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KLUBÍČKO NÁS BAVÍ…
Jsme IN a motáme to ONLINE!
Klubíčko v loňském roce oslavilo už 10. narozeniny.
Dnes, v době informační, chceme být také IN a ON‐
LINE a tak vstupujeme do druhého desetiletí s novou
formou komunikace. Dovolte, abychom Vám
představili první číslo elektronického newsletteru
eMOTANICE. Budete‐li chtít, může se vám přimotat
do života a to v mnoha formách…na webu,
Facebooku nebo přímo do vaší e‐mailové schránky,
stačí naši zprávu jen otevřít a zjistit, co je v MC
nového!

Můžete si přijít popovídat, najít sobě i svým dětem nové známé, poslechnout si
zajímavé přednášky z různých oborů, zatančit a zazpívat si, naučit se anglicky či
francouzsky, nechat si pohlídat dítě a mít chvilku pro sebe či práci. V Klubíčku máte
také možnost předat dál to, co umíte nebo o co se zajímáte. Dobrovolníci jsou
důležitou součástí našeho centra a nikdy jich není dost, takže pokud se chcete stát
aktivní součástí Klubíčka a máte co nabídnout, jste na správném místě!

LÉTO V OBLACÍCH…

OČEKÁVÁME…
Zahraničního dobrovolníka
S nadšením očekáváme příjezd prvního zahraničního
dobrovolníka. V prvním červnovém týdnu k nám
přijede v rámci EVS (Evropské dobrovolné služby,
http://www.mladezvakci.cz/evropska‐dobrovolna‐
sluzba/) odvážná Lucile. Lucile pochází z Toulouse,
z Francie, zajímá se o fotografování, francouzskou a
anglickou literaturu. Předpokládáme, že se zapojí
nejen do jazykových aktivit, ale průběžně také do
všech akcí Klubíčka. Se zahraničními dobrovolníky
(v podzimních měsících očekáváme příjezd druhého
dobrovolníka nejspíš z Laponska) si můžete přijít
popovídat do Open Clubu. Zahraniční dobrovolníci
v Kroměříži stráví několik měsíců a tak se jim snažíme
připravit příjemné zázemí. Byt, ve kterém budou
bydlet, je zatím nedovybavený a tímto bychom vás
rádi požádali o spolupráci při jeho zařizování!

Léto se blíží, i když to tak zatím nevypadá, je čas naplánovat letní aktivity.
Mateřské centrum Klubíčko vám, jako každoročně, nabízí řadu možností, jak
můžete vy a vaše děti prázdniny strávit. Rodinné pobyty jsou organizovány
v Chrasticích pod Kralickým Sněžníkem v horském penzionu Balnea
(www.balnea.cz). V letošním roce se děti mohou těšit na spoustu dobrodružství při
hledání klíče od pevnosti Balnea a také na tábor mladých meteorologů ‐ Poplach
v oblacích. Pobyty jsou velmi oblíbené a finančně dostupné. Nabízíme poslední
volná místa na pobyt od 1. – 6.7.2013, lektorkami budou Věrka Vargová a Renata
Cveková a kdo bude otec Fura? Zábavné léto si děti určitě užijí i ve městě na
příměstských táborech, kterých MC Klubíčko nabízí celkem 10. O děti bude dobře
postaráno a naučí se spoustu nového ve společnosti oblíbených lektorek.

