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Do Diáře…
6. 6. 2014 - Setkání náhradních rodičů – pěstounů
a adoptivních rodičů.
14.6. Hrajeme si v Libosadu.
14. 6. 2014 - Beseda s psycholožkou - Rozvoj
komunikačních kompetencí u dětí předškolního
věku.
19. 6. 2014 - Seminář „Jak na Erasmus Plus, Mládež
v akci“ – zahraniční dobrovolníci ve vaší organizaci.
20.6. Multižánrový piknik v Květné zahradě.
21. 6. 2014 - Beseda – Jak úspěšně připravit dítě na
vstup do školy.
24. 6. 2014 - Po – Po (Mezi námi ženami).

Víte že…
… domalovánka Kroměřížská stopa je přeložená
do angličtiny?
…jsme úspěšně prošli kontrolou České národní
agentury na Evropskou Dobrovolnou Službu?

Poslední volná místa na letních
táborech:


Pobyt pro rodiče a děti v Chrasticích – 1. -6.8.
pod vedením Alžběty Mazánková.



Pobyt pro rodiče a děti ve Vizovicích – 9.16.8. pod vedením Věry Vargové a Renaty
Cvekové



Ten dělá to a ten zase tohle - s angličtinou ( 5
– 8 let) - 21. – 25.7., pod vedením Pavlíny
Švecové



Příměstský divadelní tábor s francouzštinou
(6 – 14 let) - 16. - 22. 8. 2014 pod vedením
Mgr. Natalie Csizmaziové (lze objednat
polodenní nebo celodenní program)

Zápis do aktivit od září 2014
Vážení rodiče - vzhledem k velkému nárůstu našich
aktivit, a tím i počtu dětí v nich zapsaných (250-300
dětí), zavádíme novinku v rámci zápisu do aktivit.
Zápis bude probíhat formou elektronické
přihlášky. Na našich webových stránkách bude v
průběhu června k dispozici seznam aktivit a
elektronická přihláška. Po ukončení zápisu budete
informováni
o
rozdělení
do
skupin,
předpokládaném dni a času konání aktivity. Čas
vyplnění přihlášky není rozhodující ve věci přijetí
Vašeho dítěte do aktivity. Věříme, že pro Vás bude
nový systém přihlášek ulehčením a vítanou
novinkou v nabídce našich služeb.

Už nesmíte růst…
Už je to rok, co jsme vám představili Motanici. Dnes po 14. se s vámi
touto formou dělíme o to, co se u nás v Klubíčku děje. Čas rychle letí,
děti rostou, ale my si připadáme stále stejné, jako dřív. Také máte
někdy chuť zastavit čas a vykřiknout: „Už nesmíte růst!“a jen tak si
rodičovství vychutnávat? S aktivitami v Klubíčku, se školkou, školou a
návratem do práce se ten kolotoč života rozběhne ještě rychleji. A tak
vám přejeme, abyste si právě ty krásné momenty v životě vychutnali,
užili a nabažili se jich do zásoby.
Představujeme…

V každém dni hledám okamžiky, ze kterých se
raduji…
…říká
Lenka
Hašpicová, usměvavá a
vřelá teta, kterou děti
milují, žena, která
překvapuje a tvrdě na
sobě pracuje, maminka
3 dětí, člověk s vnitřní
silou a pozitivní energií,
která osloví a zahřeje.
Klubíčko
pro
ni
znamená růst. Stačila
jedna věta při pohovoru
o
zaměstnání
v Klubíčku před pár lety, která přes tvrdou práci vedla k dodělání maturity a
dnešnímu zaměstnání. Díky této práci je bohatší o mnohá přátelství, má kolem
sebe děti, které miluje, a má stále nové příležitosti ke vzdělávání a k růstu. Má
radost z lidí, s nimiž se
denně setkává, miluje
vycházky
do
přírody,
pohyb, hudbu ale i ticho.
Radost si udělá třeba i
kouskem čokolády, která ji
pak nutí jít večer běhat. U
postele ji už pár let leží
Bible kralická, kniha, která
ji ovlivnila a změnila jí život.
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A Note from Lucile…
It´s been almost a year since I came to the Czech
Republik and to Klubíčko. I can say that I've learned and
received more than I would ever expect. I've met some
very nice people, at work as well as outside, and I've
found a job that I enjoy doing, that gives me some kind
of purpose. I don´t see the language barrier as a
challenge anymoore and surprisingly for myself,
activity I enjoy the most is nursery with smallest
children. Because I had no big expectations before
moving here, except for enjoing the year and meeting
new people, which I both did, I´m happy about my stay
here. I absolutely love.Prague. And my plans for the
future? „When I go back to France, I will look for a job,
at least for the summer, but hopefully for longer. I'd
like to work in a day care centers, a bit like what we do
here.

