedláčkovou 

 

mailto:habrova@klubickokm.cz


  

 

 

Akce měsíce března 2023 
Pátek 3.3. 

 

9:00-

11:00 
Klokánci - setkání svépomocné 

skupiny rodičů dětí do 1 roku 
Podpůrná skupina kojení a kontaktního 

rodičovství - přijď si popovídat o 

každodenních radostech a starostech 

spojených s kojením a raným mateřstvím. 
Zdarma. Kontaktní osobou pro skupinu je Martina 

Sedláčková  email: martinaslivova@gmail.com 

či tel: 732846839. 

Info na habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252. 

Úterý 7.3. 

 

9:00-

11:00 
Beseda - Výživa dětí podle TČM 

Co vás na besedě čeká? 

- trávení a krvetvorba pohledem TČM 

- sezónní naladění a úpravy 

- 5 elementů v kuchyni 

- první příkrmy a skladba jídelníčku dětí 

dle TČM 

- alergie a alergeny 

Provázet besedou vás bude Radim Jakeš, terapeut Tradiční 

čínské medicíny se zaměřením na zdraví dětí. 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Pátek 10.3. 

 

16:30-

18:00 
Cyklus workshopů:  Hledání 

osobní cesty k wellbeingu 
Společně otevřeme tyto témata: 

- identifikace silných stránek 

- akceptace svého životního příběhu 

- hledání odpovědi na otázku: „Kam kráčím?“ 

- prožívání přítomného okamžiku 
Workshopy vás bude provázet PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., 

pedagog AG Kroměříž, tvůrce předmětu etická výchova na 

ZŠ, otec 5 dětí. Muž, který inspiruje, doprovází a tvoří.... 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

mailto:martinaslivova@gmail.com
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Úterý 14.3. 

 

9:00-

12:00 
Sdílecí ženský kruh – 
Diskuzní skupina 
O čem si budeme na kruhu povídat? 

- otevřeme témata, která nás ženy 

aktuálně zajímají 

- budeme sdílet naše myšlenky, pocity a 

přístupy 

- získáme motivaci, podporu, odvahu věci 

přijmout či řešit 

- pocítíme energii ženského setkání 
Provázet kruhem vás bude Marcela Nejezchlebová. 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 
Pátek 17.3. 

 

16:00-

18:00 
Želvičky - setkání svépomocné 

skupiny rodičů dětí se zdravotním 

znevýhodněním 
Co vás čeká? 

- setkávání rodičů dětí se zdravotním 

znevýhodněním 

- vzájemná rodičovská a lidská podpora 

- setkávání v tělocvičně rodinného centra 

Klubíčko Kroměříž s možností využití 

vybavení pro zdravý psychomotorický rozvoj 

dětí  

- příjemně strávený čas a odreagování od 

stereotypu 
Zdarma. Kontaktní osobou pro skupinu je Jana Bačáková  

email: ovcacikova.jana@centrum.cz, tel.: 777 952 834.  

Info na habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252. 
Pondělí 20.3. 

 

16:00-

17:30 
Workshop: Pečení kváskového 

chleba 
Co vás na workshopu čeká? 

- ukážeme si celý postup pečení kváskového 

chleba 

- účastnici si domů odnesou kvásek, aby mohli 

začít ihned s pečením 

- ochutnáme čerstvě upečený chléb 

- budeme sdílet cenné rady a tipy týkající se 

pečení kváskového pečiva 

Provázet workshopem vás bude Veronika Habrová. 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

mailto:habrova@klubickokm.cz
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Pátek 24.3. 

 

9:00-

11:00 
Klokánci - setkání svépomocné 

skupiny rodičů dětí do 1 roku 
Podpůrná skupina kojení a kontaktního 

rodičovství - přijď si popovídat o 

každodenních radostech a starostech 

spojených s kojením a raným mateřstvím. 
Zdarma. Kontaktní osobou pro skupinu je Martina 

Sedláčková  email: martinaslivova@gmail.com 

či tel: 732846839. 

Info na habrova@klubickokm.cz nebo na 777031252. 

Neděle 26.3. 

 

14:00-

18:00 Spolu do přírody I. – vycházka 

pro rodiny s dětmi 
Chřibská klasika 

- Trasa: parkoviště U Křížku, Cimburk, 

Kazatelna, Hora sv, Klimenta, U Křížku 

- Délka trasy: cca 6 km/ náročnost: lehká 

- Sraz: 14:00 parkoviště U Křížku (cesta z 

Koryčan do Vřesovic), doprava pouze autem. 
Zájem o účast je nutno hlásit na habrova@klubickokm.cz , 

dotazy tamtéž nebo na 777031252. 

Pondělí 27.3. 

 

9:00-

12:00 
Workshop: Dětská jóga - zdravý 

pohyb pro malé i velké 
Co vás na workshopu čeká? 

- účinky pohybu na dětskou psychiku, fyzickou 

kondici 

- specifika a benefity dětské jógy 

- praktické ukázky cviků pro děti 2-6 let 

Workshopem vás bude provázet Pavlína Neudeckrová, 

lektorka dětské jógy. 

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

habrova@klubickokm.cz , dotazy tamtéž nebo na 

777031252. 

Termíny setkání budou členům skupiny 

zasílány emailem. 

 Setkání svépomocné rodičovské skupiny 

Čiperky 

 

mailto:martinaslivova@gmail.com
mailto:habrova@klubickokm.cz
mailto:habrova@klubickokm.cz
mailto:habrova@klubickokm.cz


  

 

 

Děkujeme našim donátorům za podporu centra. 

 
 

 

 

 


