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LETNÍ ZAMYŠLENÍ… 

Víte co je „LOVOS“? Výraz pochází z anglického „lifestyle of voluntary simplicity“, 
někdy se také používá „downshifting. Jde o životní styl dobrovolné jednoduchosti. 
V Británii se dobrovolně vyšších příjmů ve prospěch „života a sebeurčení“ vzdává až 
čtvrtina lidí v produktivním věku. Aniž bych tento pojem znala, v poslední době o tom 
moc přemýšlím. Pořizovala jsem si děti proto, abych trávila 10hodin denně v práci a 
děti viděla až těsně před spaním? Mám to štěstí, že to tak není. A přála bych si, aby 
pro každou ženu byla možnost výběru dostupnější. (ed) 

Mimozemšťani v Klubíčku… 

16 malých mimozemšťanů prožilo úžasný týden plný vesmírných zážitků, jídla, 
zvířat, sportu a 
dobrodružství. Na 
návštěvu přišel 
mimozemšťan 
kuchař s vesmírným 
jídlem, do sklepa 
přiletěla celá rodina 
mimozemšťanů 
jménem Chins. 
Abychom těm 
mimozemšťanům 
rozuměli, všechny 
aktivity probíhaly 
v angličtině, což se 
nám hodilo, když 
přijely dokonce dvě 
návštěvy, až ze 
spojených států. 
Velkou 
pomocí a skvělou společnicí při hrách, 

úkolech, tvořeních i zábavě 
byla Iida, která s námi 

strávila celý týden a 
samozřejmě teta Věrka 

se svým 
nepřekonatelným 

humorem a 
inspirací. Moc 
jsme si to užili.  

Víte že… 

 

Začátek léta proběhl krásně.  12 malých družiček 
doprovodilo k oltáři naši kolegyňku Věrku 
Vargovou. Samozřejmě jsme ji nedaly zadarmo. Za 
potlesku a slz dojetí i smíchu jsme v holešovském 
zámku předaly paní Škopovou jejímu muži, 
meteorologovi Petrovi. Na společné cestě životem 
jim přejeme hodně smíchu! 

 

Do Diáře… 

5.9. – Zahradní slavnost Anglického klubu 

6.-7.9. – Hortus Magicus v Květné zahradě 

Od 8.9. – zahájení aktivit 

14.9. – Říše loutek – Houpací pohádka 

19.9., 26.9. Sebemotivace k práci, seberealizace, 
komunikace – semináře s  Hanou Paštěkovou . 

3.10. – Pracovna s prvky Montessori 

4.10. –Burza oblečení a sportovních potřeb  
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Ledové království v Klubíčku 

MC Klubíčko se na 
týden proměnilo v 
Ledové království plné 
princezen, které 
mluvily a zpívaly 
anglicky. Objevovaly 
zemi ze 
stejnojmenného filmu, 
zemi Elsy, Anny, 
Christopha, Olafa a 
Svena. Vyrobily si 
ledový zámek, který 
vybavily nábytkem 
zdobeným nádhernými 

drahokamy. Věnovaly 
se toaletě a šperkům 
princezny Elsy, krmení 
soba Svena, počítání 

vloček, zpěvu a tanci. Doprovázely nás "skutečné princezny" krásná slečna Iida z 
Finska a tanečně nadaná slečna Domča z Hulína, které s dětmi nacvičily 
představení na píseň Let it go, kterou v závěru týdne nadšeně předvedly rodičům. 

Tvořivý tábor s Mumínky 
Týden s Mumínky, finskými skřítky, se kterými nás seznámila naše dobrovolnice 
Iida, byl sice 
tvořivý, ale zažili 
jsme i 
dobrodružství. 
Cestovali jsme 
vlakem, 
autobusem, lodí i 
kufrem , na 
tajemném ostrově 
našli poklad, hráli 
jsme si na strašidla 
a naučili se 

dětskou etiketu slušného chování. 
A u všeho jsme se hodně nasmáli. 

