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Kam se ztratila bílá zima? 

Dokonce ani ve Finsku nebyl na Vánoce sníh, říkala naše finská zahraniční dobrovolnice 
Iida. A rybaření uprostřed ledna také není úplně obvyklé. Zima se nám někde zapomněla, 
ale berme to pozitivně. Třeba budeme lyžovat až do května . V Austrálii nebo Americe 
jsou na tom s extrémy počasí hůř. A tak mne napadá, když už to počasí je bláznivé a 
extrémní, pokusme se v letošním roce vyvarovat extrémům a naše životy zklidnit. 
Nezatěžujme se minulostí a budoucnost neplánujme (alespoň tu vzdálenější) a prožijme 
si každý okamžik. Přeji vám, ať co nejvíce z těch okamžiků prožijete s úsměvem! 

Představujeme 
Děti ji milují, 
maminkám 
poradí, oplývá 
nápady a 
úsměvy a za 
každého počasí 
jezdí na kole. 
Rozesměje vás 
veselými 
historkami 
z cest, její 
Leontýnku zná 
každé dítko a 
meteorologický 
tábor se stává 
legendou.  

Věrka Vargová má maďarsko-slovenské kořeny, 3 dospělé, hudebně nadané děti a 
lásku k cestování a dětem. K práci s nimi se dostala z pudu sebezáchovy, do kterého ji 
dostala nejmladší dcera, která jako miminko neustále plakala.  

A tak k sobě domů zvala maminky, které na tom byly ještě hůř. Společné sdílení ji 
posílilo, nadále však organizovala vzájemná setkávání. Po 5ti letech, když už jim každý 
byt byl malý, požádala město Holešov o poskytnutí prostor. A tak Mateřské centrum 
Srdíčko bylo na světě. 

 Se svým mužem, meteorologem Petrem, postupně na kolech 
objíždí italské ostrovy, potápí se a užívají turistiku. Není 

ctižádostivá a život neplánuje. Přijímá, co jí 
život přináší a snaží se toho maximálně využít. 

Každá životní situace má v sobě příležitost 
nás něčím obohatit. 

Do Diáře… 

28.1. Výběrový pohovor nanečisto 

20. Mezinárodní rok rodiny 

Rok rodiny vyhlašuje každoročně OSN. Jako 
příspěvek k 20. výročí vyhlašuje Síť mateřských 
center celoroční kampaň, jejímž cílem je nastartovat 
diskusi a snaha o navrácení hodnoty rodiny do centra 
pozornosti celé společnosti. Mateřská centra 
sdružená v Síti MC přispějí akcemi na posílení 
rodiny,a to v různých oblastech – vzdělávání, sportu 
či společné zábavy. O konkrétních akcích vás budeme 
informovat. 

 

Víte že… 

Aktivity vašich dětí plaťte, prosím, bezhotovostně 
na základě faktury, kterou jsme vám poslali do mailu. 
Lektorky  v herně tak budou mít víc času, aby se 
mohly věnovat vám i vašim dětem.  

The Three Kings Note from Iida 

 

I joined Terezka and Alenka to be the third king in 
„the three king charity“. Luckily, girls printed lyrics 
for me, so I could sing with them, well, at least I tried. 
It`s said to bring healthy and happiness for 
the following year. I was surprised how many people 
where really happy to see us. This is the one of the 
things that I love about the Czech Republic, the fact 
that the people still keep the traditions alive and that 
they have so many of them. I had a really nice first 
day after arriving back to the Czech Republic :)) It 
feels good to be back! 
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