Pokud doma najdete cokoliv vhodného, co byste
mohli věnovat – nábytek, postel, psací stůl, šatní
skříň, lampičku, konferenční stolek, obrázky, pračku,
nádobí, koberec, povlečení, úklidové a hygienické
prostředky…předem děkujeme!
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Zajímavou možností je i srpnová, tématicky zaměřená prázdninová babyškolka,
kde vaše děti pohlídáme v rámci projektu „Rodičovství není handicap“ zcela
zdarma. Termíny všech táborů naleznete zde.

aktuální přehled akcí najdete zde.
8.6. Hrajeme si v Libosadu (Květná zahrada)
17.6. Jarní putování za Lochnesskou

Stalo se…

21.6. Multižánrový piknik v Květné zahradě

POsezení a POvídání
s Věrkou a Lenkou na téma SUPERŽENA ukázalo,
že už jen definovat pojem Superžena je téma
k diskusi. Každá z nás je prostě Super v něčem
jiném! Příště prodiskutujeme syndrom vyhoření a
péči o dítě s handicapem. Přijďte na další sezení!

Elektronický rezervační
systém
Dalším krokem směrem k elektronické komunikaci
bude spuštění on‐line rezervačního systému na
podávání přihlášek do veškerých aktivit Klubíčka.
Nový systém bude spuštěn během prázdnin. Již
podané přihlášky budou do systému zadány.

Power Joga venku v Klubíčku
Je čas udělat něco jen pro sebe! Využijte nabídku
power jogy v zahradě MC s cvičitelkou Šárkou
Řihákovou z Flow Yoga Studio www.flow‐yoga.cz.
Power jogu si můžete zacvičit každé úterý a pátek
od 18,30 – 19,30, cvičení probíhá venku za
příznivého počasí.

Světýlko do každé rodiny!
Zapálené lucerny představující pilíře rodiny, barevné sukénky malých tanečnic a
úsměvy na tvářích více jak 110 přítomných rodin při plněný rodinně zaměřených
úkolů, rozsvítily Hanácké náměstí u příležitosti „Mezinárodního dne rodiny“.
Společná akce Klubíčka a partnerských organizací, podporujících rodiny,
spolufinancovaná ze sociálního fondu Zlínského kraje, měla za cíl mimo jiné
posílení vzájemných vztahů a soudržnosti rodiny, podporu pěstounských rodin,
zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči, a podporu mezigeneračních
vztahů včetně budování občanské společnosti. Celou zprávu o projektu „Klubíčko
světel aneb Světýlko do každé rodiny“ naleznete zde.
V rámci tohoto projektu probíhají další doprovodné akce, např. prodej jmenovek
na dveře a přednášky s psycholožkou PaedDr.Mgr. Bc.Hanou Rupertovou
Paštekovou.

Víte že…
Nový koberec v herně jsme mohli koupit i díky
vašim příspěvkům, např. z výtěžku z Vánočního
jarmarku. Další vaše příspěvky budou využity na
pořízení obložení do herny.

Školka s prvky Montessori
Školka nabízí respekt k vašim dětem, prostor pro
jejich přirozený vývoj, důraz na rozvoj
samostatnosti, odpovědnosti, posilování vnitřní
motivace k učení a poznání, bezpečné prostředí bez
soutěžení a srovnávání. Pro váš velký zájem bude
od října i dopoledne!

Francouzský klub…

Nebojte se malovat!
Čarovné květnové odpoledne s Renoirem strávilo 30 velkých i malých umělců
v překrásném přírodním ateliéru Podzámecké zahrady, aby pod poutavým a
dynamickým vedením malířky Jitky Gočaltovské zaplnili svá plátna barvami a
zachytili krásný moment.

Na Kouzelnické dopoledne pro rodiny s dětmi
“Atelier de magie” přijelo DUO mladých kouzelnic.
Děti kouzlily a okomentovaly je francouzsky.
Mateřským centrem se linula nejen francouzština,
ale i vůně normandských sýrů a provensálského
Ratatouille, které nám připravila paní Záhornacká
z Café Bistro Matiné, www.matine.cz.

Stavění Máje!
Příchod jara jsme oslavili tradicí Stavění máje. Děti
nazdobily májku, která zdobí zahradu MC po celý
květen. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
především
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občerstvení a v neposlední řadě Městu Kroměříž a
p. Posoldovi za kmen a strom potřebný na májku.
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