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Neláteříme, makáme… 
Klubíčko je nezisková organizace, dle nového zákona, zapsaný spolek. 
Nabízíme komunitní prostor, s láskou pořádáme akce pro rodiny, výjezdové 
pobyty, příměstské tábory (letos 11 a nově i pro děti školního věku), 
zajišťujeme anglickou, přírodní a Montessori školku, pořádáme besedy a 
přednášky pro lidi v tíživých životních situacích, v klubu Želvičky máme 
starost o děti s handicapem, nabízíme poradenství – psychologické, 
výchovné i logopedické, nabízíme 30 kroužků, učíme jazyky, v našem týmu 
máme zahraniční dobrovolnice ze Španělska i Anglie, vyhledáváme a 
pomáháme ohroženým rodinám. Průměrně k nám zavítá 114 malých i 
velkých návštěvníků za den. Zajistit udržitelnost chodu a rozvoj Klubíčka 
není snadné. Život v neziskové organizaci je velmi nejistý. Obvykle ještě ani 
v dubnu netušíme, jakou výši dotací získáme od města, kraje či ministerstva. 
Výsledky podaných projektů, ze kterých naše aktivity financujeme, 
každoročně otřásají existencí Klubíčka. Jednou jsme nahoře, jednou dole. 
Tak jako letos, kdy jsme ve srovnání s loňským rokem, dostali dotaci 
z ministerstva poloviční. Snížili jsme úvazky a zvýšili snahu o dofinancování 
naší organizace z jiných zdrojů, podáváme další projektové žádosti, 
připravujeme nové aktivity. Přijďte se za námi podívat a popovídat si, jak se 
žije v neziskovce! Není to peříčko! 

 
Představujeme 

Montessori sen Pavlíny Švecové 
Udělat si s energickou a vtipnou ženou klidnou 

chvilku je téměř nemožné, ale podařilo se! Setkaly 
jsme se v malé kavárně a společně prožily vzácnou 

chvilku u sdílených radostí a starostí. Je jí všude 

plno, žije dle hesla „žij a nechej žít“ a jde si za 

svými sny, i když se nám všem kolem zdá, že je to 

bláznovství. (mb) 

Do MC začala chodit před 
mnoha léty, jako 
maminka malého Jirky a 
později Aničky. Klubíčko 
bylo v začátcích, ale jako 
akční žena měla brzy na 
starosti provoz centra a 
vedení angličtiny pro 
dospělé. 

Do Diáře 
11.5. – recitál Evy Cendors, Francouzský klub 

15.5.- Lotyšské dny také v Klubíčku 

16.5. – Klubíčko Světel - Projekt je financován 
ze Sociálního fondu Zlínského kraje na podporu 
sociálně zdravotních aktivit 

22.5. – Po-po – Finanční poradenství 

29.5.- Želvičky – domácí mazlíčci 

Anglický Klubík 

Každou středu odpoledne se potkávají děti 
z 1.tříd několika základních škol v Kroměříži 
v anglické družince, kde si hrají, zpívají, tvoří a 
pracují. Tady komunikují více či méně anglicky. 
Pracují s učebnicemi, které je připravují na
Cambridge Young Learners English testy, 
jejichž součástí je práce s poslechy, textem, 
souvislostmi. Naším cílem je komunikace. 
Děti nepotřebují znát každé slovíčko ve větě, 
aby pochopily kontext. Schopnost porozumění 
se znalostí omezené slovní zásoby je u dětí, 
které už angličtinu dělají déle, ohromná. 
Z instrukcí, které jim lektor říká v AJ rozumí 2-3 
slovíčkům, ale stačí jim to k tomu, aby 
reagovaly. A my jim každé setkání ukazujeme, 
že angličtina není cizí jazyk, ale prostředek, jak 
se domluvit jinak. Velmi v tom pomáhají 
Georga a Veru – naše zahraniční dobrovolnice 
z Erasmu+. 
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Cesta do pravěku 
Tábor pro děti mladšího školního věku pod 
vedením nadšené mladé učitelky Ireny 
Vlašínové, jejímž životním stylem se stal 
sport. Je pro ni radostí, relaxem i příležitostí. 
„Když si říkám, že už něco nezvládnu, vždy 
zjistím, že se jde posunout ještě dál a to 
nejen ve sportu, ale i v osobním životě. Je 
potřeba své hranice posouvat a učit se 
stále novým věcem.“ Hlavním cílem tábora, 
je si týden užít, zažít spoustu nových věcí a 
zážitků, něco nového se dozvědět a hlavně si 
zasportovat! 