 

Pozdrav z Finska 

Na 3 týdny k nám přijela Iida, mladá Finka, která u 
nás jako dobrovolnice z Evropské dobrovolné služby 
strávila celých 6 měsíců. Ve svém volném čase a ze 
svých prostředků se vrátila a užila si s námi léto. 
Doufáme, že načerpala sílu na studium na 
univerzitě, na kterou byla úspěšně přijata. Ráda by 
se stala učitelkou v mateřské školce. Přejeme jí 
hodně štěstí. 

S Pepkem námořníkem na 
Revice… 

 

Pepek námořník na Revice říkal: S celou posádkou 
jsem spokojen a těším se na další plavbu. Společně 
s Pepinou, Leontýnkou a dětmi si užívali vodu, les, 
tvoření, hry, zpívání, výlety...a to vždy s dobrou 
náladou. Jak konstatovala jedna z maminek:“Máme 
se tu tak dobře, že čas i dny jdou mimo nás. Matky 
nebudou potřebovat psychiatry, protože tu 
prožíváme úžasnou psychoterapii 

 

„Ať je teplo nebo zima, na táboře je nám prima. 
Nalodíme posádku, vrátíme se v pořádku…“ 
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Rafťáci z Klubíčka – podruhé… 

…aneb Ohře 2014  

Ve třetím červencovém týdnu skupina nadšených rodin aktivně pokořila jednu z 
krásných českých řek. Vodáci sjížděli Ohři z Kynšperku nad Ohří až do Vojkovic. 
Nadšený účastník druhého ročníku dodává: „Ďakujem za skvelú spoločnosť a 
prekrásnu rieku (česť výnimke Sokolov - tichý to návrat do ponurého času). Bolo to 
vynikajúce. Svaly chrbtovej časti sa mi už zregenerovaly a prevláda iba pocit, že 
sme to hrdindsky pokoryli.“ Můžete se inspirovat a v dalším roce se k nám přidat. 
Tak vodě AHOOOJ! 

Vikingové v Chrasticích… 
Ás, Ván 

prostě 

Vikingové, 

moudří 

jsou a 
odvážní, 

podmínky 

jim stačí 

strohé, 

sami vše si 

vytváří“ 

Slova 
z hymny 
Vikingů z 

aktivizačního pobytu v Chrasticích pod Kralickým Sněžníkem říkají hodně o tom, jak se tábor vydařil. Zatímco děti si užívaly 
nabitého programu, rodiče se mohli věnovat turistice, cyklistice, aerobiku nebo power józe. V rámci tábora jsme zrealizovali 
také zajímavé besedy s psycholožkou Hankou Paštekovou Rupertovou „Počítačová demence, prevence virtuálních 
závislostí, závislosti na PC, na internetu“ a „Šikana, jak poznat šikanu ve škole a neurózy dětí“.  

Rozloučení… 

 

Krásná žena, maminka, kamarádka kolegyně. 
V Klubíčku vedla Želvičky - klub rodičů dětí se 
zvláštními potřebami. Podlehla těžké nemoci, ale 
do každého kdo ji znal, obtiskla dobro a lásku. 
Vzpomeňte si na ni a světýlko, které ona vnášela do 
našich životů, přenášejme dál. 

Očekáváme… 

…příjezd 2 nových dobrovolníků. Ze Španělska 
k nám přijede 29 letá Verónica Peréz a z Velké 
Británie 19 letá Georgia Baker. Navážeme na loňský 
oblíbený Open Club na různá témata. Kdo se ještě 
žádného nezúčastnil, jde o společná, otevřená, 
nepravidelná setkání rodičů a dětí s našimi 
dobrovolnicemi. Dávají prostor pro konverzaci a 
vzájemné poznávaní. V plánu jsou rovněž akce 
multikulturního charakteru, např. španělské Vánoce, 
nebo ve spolupráci s knihovnou anglická pohádka. Až 
naše dobrovolnice potkáte, seznamte se! Těšíme se 
na rok strávený v jejich společnosti a věříme, že se 
oboustranně obohatíme a okořeníme život. 

 

 