Kromě ní ale i knihy o osobním rozvoji, zvyšování sebevědomí, životopisy slavných,
nebo třeba Michal Viewegh. Silným zážitkem v jejím životě byla návštěva Izraele,
kam by chtěla jet znovu a opět nasáknout tu úžasnou atmosférou této země.
Kromě Izraele, by se ráda podívala i
kamkoli jinam, třeba za Iidou do Finska
anebo klidně jen do Slovenských Tater.

Klubíčko světel
Akci pro celou rodinu jsme za podpory
Sociálního fondu Zlínského kraje a ve
spolupráci
s místními
partnery
uskutečnili v sobotu 17. 5. 2014 .
„Klubíčko světel“ mělo za cíl posílit
vzájemné vztahy v rodině, upevnit jejich
soudržnost a podpořit rodiny s
handicapovanými
dětmi
a
mezigenerační vztahy. Přes sto rodin
s dětmi se zapojilo do programu,
kterým provázela zkušená
moderátorka Věrka
Vargová.

Přestože
nás
nepříznivé
počasí
přimělo
akci
uspořádat ve vnitřních
prostorách školy Zachar,
byla zapálena světýlka,
která
symbolizovala
rodinu – společné cíle,
pevné základy, řešení
konfliktů,
efektivní
komunikaci,
lásku
v rodině,
místo
důvěry a bezpečí.

Jsme velmi
rádi, že se zapojili
- Město
Kroměříž,
Děkanátní
centrum pro
rodinu, Centrum
poradenství pro
rodinné a
partnerské
vztahy, Azylový
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Výstava ve Francii
Výtvory dětí z Klubíčka budou mít výstavu v knihovně
ve francouzském městě Salies, kde pracuje maminka
naší francouzské dobrovolnice Lucile. Děti nakreslily
obrázky z knih Slon Babar, Malý princ, Tři mušketýři,
Knoflíková válka, Kiriku. Věříme, že se budou líbit.

Vitráže francouzských katedrál
Co znamená Notre Dame? Jak dlouho se stavěla
pařížská Notre Dame, kolik jich ve Francii je, co je to
katedrála, jaký půdorys mívá, co je to roseta, co je to
vitráž, jak a proč se tak vyráběla a co jsou to
"Gargouilles“? Odpovědi na všechny tyto otázky se
dozvěděly děti.24. 5. 2014, kdy jsme zažili pěkné
dopoledne na téma francouzských katedrál. A co vy,
pednete si to na wikipedii?
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dům pro ženy a matky s dětmi, ZŠ Oskol, Společnost přátel ZŠ a MŠ speciální
Kroměříž, o.s. Korálky, Dětský domov Kroměříž, studio Kamarád a Pidizemě.

Šťastný život bez úrazů – akce s bezpečnostní tématikou
Měsíc duben je každoročně považován za měsíc bezpečnosti na silnicích. I to je
jeden z důvodů, proč Mateřské centrum Klubíčko v sobotu 26. 4. 2014 uspořádalo
již tradiční akci pro rodiny s dětmi s názvem „Šťastný život bez úrazů“. Akce, které
se zúčastnilo na 200 rodin, byla zaměřena na podporu sportu a pohybu, zdraví dětí
a bezpečnost v dopravě. Malí i velcí si mohli prohlédnout hasičskou techniku, stát
se na chvíli zraněným nebo se seznámit s výcvikem policejního psa.
Cílem akce bylo upozornit
na důležitost bezpečnosti
dětí a dospělých v dopravě.
Dodržování
základních
pravidel a uvědomění si
opatrnosti nejen v dopravě,
ale také během sportování
a pohybu.
Do akce se zapojili partneři
Město Kroměříž, Záchranná
služba Kroměříž, Městská
policie Kroměříž, Sbor
dobrovolných
hasičů
Kroměříž, BESIP Zlín, Český
červený kříž Kroměříž,
Atletický klub Kroměříž,
Zdravotní pojišťovna MV a
Bratrská revírní pokladna.
Děkujeme vám!

