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Meeting point 
Stále se setkáváme s dotazy, cože to mateřské centrum vlastně je. Mateřské centrum 
vnímám jako místo setkávání rodičů malých dětí, kde podporujeme, aby rodiče 
s dětmi trávili volný čas. Nedávno jsem do rukou opět vzala moji oblíbenou knihu 
Biomanželka do Michala Viewegha, kde známý spisovatel, manžel zakladatelky 
sázavského mateřského centra, humorně a s nadsázkou označuje MC jako „takový 
maloměstský ženský nekuřácký meeting point“ a říká: „Mateřská centra zakládají 
ženy, které od mládí toužily po hodném manželovi, zdravých dětech a hezkém domě 
se zahradou – ale které později zjistily, že to rozhodně nestačí a že k životnímu 
naplnění potřebují ještě asistovat cizím ženám u porodů, radit jim s kojením, zakládat 
neziskové organizace, žádat o granty, stloukat ptačí budky a obnovovat tradice.“ „A 
kdo to mimochodem bude platit?“ 
„Sponzoři“, praví v knize Hedvika optimisticky. Něco prý přispěje město. Otevřou 
dramatický kroužek, rybářský kroužek, fotografický kroužek a kroužek sportovních 
her.„Skvělý,“ říká naoko vážně Mojmír. „Kroužky jsou pro děti strašně důležitý. O 
kolik mindráků bych byl dneska chudší, kdybych na základce nechodil na vybíjenou!“ 
Tak přátelé, vybírejte dobře ze široké škály aktivit, které Klubíčko nabízí na 
www.klubickokm.cz v rezervačním systému. (mb) 

 

Představujeme 
Uragán Georgia Rose Baker 
Tato mladá (19), energická, 
veselá, bezprostřední a 
společenská Britka původem 
z Bristolu, vtrhla do života 
Klubíčka jako uragán. Se svou 
živelností a mladistvým 
nadšením uchvátila děti 
v anglických aktivitách a stala se 
obratem jejich nedílnou 
součástí. I když někdy musíme 
brzdit rychlost její řeči, děti se 
s ní bez problémů domluví. Je 
vegetariánka a má ráda 
tetování. Jedno si nechala 
udělat v Kroměříži – náramek z panáčků kolem zápěstí (viz foto) Vystudovala 
grafiku a pracovala jako webová designérka i číšnice. Kromě toho pracovala jako 
dobrovolnice v útulku pro lidi bez domova. Toto téma je blízké a velmi se jí dotýká. 
Protože neplánuje, cesta k nám byla spontánní a rychlá, a aniž by o ČR vůbec něco 
věděla. Přesto měla plnou podporu své rodiny. Její maminka vyrábí šperky, na které se 
můžete podívat na https://www.etsy.com/shop/flonightingales.  

Do Diáře… 
21.11. - Vánoční focení dětí 
22.11.- Spice up your life – Klubíčko ve Finsku! 
24.11.- Nauč se první pomoc - ČČK 
26.11. – Oslava 12. narozenin Klubíčka 
27.11.- Rozsvícení vánočního stromu na Velkém 
náměstí 
28.11. – Open Club pro náctileté 
29.11. – Tajemné putování Podzámeckou zahradou 
za Mikulášem 

 

A Note from Veronica 

I spent six days on my On-arrival meeting, which is a 
training course to learn more about our tasks as 
volunteers, and also an opportunity to meet people 
from different European countries. One of the 
activities consisted of helping each other by sharing 
experiences. It made me realize how much have I 
learnt and absorved from my work at MC Klubičko. 
My friend from Spain was amazed when I showed 
her some pictures of me working in Klubičko. She 
commented that it looks well equiped and nice. All 
this cannot but make me feel so proud and lucky 
of working in MC Klubičko, where the whole team 
is amazing organizing even more amazing and 
creative activities for our children and, where our 
coordinator is a supportive and a great person.  
Ahh, life is good . 

