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Do Diáře… 

14.11.2013 - 9.30 – beseda na téma „Domácí násilí, Jak 

pomoci obětem domácího násilí“ - Mgr. Kamila 

Kolářová z Centra poradenství pro rodinné a partnerské 

vztahy 

15.11.2013 – 16,15 – Finské tanečky 

17.11.2013 – 14 hod – Objev Finsko 

 

PÄÄ • hlava 
OLKAPÄÄT • ramena 

PEPPU• zadek 

19.11.2013 - Po-Po s Věrkou– finance a právo v denním 

životě 

21.11.2013 - Klubíčko slaví narozeniny 

24.11.2013 – 14 hod – Objev Francii 

28.11.2013 - Rozsvícení vánočního stromu a výtvarné 

dílny 

30.11. Tajemné putování Podzámkou za Mikulášem 

8.12.2013 – 14 hod – Pečeme Mumínky 

4.12.2013 – Mikulášské besídky (2x dopoledne, 1x 

odpoledne) 

Podrobnosti o akcích naleznete v aktuálním programu 

na daný měsíc. 

Víte, že… 

 každé pondělí od 15:30 máte možnost potkat se s  Mgr. 
Gabrielou Kosíkovou? Je školní psycholožkou a ráda 
vám poradí, jak v otázkách výchovy dětí, tak v otázkách 
profesní a kariérové orientace, při osobních 
problémech, úzkostech a nespavosti nebo vás naučí 
relaxační techniky, které pomohou zvládat vše ostatní. 

Psychologické poradenství s PaedDr. Mgr. Bc. Hanou 
Rupertovou Paštekovou můžete využívat i nadále po 
předchozí domluvě. 

Ve spolupráci s Centrem poradenství pro rodinné a 
partnerské vztahy připravujeme besedu na nelehké 
téma Domácí násilí. Beseda se bude konat 14.11.2013 
od 9,30 hod. 

 

KOLOTOČ V KLUBÍČKU.. 
Změna je jistotou...a tak, jak se mění svět, možnosti a potřeby lidí či institucí, vyvíjí se i 
Klubíčko. Ovlivňují a inspirují nás lidé, které potkáme a nasloucháme, dobré i zlé. Jsme 
kreativní  (máme nové aktivity, např. Objev Finsko, tiskneme další domalovánku, 
nabízíme pracovnu s prvky Montessori, chystáme deskovou hru o Kroměříži. Jsme 
pružní (máme v týmu 4 jogínky). Jsme světoví (cestujeme po Francii a po Finsku, 
poznali jsme dětská centra ve Velké Británii, pořádáme programy ve francouzštině a 
angličtině. Máme oči otevřené (probíhá fotografický klub v angličtině). Máme otevřená 
také srdce (podporujeme místní organizace doprovodnými programy, a tak nás můžete 
najít na náměstích, nádvořích či zahradách během předvánočního veselí. Jsme 
zodpovědní (vzděláváme, školíme, pořádáme besedy a rekvalifikační kurzy. Bavíme se 
(oslavíme již 11. narozeniny Klubíčka,  zastavíme se při vůni vanilky u vánočního 
jarmarku)…Umíme se pochválit a těšíme se na viděnou u některých z těchto akcí! 

Představujeme… 

Vidím v lidech to lepší… 

Postupně vám představíme celý tým Klubíčka. A začneme s naší dobrovolnicí, která 
píše eMotanici. Tato mladá žena, Eva Diblíková, povoláním teď máma dvou malých 
diblíků, vzděláním personalistka, navštěvovala Klubíčko ještě, když sídlilo na 
Kollárově ulici. Ráda cestuje, dva roky žila v Anglii a sní o tom, že se podívá do San 
Francisca. Baví ji jóga, nachází v ní svoje nejen fyzické limity a poznání sebe sama. 
Na nočním stolku ji leží spousta knih, aktuálně „Cesta poklidného bojovníka“ a 
neustále „Respektovat a být respektován“. Kromě redakční práce na eMotanici učí v 
našem centru také angličtinu. A jaké je její životní krédo? „Všechno zlé je k něčemu 
dobré“ a s úsměvem dodává „jenom to nemusíme vidět hned.“ 
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Sladký déšť nad Kroměříží… 

 

Letošní drakiáda na kroměřížském letišti se vydařila nad očekávání. Přes lehkou 
nepřízeň počasí v podobě malého ranního deštíku a pouze jemného vánku se sešlo na 
300 nadšenců, kteří s nasazením všech svých sil vypustili 150 draků. Když draci všech 
možných tvarů a barev, po domácku vyrobení i ti s dvoumetrovým rozpětím vzlétli, 
malým i velkým udělali ohromnou radost. Stejně tak i letadlo, které zasypalo letiště i 
nadšené děti 
sprškou 
bonbonů 
s barevným 
ocáskem. 
Nechyběly ani 
soutěže, skákací 
hrad a cukrová 
vata. Prostě 
rodinné 
odpoledne jak 
má být… 

 

Here we go! 

I didn`t choose the Czech Republic, the Czech 
Republic has chosen me I knew almost nothing 
about the Czech Republic before coming here. I`ve 
always wanted to live abroad. I`ve been in three 
youth exchanges so far and the experiences that 
I`ve got from there have just made me more 
confident about my dream being a classteacher or 
nursery school teacher. After finding out that I`m 
not chosen for the University I started to send 
applications everywhere, hoping to get an EVS 
place somewhere. I was looking for a project 
especially with children, to get more experience and 
to know for sure that this is what I want to do and to 
see if I am able to do it. So far I`ve really enjoyed 
the time I`ve spend in this  beautiful country with its 
great people! 

 

Ježek v kleci v Přírodní školce 

 
S blížící se zimou se ke spánku chystá příroda i 
mnohá zvířata. Ale dřív, než s prvním sněhem 
usnou, přišel se s námi do Klubíčka rozloučit malý 
ježeček. Děti z naší Přírodní školky se mohly 
přesvědčit, že jeho bodliny skutečně píchají a 
dozvěděly se, že ježčí pochoutkou nejsou jablíčka, 
nýbrž žížaly, které mu děti nadšeně vyhrabávaly z 
hlíny a házely do klece. Chutnaly mu náramně.  

Montessori pro děti a rodiče… 

Pracovna s prvky Montessori pro vás bude 
zajímavou inspirací či alternativou, pokud pro sebe i 
své dítě hledáte něco, co do života přinese 
povzbuzení, přínos  a radost z hraní a učení. 
Informujte se v herně o volných místech! 

 

 


