
 

 

Číslo 9/2014 vyšlo 22. 10. 2014 

67 01 Kroměříž 
m@klubickokm.cz 

www.klubickokm.cz 

facebook.com/klubickokm 

Důležité věci v životě 

Víte, my s děvčaty v Klubíčku stále něco řešíme. Nedávno jsme se zastavily a 
pojmenovaly, co je pro nás zaměstnance mateřského centra důležité. Jakých 
hodnot si ceníme a jak vlastně vnímáme Klubíčko? Na pomyslném prvním místě 
jsou vzájemná podpora (nejen mezi námi v týmu, ale také pro mnoho rodičů a 
dětí) a (spolu)práce v týmu – jednoduše řečeno známým rčením, že v Klubíčku 
táhneme za jeden provaz. Oceňujeme tvořivost a rozmanitost (jsme otevřeni 
novým nápadům, podnětů, změnám), věříme v otevřenost v komunikaci (snažíme 
se pochopit každého právě v jeho jedinečnosti) a ještě nás to baví (prostě máme 
z práce radost). 

Vzájemná podpora – práce v týmu – rozmanitost – otevřenost – radost. 

Na dalších pomyslných příčkách našich hodnot jsou tolerance - odpovědnost – 
lidskost a laskavost – inspirace – příležitost – přátelství. Tak my to máme! 

Říká se, že lidé zapomenou, co jste jim řekli, ale nezapomenou, jak se s vámi cítili. 
A tak věříme, že se v Klubíčku cítíte dobře. Každodenně nám to dokazujete svou 
návštěvností, která se pohybuje přes sto návštěvníků. Děkujeme, že se vracíte do 
Klubíčka a svěřujete nám to nejdražší, co vám život dal – vaše děti a váš čas. (mb) 

 

Představujeme… 
Verónica Perez Santana 
Naše nová dobrovolnice je krásná mladá žena (28 roků), původem Španělka 
z Kanárských ostrovů, z 
Tenerife. 
Pochází ze široké rodiny, 
má dvě sestry, spoustu 
bratranců a sestřenic. Se 
všemi si je velmi blízká. Její 
rodiče ji velmi podporují 
v její touze po cestování, 
poznávání a dalším studiu. 
Říkají, že pokud ji vidí 
šťastnou, jsou šťastní i oni. 
A když s ní teď mluví po 
Skypu, vidí, že šťastná je a 
že si to u nás užívá. Velmi 
rychle se zapojila do aktivit 
Klubíčka, kde je velkým přínosem při lekcích angličtiny. Je to díky nejen její 
perfektní angličtině, ale také díky jejímu citlivému, empatickému a všímavému 
chování vůči dětem a lidem obecně. Určitě plně využijeme její potenciál a 

Víte že… 

Už jsou tady! Naše dvě nové dobrovolnice, Britka 
Georgia a Španělka Verónica. Aktivně se zapojily do 
našich aktivit. Můžete je potkat v anglických 
školkách, lekcích angličtiny, v Open Clubu. Nejbližší  
termín je 24. 10. v 17 hod na anglickém večeru 
s Georgií. 

Kontrola z Úřadu práce, která dohlížela nad 
dokumentací zaměstnanců Klubíčka, kteří u nás 
pracují na dotovaná pracovní místa, proběhla rychle 
a v přátelské atmosféře. Neshledala žádné 
nedostatky a odcházela se slovy: „Klobouk dolů…“ 

 

Do Diáře… 
24.10. – Anglický večer s Georgií 
25.10. - Land Art v Podzámecké zahradě 
27.-29.10. - Klubíčko má prázdniny – zavřeno! 
31.10. - Jak se efektivně učit s dětmi 
8.11. – Tvoření mandal z písku 

 
 A note from Verónica 

 

Ahoj Česka Republika 

It’s been just five weeks since I arrived here from 
Tenerife (wow, time flies!) , and when you start a 
new life in a different country, everything is a 
novelty. People here usually goes to the woods to 
collect mushrooms or blackberries. In my case, I 
brought with me a special bag in which I’ve been 
collecting experiences, moments, and first 
impressions that  I will be pleased to share with you. 

 

Spice up your life… 
Klubíčko se v těchto dnech účastnilo projektu Youth 
exchange ve Finsku ve městě Lapua, rodném městě 
naší minulé dobrovolnice, Iidy. Natálka Csizmaziová 
a čtyři 15-18ti letí studenti, se spolu se studenty 
z dalších zemí, Estonska, Finska, Itálie, Španělska a 
Maďarska vzájemně pozvávali při sledování polární 
záře a dalších aktivitách. Reportáž prineseme 
v dalším čísle Motanice. 
 

