
 
 

Mama klub Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim (budova mateřské školy) 

www.mamaklubchrudim.cz, IČO: 69154368, č. účtu: 157556920/0300 

469689119, 775689119, provozní: 774489117, 725803899,  

ředitelka: 775689118, předporodní kurz: 774489119 

e-mail: mamaklub.chrudim@seznam.cz, skype: mamaklub.chrudim  

Běžný provoz PO - PÁ 8:00 – 12:00, odpoledne a o víkendech dle programu 

 

Činnost Mama klubu je podporována městem Chrudim,  
Pardubickým krajem, MPSV a drobnými dárci 

   

 
 

Pondělí: MY ENGLISH – ANGLICKÁ „ŠKOLIČKA“ –  8,30 – 15,00. Dopolední či  celodenní „anglická školka“ pro děti od 2 do                         

5 let. Výuka anglického jazyka formou intenzivního programu pro malý počet dětí. Přihlášky a  info: Mgr.Helena Chaloupková, PhD. 
info@babymusic.cz, www.babymusic.cz, 732 385 202. 

           ART IN ENGLISH - 16,00- 17,00, děti angličtinu vnímají na pozadí kreativní manuální činnosti. Vše v angličtině, určeno dětem 

od 5 do 8let s možností vyzvedávání dětí v Mš či Zš. Přihlášky a informace: Mgr.Marta Stránská, marta.stranska@babymusic.cz, 
www.babymusic.cz, 734 283 498. 

DOSPĚLÁCKÉ CVIČENÍ problémové partie – vždy od 19 hod. Posilování, fitbally, overbally s Anetou. Kapacita 

omezena, bližší info: 725 803 899. 

Úterý:  MAMAŠKOLKA s Margitou – vždy od 9 hod., cvičení, tancování, říkadla a písničky a jiné pohybové aktivity  

   s pohádkou nebo výtvarnou činností na závěr pro rodiče s již chodícími dětmi. Bližší info: 775 011 979. Mimo 1.10.2013 

       ANGLICKÉ ZPÍVÁNKY – vždy od 10,00 hod. Pro přihlášené děti od 6 měsíců do 3 let v doprovodu rodičů. Říkadla, písně i 

živá hudba. Přihlášky a informace: Mgr.Helena Chaloupková, PhD. info@babymusic.cz, www.babymusic.cz, 732 385 202. 

   VOLNÁ HERNA S VÝTVARNOU DÍLNOU – vždy od 10,00 do 11,30 hod. 

       MINIŠKOLKA s Malíkem – vždy od 10,30 hod., po předchozí domluvě pro děti od cca 2 let možno i bez rodičů. Postupné        

       zvykání na prostředí mateřské školy při společném tvoření, zpívání a hraní. V barevné třídě MŠ Dr. J. Malíka.  
   Bližší info: 775 011 979. Mimo  1.10.2013 

   ODPOLEDNÍ CVIČENÍ M+M s Gábinou - vždy od 14:30 hod. Pro rodiče s miminky od 3 měsíců. Bližší info:   

      774 489 119.   

Středa: MONTESSORI HRÁTKY s babi Jarkou (1.skupina) – vždy od 9 hod. Pro maminky s dětmi od 1,5 roku.   

Společné hrátky  prvky Montessori pedagogiky, práce s pomůckami, rozvoj smyslových orgánů a motorických dovedností, písničky a tanečky. 
Bližší info: 605 166 163      

MONTESSORI HRÁTKY s babi Jarkou (2.skupina)– vždy od 10 hod. Pro maminky s dětmi od 1,5 roku. 

Společné hrátky s prvky Montessori pedagogiky, práce s pomůckami, rozvoj smyslových orgánů a motorických dovedností, písničky a 
tanečky. Bližší info:  605 166 163.    

                      ODPOLEDNÍ HRÁTKY PRO PŘEDŠKOLÁKY s babi Jarkou – vždy od 16 do 17 hod. Pro děti od 3 let bez 

doprovodu rodičů. Společné hrátky s prvky Montessori pedagogiky, práce s pomůckami, písničky, pohádka i pohybové aktivity. Maminky 
mohou strávit příjemnou hodinku dle svých představ, nebo pokud potřebují vzít mladšího sourozence s sebou do herny Mama klubu jsou 
vítány. 

Odpoledne pro ZDRAVÉ MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ -  Kurzy předporodní přípravy pro těhotné 

ženy a jejich partnery. Bližší info: 774 489 119 (Gábina Boháčová). Program a termíny jednotlivých přednášek sledujte na internetu 
mamaklubchrudim.cz. 

Čtvrtek: MALINOVÁ ŠKOLIČKA s babí Malinovou – vždy od 9 hod. Říkadla, písničky, tvoření nebo pohádky pro rodiče či 

                          prarodiče s dětmi od 1,5 roku. Bližší info: 736 109 153. 

           MAMAKLÍČEK- pěvecký soubor pro nejmenší - vždy od 10 hod., společné zpívání dětí s rodiči pod vedením  

                          Ivy Malinové.  Zveme mezi nás rodiče s dětmi od dvou let. Bližší info: 736 109 153.   

           HLÍDÁNÍ DĚTÍ  - Po předběžné domluvě na tel. 725 803 899  můžete v době od 11 do cca 15 hod.  svěřit svá dítka do péče   

                         zkušené lektorce a využít tak čas pro vyřízení záležitostí, které pro děti nejsou příliš lákavé. 

                  VOLNÁ HERNA – vždy od 11 do 12 hod. 