Fotografický klub
Od září 2013 funguje Fotografický klub při
Mateřském centru Klubíčko. Klub je
otevřený všem nadšencům fotografování.
Byl veden mladou zahraniční dobrovolnicí
– fotografkou – Lucile Franzinetti
z Francie, která působila v Klubíčku
v rámci EDS (Evropské dobrovolnické
služby) od 6/2013 – 5/2014.
Při sobotních setkáních se nadšenci do
fotografování seznámili s jeho základy. Komunikace s Lucile probíhala v rámci
klubu v angličtině, a tak mohli zachytit snímky se zadáním: straight lines, circles,
red colour, S shape, Sharp pictures,
architecture, autumn, French aspects of
Kroměříž
or
black&white pictures. Mladí fotografové si
také vyzkoušeli fotografování s klasickým
fotoaparátem na černobílý kinofilm,
který následně s panem fotografem
Jaroslavem Stojaníkem vyvolali v jeho
ateliéru. Ve Fotoklubu budeme opět
pokračovat od září 2014. Těšíme se na
vás!

6. 6. 2014

5/2014
Francouzský den - žlutá Eiffelovka
Ve čtvrtek 22.5. 2014 MC Klubíčko
připravilo Francouzský den pro 4. a 5. ročníky
ZŠ Zachar. Děti o Francii věděly mnoho,
avšak připravená prezentace jim přinesla
nové informace např. o tom, že Eiffelovka
byla původně natřená na žluto, že ji drží
pohromadě 2,5 milionů nýtů, že si v zimě
mohou přijít zabruslit na kluziště v jejím
prvním patře anebo si posedět v tamní
luxusní restauraci Jula Verna. Velký zájem byl
o moderní francouzský Pop a Rap.
Písničky mladých francouzských zpěváků
Génération Goldman všechny strhly.
Francouzský jazyk nám představila nejen sl.
Lucile Franzinetti z Francie, která rok pracuje jako dobrovolnice v MC Klubíčko, ale také studentky francouzštiny Jana a Irena
Košťálovy (12 let), které s Lucile volně konverzovaly a poté přednesly básně JacqueaPréverta. Děti se naučily něco málo
francouzsky a pobavilo je čtení francouzského textu, které si někteří vyzkoušeli. Ve sportovní části dne byli žáci rozděleni do
"francouzských" družstev (jejich názvy si zvolili sami a my přeložili: Génération des filles, Cuisses de grenouilles -žabí
stehýnka, Tchequesfrancais, Petitsgarcons) se ukázalo, že všichni jsou výborní ve hře Pétanque, závodu Tour de France či
stavění Eiffelovky. Kreativní desetiminutovka a zastavení se s umělcem Henri Matissem přinesla pěkná inspirativní díla z
papíru "Découpages des algues", která děti vyrobily a budou vystaveny v prostorách MC Klubíčko do konce měsíce června
2014.

Francouzský klub slavil
Oslava 2. výročí Francouzského klubu pro rodiče a děti při MC
Klubíčko se v Café Bistro Matiné konala 23. 4. 2014. V příjemném
prostředí kavárny se sešlo na 60 příznivců francouzského jazyka z
Kroměříže, včetně několika hostů z Francie. Podvečer zpestřil
program, na kterém se podílelo 25 dětí, které se učí francouzštinu
v MC Klubíčko. Pod vedením Mgr. Natalie Csizmaziové si děti
připravily pásmo říkanek, jazykolamů, básniček a písniček. V
závěrečné krátké pohádce „Jak pejsek a kočička vařili dort“,
nastudované ve francouzštině, děti dělaly dort ze skutečných
surovin, převládaly kosti, párky, bonbony a čokoláda, hmota
vypadala skutečně chutně. Program doplnilo kvarteto krásných tanečnic z MC Klubíčko s taneční variací
na píseň Edith Piaf „Milord“ pod vedením Kateřiny Kováčové. Vrchol večera představoval pro děti 80cm
veliký dort v podobě
Eiffelovy věže, který připravili studenti Střední školy hotelové a služeb pod
vedením
Gabriely Hanákové. Na závěr zněl kavárnou zpěv
dětí,
které
nastudovaly
společně
s mladou
klavíristkou Terezkou Bradovou písničku
„L´oiseau“ z filmu Bella a Sebastián.
Zahraniční hosté z Francie byli k slzám
dojati, neboť jim píseň připomněla jejich
dětství.
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