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JEDEME  DÁL… 
Léto je dávno pryč, jen to babí na nás občas vykoukne do každodenního shonu. 
S podzimem začal i další rok s Klubíčkem. Hlídání dětí v rámci projektu Rodičovství 
není handicap, které bylo financováno z prostředků ESF a pro rodiče zdarma sice 
zářím skončilo, ale Klubíčko a jeho aktivity jedou dál a ještě lépe! Máme pro vás pár 
novinek, ale jinak u nás najdete, stejně jako loni, příjemné lidi a báječné akce! Vše vám 
v Motanici postupně představíme! 

 

Víla z Finska… 

Přijela na koloběžce v dlouhých splývavých lososových šatech, dlouhé vlasy za ní 
vlály, když jsem ji viděla poprvé. Naše nová dobrovolnice, devatenáctiletá Finka 
Iida Tenolahti, pochází z malého městečka Lapua v západním Finsku. Po ukončení 
střední školy se hlásila na vysokou školu. Ve Finsku je velmi nesnadné se na VŠ 
dostat, což byl případ i Iidy. Tak 
využila příležitosti a vycestovala 
v rámci Evropské dobrovolné služby 
k nám do Klubíčka. Práce s dětmi je jí 
blízká, chce se stát učitelkou. Iida má 
3 sourozence a milovanou kočku 
Nuppu. Ráda hraje floorball, fotbal, 
tančí zumbu a chodí běhat. Protože 
byla členkou floorballového teamu, 
rychle se zapojila nejen do tréningu 
floorbálku s Martinem a výuky 
angličtiny,  ale i do dalších našich 

Do Diáře… 

4.10. Open Club – Studium ve Francii a Finsku 

5.10. Photography club with Lucile 

12.10. Drakiáda na letišti 

19.10. Photography club with Lucile 

22.10 Jak zvládnout manželskou krizi – Po - Po 

21.11. Oslava narozenin MC Klubíčko 

 

Fotografický klub založen… 

„Dívejte se na svět z mnoha úhlů, krása je všude 
kolem nás, přemýšlejte nad každým snímkem a 
vězte, proč tento obraz fotíte“ říká čestná 
předsedkyně Fotografického klubu při MC Klubíčko 
Lucile Franzinetti, ke které se můžete přidat 
s foťákem v ruce a při procházkách se pod jejím 
vedením naučit vidět svět očima fotografa. 
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aktivit. Mimochodem, věděli jste, že Angry Birds a Mumínci pocházejí z Finska? 
Toto i další zajímavé informace najdete v její úžasné prezentaci, kterou představila 
sebe i Finsko při báječném Finském odpoledni. Iidě přejeme, vítr ve vlasech, 
svobodu v duši ať už jim nepraská v dobrovolnickém bytě burčák (jak se čas občasu 
stává – také součást kulturního 
poznávání?)

 

Mezinárodní kamínkování…v Rotundě 

Mezinárodní úrovně dosáhla akce Národního památkového ústavu a Klubíčka 
Mozaikování v Rotundě Květné zahrady, která proběhla v rámci Dnů evropského 
dědictví. Naše dobrovolnice Iida rozhoupala kyvadlo a všichni si užili deštivé 
sobotní dopoledne pod střechou Rotundy, kde vyzkoušeli složitost a krásu 
mozaikové výzdoby na vlastní kůži lepením kamínků lepidlem či vlastnoručně 
umíchanou maltou. Nezapomenutelné dopoledne! 

 

  

     

 

„V dítěti leží osud budoucnosti“ 

Maria Montessori 

Nabízíme vám možnost vidět, vyzkoušet a naučit se, 
že to jde i jinak než v „normální“ školce. Montessori 
pedagogika dává prostor dítěti, podporuje ho a 
napomáhá mu na jeho cestě učení a poznání. Můžete 
si to užít společně se svým dítětem v pracovně 
s prvky Montessori ve čtvrtek odpoledne nebo využít 
celodenní péči v pondělní Montessori školce. 
Informujte se o volných místech! 

Housle, basa, 
trumpeta…pojedeme do světa 

Připravili jsme pro rodiče s dětmi ve věku 1-3 roky 
novou aktivitu. – hudební miniškolku. Ukázková 
hodina se bude konat ve čtvrtek 17.10.2013 v 9hod. 
Aktivita bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve čtvrtek od 
9 – 9,45hod. Pro starší děti od 3 – 6 let obdobnou 
aktivitu připravujeme. Hudební miniškolku vede 
vynikající houslistka Hana Feltlová. 

 

Open Club 

4.10.2013 - na téma studium ve Francii a Finsku 

"Open club” – here you can know,  

what’s up! 

Lucile and Iida – our special guests  

came to us from north and west. 

Lucile from France and 

Iida from Finland 

make our new friendly band. 

The topics of the „open club“ 

are always interesting. 

For example: last time about the wedding. 

We have heard about some funny stories, 

different habits and experiences.“ 

 

 