                         DOKOLEČKA DOKOLA - tanečky pro kluky a holky od tří let od 14,45 do 15,45 bližší informace u p.Kvakové  603114553 

           ROBÁTKA A PRVNÍ KRŮČKY hudební školy Yamaha - vždy od 16 a 17 hod. Rytmické a hudební cvičení 

                         pro přihlášené rodiče s dětmi od 4 měsíců do 4 let. Bližší info: 775 689 119.  

 Pátek:  CVIČENÍ PRO MIMINKA s Mirkou - vždy od 9 hod. Pro rodiče s miminky od 3 měsíců. Bližší info: 723 191 342.  

         VOLNÁ HERNA PRO MIMINKA – vždy od 9.45 do 10.45 hod. 

CVIČENÍ PRO BATOLATA s Margitou - vždy od 10 hod., pro rodiče s již chodícími dětmi. Bližší info: 775 011 979. 
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Ferdův slabikář přírody - Ekovýchovně zaměřený kroužek pro děti ve věku 3-6 let. Zveme Vás na naše další setkání s tématem DEN 

STROMŮ dne 20.10.2013 v 9,30. Místo akce bude Městský park Chrudim. 

Jak chutná česko? – V rámci Dnů zdraví si protáhneme tělo turistikou v Národním parku Podyjí, navštívíme Znojmo s jeho historickými 

památkami a povzbudíme chuťové pohárky ochutnávkou letošní úrody vinařského kraje. Sportovně turistický víkend s gastronomickým podtextem. Na 
společný autobusový zájezd vyrážíme v pátek 18. října v 15 hodin, návrat v neděli 20. října kolem 17 hodiny. Přihlášky a další informace na 
vkuzmova@centrum.cz. 

Maraton čtení ve spolupráci s Městkou knihovnou Chrudim – V rámci týdne knihoven vás všechny zveme dne 

1.10. v 9,30 do prostor Městské knihovny Chrudim, kde proběhne maraton čtení rodičů dětem. 

Volnočasový klub PALUBA –  pro všechna dítka, která se nedostala do družiny se nově v prostorách Mama klubu Chrudim otevírá 

každý všední den klub PALUBA pro dětí 3. až 5. tříd, vždy od 12,00 – 17,00. Nutné přihlásit na tel. č. 774 489 117 nebo na 725 803 899.     

První pomoc - Seznámení s první pomocí pro kojence a batolata. Termín 2.10.2013 v 17:30 

Praktická příprava k porodu - seminář s Naďou Novákovou – s porodní asistentkou z Vysokého Mýta. 

Procvičíte si dýchání k porodu a naučíte se jak psychicky i fyzicky zvládnout porod i to, jak vám v tom může pomoci partner. Doporučujeme účast tatínků. 
Určeno především pro těhotné ve třetím trimestru. V úterý  8.10 2013 16:00. 

Péče o novorozence - Umět se postarat o miminko se musí naučit především maminka, ale i tatínek by ji měl umět zastoupit. Je toho 

hodně, co všechno se musíme naučit - přebalovat, kojit, krmit, koupat i hrát a spoustu dalších důležitostí. Jak na to Vám poradí některá chrudimská dětská 
lékařka. 9.10. 2013 v 17:00. 

Laktační poradna – vše o kojení - Beseda s  MUDr. Alenou Drahokoupilovou, zkušenou dětskou lékařkou a dlouholetou laktační 

poradkyní.  16.10. 2013 18:00.  
Těhotenské cvičení -  s Gábinou Boháčovou. Vezměte si s sebou oblečení na cvičení a na relaxaci, naučíte se těhotenské cviky, které 

potom můžete kdykoliv provádět. Termín 23.10. 2013 a 20.11.2013 vždy v 17:30  

Povídání o porodu v chrudimské porodnici přímo v prostorách porodnice.  Beseda s porodníkem 

gynekologicko – porodnického oddělení chrudimské nemocnice. Dozvíte se, co Vás čeká během porodu a dostanete také odpovědi na Vaše dotazy, můžete 
se seznámit s prostředím porodnice (pokud to situace dovolí, proběhne i prohlídka porodních sálů). Pokud s sebou přivedete i tatínky, dozvědí se i oni, co je 
může čekat v porodnici. Termín bude upřesněn.              

 

 
  

 

Ukládání broučků –  tradiční lampiónový průvod s programem  proběhne dne 7.11.2013 

 

Odpolední lyžařský & snowboardový kurz pro děti nebo rodiče s dětmi - Chcete jet na hory se 

zkušeným malým lyžařem, ale nemáte čas nebo schopnosti Vaše dítě učit lyžovat? Může se to naučit za několik pátečních odpolední po školním 
vyučování! Kurz je určen dětem od 4 do 10 let (za přítomnosti rodiče, mohou být i mladší - min. 2,5let). Je pořádán ve spolupráci s lyžařskou a 
snowboardovou školou Ski Fanatic. Cílem je naučit děti základním lyžařským (snowboardistickým) dovednostem nebo zdokonalit techniku lyžování 
(snowboardingu) a naučit bezpečnému pohybu a chování na sjezdovkách. Předpokládaný start prosinec 2013. 
 
 
 

Nabízíme prostory k uskutečnění oslav a narozeninových párty šitých na míru právě 

Vám – malování na obličej, program pro děti, …. Objednávky  a informace na tel.: 

774 489 117. 

 
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.MAMAKLUBCHRUDIM.CZ 

http://www.mamaklubchrudim.cz/