„Španělská vesnice“ 
Úsloví vyjadřující symbol něčeho neznámého, nepo-
chopitelného a cizího utvořil Johann Wolfgang 
Goethe, který často navštěvoval Čechy někdy 
koncem 18. či počátkem 19. století. Volba 
Španělska souvisí se zdejším dobovým odporem ke 
španělským mravům a zvykům, jak je zaváděl v 16. 
století Karel V., původem Španěl. 
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zkušenosti, které nabrala jako lektorka angličtiny, překladatelka pro policii a 
nemocnice i v cestovní kanceláři či hotelu. Její tatínek je fyzioterapeut a přivedl ji 
ke studiu reflexní terapie, které se také věnuje. V rámci projektu Erasmus strávila 1 
semestr v Německu, kde studovala němčinu. Na vysoké škole studovala angličtinu, 
postgraduálně v Madridu pedagogické minimum a překlady a tlumočení pro 
veřejnou správu. Je to kurážná, odpovědná a velmi příjemná mladá žena, která má 
touhu cestovat, poznávat, učit se a být prospěšná. 
Zeptala jsem jí, jaké to je to být z Tenerife, když my Kanárské ostrovy známe jen 
jako turisté. Během celého roku mají průměrně 20°C, rádi tráví volný čas na pláži, 
milují vodní sporty, procházky v horách. Turismus je důležitou součástí života, když 
skončí letní sezona, přijedou turisté na zimu, kteří utíkají před kontinentální zimou. 
Verónica nám dala jedno doporučení. Dobrou kávu na Tenerife nedostanete. (ed) 

Anglická 
zahradní 
slavnost… 
V nádherné zahradě 
v samotném centru 
Kroměříže proběhla 
zahradní party při příležitosti 
2. výročí založení 
Anglického klubu při MC 
Klubíčko. Příjemné a 
pohodové odpoledne mezi 
milými a veselými lidmi jsme strávili díky pohostinnosti manželů Akwei, kteří nám 
propůjčili nejen svou společnost, ale především jejich zahradu. Slunné odpoledne 
zpestřené anglickými písničkami, tvořením s anglickými náměty a bohatým 
švédským stolem, o který se postarali všichni přítomní, se neslo v přátelském, 
uvolněném až skoro éterickém duchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva… 
Staré obrazy a nepotřebné rámy a rámečky, které vám doma leží za 
skříní a je vám líto je vyhodit, v Klubíčku využijeme k vylepšení 
našich prostor. Děkujeme! 

Ohlédnutí… 

Pod pirátskou vlajkou… 

Třetí týden v červenci bylo v Klubíčku 
nebezpečno. Mateřské centrum bylo obsazeno 
patnácti malými, ale statečnými piráty. Těm se 
podařilo dobýt nepřátelskou loď námořníka, 
splnili pirátskou zkoušku a podle tajné mapy se 
jim podařil najít ukrytý poklad. S odvahou a 
odhodláním plnili všechny pirátské povinnosti. 
Ovšem i piráti se během dlouhým plaveb po 
moři rádi baví, a tak i naše zábava odpovídala 
skutečným pirátským radovánkám. 

 

Ferda Mravenec… 

Ferda Mravenec, Beruška a Brouk Pytlík -nám 
všem dobře známá parta. Na louce pod dubem 
bylo v srpnu hodně veselo. Hudba vyhrávala, 
tancovalo se a zpívalo. Jenže když Beruška 
strachem ztratí své černé tečky, je na starosti  
zaděláno. Ochránit mraveniště před zákeřnými 
plošticemi není pro Ferdu jednoduchý úkol, ale 
když se tahle trojice spojí, dokáže nemožné. 

 

Tajemná zahrada… 

Letní příměstský tábor s tímto názvem byl již 
podle názvu opředen záhadami a tajemnem. 
Historický týden strávený v krásném prostředí 
kroměřížských zámeckých zahrad byl 
obohacující nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Společně jsme se ocitli v dobách biskupa Karla 
Lichtensteina. Zábavnou a netradiční formou se 
děti dozvěděly spoustu historických informací  o 
vzniku a využití zahrad. Na čas se staly 
zahradními architekty, staviteli, malíři, 
sochaři, experimentátory a vědci. 

 