 
 

ŠPANĚLSKÁ MÓDA 
Open Club with Verónica 

 

 
Příjemné, barevné, nedělní odpoledne 
strávila starší děvčata s Verónicou,  knoflíky, 
šicím strojem, jehlou, nití a Španělskou 
módou. Inspirace módní návrhářkou Agatha 
Ruíz de la Prada a její barevnou módní 
přehlídkou dala vzniknout krásným letním 
módním doplňkům.  

Byla to ona, kdo jako první přišla s myšlenkou pravidelných miniškolek. Dnes je 
členkou rady MC, spolupodílí se na organizaci a moderování jednorázových akcí a učí 
angličtinu. Především už 4. rokem vede školky a pracovny Montessori  „vychovává“ si 
děti, které již od září 2015 nastoupí do 1. třídy s prvky Montessori na ZŠ Oskol, kde 
je učitelkou. Montessori pedagogika je jí blízká svým individuálním přístupem ke 
každému dítěti, jeho potřebám, schopnostem a pracovnímu tempu. Na Klubíčku se jí 
líbí vývoj, pohyb, budování komunity tím, že nabízí aktivity dětem, které odrostly ze 
školek i celým rodinám. Ráda cestuje všude tam, kde to zavání historií, miluje Itálii a 
hudbu. V poslední době se jí pod kůži dostala Aneta Langerová, jóga a Hovory s 
Bohem. Jejím největším koníčkem je dům, který si pořídila a zvířectvo, o které se 
stará. Je to sen, který se ji splnil. 

 

Čokoládový Jája  
a jeho sportovně akční tábor 
I v letošním roce jsme pro vás 
připravili širokou nabídku 
příměstských táborů. Novinkou jsou 
tábory pro děti školního věku (6-12) 
se sportovní tématikou, na které se 
můžete stále hlásit. 
Vedoucího jednoho z nich, Mgr. 
Jaroslava Svobodu, vám chceme 
představit. 
Tento mladý muž je vystudovaný 
učitel TV s bohatými zkušenostmi 
z animačních programů v ČR i 
zahraničí, táborů a fotbalových tréningů dětí. Ale jak říká, není důležité, co má člověk 
vystudované, ale co umí předat, v čem je dobrý a co ho baví. A on je dobrý na to, si 
hrát. To děti vycítí, a proto si někdy připadá jako z čokolády. Nejdříve na něj koukají, 
když na ně promluví, co to jako je a co to po nich chce, ale pak si ho většinou zamilují 

a nemůžou se odlepit.  
A to i diabetici ☺.  
Jeho nový tábor 
plný teambuildingově 
sportovních aktivit bude 
probíhat venku a děti zažijí 
spoustu netradičních 
sportovních zážitků – např. 
slackline, při kterých se 
naučí, že „ač jsme každý 
výjimečný a lepší v něčem 
jiném, společně toho 
dokážeme mnohem 
více.“ 

 
Jak Pejsek a Kočička hledali jaro 
Interaktivní pohádku plnou písniček a smíchu pro děti a jejich rodiče s potěšením  
připravil team našeho MC včetně Verónici a Georgii, které hrály divadlo poprvé a 
navíc v češtině! 


