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Mikulášské putování
Podzámeckou zahradou osvícenou svíčkami a
lemovanou stanovišti s čertíky a andílky zažila
tisícovka přátel Klubíčka. Teple oblečeni a
s termoskami s horkým čajem se vydali
vyznačenou cestou až k andělské bráně, kde na
ně čekal Mikuláš s anděly a s dárky. Na akci se
podílelo 36 dobrovolníků, město Kroměříž a
zámek Kroměříž.

Nejen vánoční zastavení
Ledové království, kterým začal adventní čas, bylo třpytivé, jiskrné a křupavé. Také
klouzavé, ale přesto na pohled krásné a duši hladící. Jen se člověk musel zastavit a tu
krásu si vychutnat. Přejeme vám všem mnoho takových chvil zastavení. Dopřejte si
vychutnávání každého okamžiku tak, jako by to byl poslední kousek z tabulky výborné
čokolády. Krásný a radostný vánoční čas!

Představujeme
„Alespoň jsem to zkusila“ Marcela Bradová

A Note from Verónica
For me it was the second of December when the
Christmas spirit really came. I woke up to streets
covered in snow and amazing icicles hanging
everywhere. It was a beautiful picture and the
best bithday present ever. I took a lot of pictures
and made a snow angel in the middle of the
street. I tried the Czech custom throwing of the
shoe, and guess what? My slipper was pointing
at the door! So apparently i’m getting married
next year. On the bright side, I got to write my
letter to Little Jesus for a change. I hope he’ll be
able to make my wish of more snow come true ;)
I discovered some different customs between
the Czech and the Spanish way of celebrating
Christmas. For example, ours last until the 6th of
January, when we open the presents the Three
Kings bring us, and we eat twelve grapes as a
sign of good luck in New Year’s Eve. I’m very
thankful for been able to share this beautiful
time with all of you! Love and Feliz Navidad!

Mateřské centrum

Živelná, akční, neúnavná, společenská, schopná, energická, chytrá, úspěšná,
výjimečná, krásná. Je to Žena, maminka 3 dětí. Má přesnou představou o životě a jasně
stanovené priority, ale také schopnost operativně se přizpůsobit daným okolnostem.
Ví, co chce a co nechce. Je kamarádkou, která podrží i zahřeje, která myslí na druhé a
má z toho radost. Procestovala svět, ale ráda zpomalila na kroměřížskou rychlost. „V
Kroměříži zažívám spoustu dobrodružství“ říká věčná optimistka, která ráda zkouší
nové s heslem „alespoň jsem to zkusila“. Ráda cestuje, miluje Řím, kam jezdívá se
svým synem, ale krásně jí je i v rodném Valašsku, v New Yorku či Paříži. Když zrovna nic
nedělá, což se stává jen u moře, alespoň čte nebo poslouchá jazz či písničkáře, jako
např. Norah Jones, Leonarda Cohena.
Rodina a čas strávený s dětmi je to, na co je ve svém životě nejvíce pyšná. A také na
přátele, se kterými se na Vánoce obdarovávají ručně vyrobenými dárky a užívají si
společné zdobení listnatého stromečku. Vystudovala technologickou fakultu VUT ve
Zlíně a do Kroměříže ji naplavila Láska a práce. S mateřstvím pak přišla touha potkávat
jiné maminky. Náhodou uviděla na webu stránku Sítě mateřských center s návodem,
jak založit mateřské centrum. A tak se ženy, které měly stejnou touhu, potkaly a
v prosinci 2002 začaly motat dnes už 12.tileté Klubíčko.
Drží! S Klubíčkem je od jeho počátku, i když vzniklo ze sobeckých důvodů – aby se měla
kde
setkávat
s
jinými
maminkami a
děti si měly kde
hrát. „Dnešní
Klubíčko
mnohonásobně
předčilo
má
veškerá
očekávání. Už
dávno nejsme
centrem
mateřským, ale
rodinným,
směřujeme
k centru komunitnímu. To, že je Klubíčko oblíbené,
s denní návštěvností přes
www.klubickokm.cz
facebook.com/klubickokm
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Narozeninová oslava
Klubíčko oslavilo už 12. narozeniny. Popřát mu
přišly děti z anglického Klubíku, z tanečků
s Andrejkou, folklorního souboru při MC
Klubíčku a mnoho rodičů a přátel. Dort byl
výborný a atmosféra přátelská.

stovku, s širokou nabídkou volnočasových kroužků, besed a akcí je úspěchem celého
týmu, na který jsem pyšná. Jsme tým, který se vzájemně podporuje a doplňuje. Rádi
děláme nové věci, nebojíme se jinakosti, naopak. Mám ráda zvláštní citát – Hrášek jídá
s medem, někdy to tak dělává, chutná sice divně, z vidličky však nepadá“ říká Marcela.
Postupem času, událostmi a vývojem, našla správné barevné kamínky mozaiky, aby
seskládala obraz, jaký znáte dnes. Je to ona, kdo vymýšlí projekty, píše žádosti, sleduje
grantové kalendáře a udává Klubíčku směr a cíl.

Vánoční čas v Klubíčku…
Francouzské Vánoce
Opět jsme si po roce připomněli, co je na
francouzských Vánocích jiné než na našich
českých. Děti si společně zazpívaly vánoční
písničky, ochutnaly pravou "Buche de Noel",
burgundské šneky, fois gras, pařížské
makaronky či provensálský nugát. Přišel i Pere
Noel a každému z dětí vložil dle francouzského
zvyku dáreček do boty položené pod vánočním
stromečkem.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem, že se s
radostí zúčastnili a rodičům, že je ve studiu
francouzského jazyka podporují. Zvláštní
poděkování patří manželům Sonetovým za
francouzské speciality, Hotelové škole za Buche
de Noel a perníkové Eiffelovky.

Střípky z vánočních besídek:
*Georgia jako Santa
*Veronika jako Elf
*děti zpívaly, zdobily perníčky,
dostávaly dárečky a tvořily
vánoční přáníčka
*všichni jsme zažili spoustu
legrace

Poděkování

Plastika Kroměříž - výrobní podnik s
velkým srdcem
Poděkování za finanční dar ve výši 20 000,-Kč
patří kroměřížskému výrobnímu závodu
Plastika a.s. - moderní technologické firmě,
která zaměstnává přes 400 lidí z Kroměříže a
okolí. Plastika se zabývá výrobou přístrojovým
panelům, palivových systémů pro automobilový
průmysl,
počítačových
klávesnic
a
elektronických prvků. Sponzorský dar bude
použit na uhrazení části režijních nákladů
mateřského centra. Za takovou podporu
neziskového sektoru DĚKUJEME.
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Zážitky bez hranic…
Naše Klubíčko vám všem přeje krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku 2015. Láska mezi lidmi nezná hranice a my jsme
rádi, že posouváme hranice každý den. Sdílejte vzájemně lásku, pochopení, podporujte se a užívejte života každým dnem.
Klubíčko bude rádo, když i v roce 2015 bude pro Vás vytvářet atmosféru plnou pohody, přátelství a zážitků bez hranic. Pohodový
vánoční čas a dobrý rok 2015! Happy New Year! Bonne Année! ¡Feliz Año Nuevo! Hyvää uutta vuotta!

