
 

 

Spolupráce  se specialisty 

Elánkův poradce 

Stále se znovu a znovu snažíme zvyšovat kvalitu našich služeb, a proto jsme náš tým Elánku rozšířili 

o Pavlu Kremserovou, která pracuje jako školní psycholožka. Pavla má za sebou bohatou kariéru, kde 

mimo jiné působila i jako učitelka dramatické výchovy, sociální pracovnice a sociální pedagožka a 

stále přednáší na PdF MU. Pavla bude pravidelně objíždět všechny provozy školek a jeslí Elánek, na 

každém provozu stráví náhledový den a v rámci zpětné vazby poskytne pečujícím osobám další 

užitečné tipy pro práci dětí v kolektivu, doporučí, na jakou oblast rozvoje se ještě více zaměřit a bude 

nápomocná v případě těžší adaptace, nebo případných odlišností. Pokud by průběh školkového dne 

vyžadoval komunikaci s rodiči, tak se kromě každodenního kontaktu s pečujícími osobami, budou 

moct rodiče nezávazně sejít i s Pavlou, která poradí, jak dítěti co nejvíce pomoc a pobyt v kolektivu 

mu usnadnit. 

Mgr. Bc. Pavla Kremserová, poradce@elanek.eu  

 

Fyzioterapeuti/zdravý pohyb 

• Bc. Eva Brůžičková 

- cvičení s dětmi, diagnostika, léčba, prevence, regenerace 

Adresa: Hybešova 19, 602 00 Brno střed 

Kontakt: rezervace@fyziohelp.cz, +420 603 852 739 

• Pohybové studio KLM, z.s. 

- cvičení s dětmi bez rodičů, s rodiči, rozvoj psychomotoriky, rozvoj obratnosti a dovedností, 

správné držení těla 

Adresa: Křídlovická 948/22, 603 00 Brno 

Kontakt: info@klmstudio.cz, www.klmstudio.cz  

 

Nutriční poradci 

• Marcela Kalasová, DiS 
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- poruchy příjmu potravy, trucování u jídla, správná výživa 

Adresa: Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno-střed 

Kontakt: 721 907 915 

• FN Brno - Dětská nemocnice 

- objednání se na základě doporučení lékaře 

Adresa: Černopolní 9, 613 00 Brno 

Kontakt: poradna_vyzivy@fnbrno.cz, 532 234 961 

 

Psychologové/terapeuti 

• Mgr. Petr Pivoda - psychoterapeut 

- problémy a poruchy chování (ADHD, úzkosti), výchovné poradenství 

Adresa: Dělnická, 624 00 Brno-Komín 

Kontakt: +420 777 891 651 

• Mgr. David Macek - psycholog 

- poradenství pro rodiče 

Adresa: Okružní 875/19A, 638 00 Brno-Lesná 

Kontakt: info@psycholog-macek.cz, +420 732 611 431 

• Petr Sakař Ph.D. - psychoterapeut 

Adresa: Údolní 11, Brno 60200, 2. patro (vpravo) 

Kontakt: sakar@post.cz, +420 608 635 205 

• Mgr. Kamila Zieglerová - psychoterapeutka 

- spolupráce s rodiči 

Adresa: Šmejkalova 1681/20, 616 00 Brno-Žabovřesky 

Kontakt: +420 731 428 434 
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