 
Družina s angličtinou 

Družinu s angličtinou pro děti od 6-8 let jsme 
otevřeli, aby naše děti, které už vyrostly z našich 
anglických školek a šly do 1. třídy, mohly 
pokračovat a rozvíjet své anglické komunikační 
dovednosti, které v předchozích letech nasbíraly. 
Každou středu po škole tráví odpoledne při hrách, 
písničkách, knížkách a pracovních listech, ve 
společnosti rodiny Star z knížky Kid´s Box. Série 
knížek Kid´s Box připravuje děti na nejnižší 
mezinárodní zkoušku z Angličtiny. Průběžně je 
připravujeme na systém testů, práci s textem i 
poslechy. Maximálně využíváme i naše anglicky 
hovořící dobrovolnice, které jsou obrovskou 
motivací. Je vidět, že děti s nimi navazují 
jednoduchou konverzaci rádi, samozřejmě a 
bezprostředně. Děti seznamujeme hravou formou i 
s anglickými reáliemi, v plánu máme anglické kino, 
návštěvu knihovny za anglickou knihou nebo párty 
s anglickým čajem a sušenkami. Naším cílem je jim 
ukázat, že angličtina je zábava! 
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Land art 
 
„Sněží!“ ozývalo se Podzámkou dětské volání a kolemjdoucí zvedali hlavy, aby 
zachytili první říjnové vločky. Avšak jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že 
vzduchem 
létá 
obrovské 
množství 
listí, které 
rozhalovaly 
šťastně 
výskající 
děti. 
 
Podzimní 
hravé 
dílničky jsme 
ve 
spolupráci 
s Národním 

centrem zahradní kultury (NCZK) připravili pro všechny, kteří mají 
rádi podzim. Pod rukama tří desítek účastníků vzniklo 

bludiště či pestrobarevná fontána. Nadšeným 
průvodcem byl pan Hudec z NCZK, který svůj přístup 

přenesl i na ostatní dospělé. Nejroztodivnější 
výtvory z listí a dalších přírodních surovin pak 

krášlily  Podzámeckou zahradu, dokud je vítr 
nerozfoukal. 

Táta na plný úvazek 

„Táta na plný úvazek“ je název projektu, v rámci kterého jsme v našem centru 
uspořádali v úterý 11. 11. 2014 kulatý stůl. V diskusi se sešli zástupci z řad ziskového, 
neziskového i státního sektoru. Bylo opravdu zajímavé debatovat o otcovském 
bonusu či kvótě (část rodičovské dovolené dedikované otcům, kterou otcové mohu, 
ale nemusí využít). Co říkáte na otcovskou dovolenou – týden po narození dítěte jako 
placená dovolená pro otce? Výzkum projektu ukázal, že 66% žen si nepřeje, aby muž 
nastoupil na RD, byť i jen na krátkou chvíli. Více informací o projektu Ligy otevřených 
mužů na http://www.tatanaplnyuvazek.cz/o-projektu/ 
 

 

 

 

 
 

Relax pro děti i dospělé 
Mandaly jsou diagramy, které ukazují, jak se 
chaos stává harmonickou formou. Jsou 
symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve 
všech dobách, kulturách i náboženstvích. 
V Klubíčku malí i velcí strávili při jejich tvoření 
příjemné sobotní odpoledne a některým se to 
tak zalíbilo, že si další odnesli domů na tvoření za 
dlouhých zimních večerů. 

  
  

Lana a cepíny na 
rozdováděné oslavě 

 
Životní jubileum naší drahé kolegyně (hádejte 
které?) jsme oslavily veselou písní o horolezcích, 
nacvičeným tanečním vystoupením a výborným 
dortem. Věruško, děkujeme, že jsi tu s námi a 
přejeme Ti jen to nejlepší! 

 
Recept na domácí 
modelínu… 

Vyzkoušeno dětmi v Klubíčku. Doporučujeme! 
2 a půl hrnku hladké mouky, 1 hrnek jemné soli, 3 
lžíce slunečnicového oleje, 2hrnky horké vody, 4 
šuměnky – různé příchutě nám dají různé barvy. 
Dobře promícháme suché ingredience, potom 
přidáme horkou vodu a olej. Ručně hněteme na 
prkýnku, dokud hmota není hladká. Pokud lepí, 
přidáme mouku. Uchováváme v igelitovém sáčku 
v lednici, kde vydrží i několik týdnů.  
Na vzduchu ztvrdne a výrobky z ní je možno 
barvit např. temperovými barvami 

. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram

