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 PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ… 
Tak je to zase tady! Léto, prázdniny, dovolená, tábory, vše téměř na 
dosah. Také to cítíte ve vzduchu? My se v Klubíčku těšíme na 
rozkvetlou louku, ledovou kávu, sbírání hub, koupání, grilování, snídani 
na terase, spaní pod širákem, letní kino nebo sjíždění řeky. Mnohé 
můžete zažít s Klubíčkem, které pro vás a pro vaše děti připravilo 
prázdninové pobyty pro rodiny a příměstské tábory, letos i pro starší 
děti. Stále máte možnost se přihlásit! Léto budiž pochváleno! Užijte ho 
plnými doušky, ať jste kdekoliv. 

 

Představujeme 

Hanka Šmídová  

V Klubíčku k ní můžete dát své 
dítko na angličtinu a třeba si to 
na lekci užít spolu s ním. Pokud 
myslíte ekologicky a máte rádi 
zajímavé věci, tak na jejím e-
shopu ecolove.cz si můžete 
koupit vychytávky, které jen 
tak neuvidíte. Také ji můžete 
potkat na nezávislých, 
designových módních 
veletrzích, kde nejen vystavuje, 
ale i nakupuje a potom i s chutí 
nosí zajímavé kousky nejen mladých módních návrhářů. Zajímá se o kineziologii, 
rukodělné práce (s dětmi tvoří, malují obrazy a pečou) a přírodu. Miluje šumění 
moře, vůni borovic a levandule na Hvaru. Příroda jí naplňuje a uklidňuje, klidně by 
se odstěhovala do hor nebo třeba do Provence. Pochází z Frýdku Místku, ale na 
jejím přízvuku to nepoznáte, protože cesta do Kroměříže vedla přes studium 
marketingu na Slezské univerzitě až po pracovní příležitosti v Praze, Brně, Zlíně i 
Velké Británii. Tam například šila pro Robbiho Williamse či královský palác 
(motorkářská rodina, které hlídala děti, měla firmu na vertikální žaluzie  a také 
přehozené mužské a ženské role, takže zatímco tatínek nakupoval, maminka 
honila zloděje). Pobyt v Anglii ji dal přehled o cizích kulturách i různých způsobech 
života, respekt ke všemu jinému a lásku k jazykům. Cesta k mateřství byla dlouhá, 
ale stála za to. Dnes je maminkou 4 leté Julinky a ročního Míši, kterým se věnuje a 
mateřství si vychutnává. Díky dětem poznala Klubíčko a zjistila, že i v Kroměříži 
může něco fungovat bez závisti a se zaujetím pro věc. Proto se ráda stala součástí 

Do diáře… 

19. 6. 2015 15 – 18 hod – Jak udržet 
motivované dítě (SCIO seminář) 

Termíny letních táborů najdete  na Prázdninové 
pobyty | Aktivity Mateřského centra Klubíčko 
Kroměříž 

Starší leč báječná… 

Krásnou novou – tedy starší, leč báječnou – 
kuchyni dostalo Klubíčko darem od rodiny 
Tomečkových (La Fresca). Aby byla krásná (a 
že je!), můžete nahlédnout. Stála nás hodně 
času a úsilí nejen pro náš tým, ale také pro 
dobrovolníky z řad našich rodinných 
příslušníků, především manželů – viz foto. 
Během jarních prázdnin jsme tak kromě 
generálního úklidu celého centra a nové 
kuchyně, získali i novou elektřinu a výmalbu 
v kanceláři. Všem děkujeme za čas a píli, kterou 
tomuto projektu věnovali! 
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tohoto ženského podniku, kde jde především o děti a ne o business, a kde je vše co 
chcete 
možné… 

Jak Klubíčko navštívilo Kanárské 
ostrovy… 

Zábavné i poučné, ale především interaktivní dopoledne 
pro 50 žáků 4. a 5. tříd 
ZŠ Zachar připravila o 
svém domově naše EVS 
dobrovolnice Verónica. 
Nejzajímavějšími 
informacemi bylo, že 
Kanárské ostrovy se 
nejmenují podle kanárů, 
ale podle psů a že 
kromě Španělštiny se 
děti ve školách učí i jazyk Sildo, který má 4 samohlásky a 4 souhlásky a píská se na prsty. 
Děti shlédly ukázky z tradičních karnevalů a i videodůkaz toho, že ostrovy jsou opravdu 
sopečného původu. Obrázky Pintaderas, 
které děti vytvořily podle tradičních 
původních vzorů, poletí na Tenerife na 
výstavu, kterou tam zorganizuje 
Veroničina rodina. Během dopoledne 
ochutnaly banány, datle a speciální mouku 
Gofio a z ní vyrobené cukrovinky „kameny 

z El Teide“. Děti si přečetly kousek české pohádky Dlouhý, široký a 
bystrozraký ve španělštině a zahrály banánovou hru „Los pies de banano“. 
Atmosféra byla inspirující a již nyní se těšíme na příběhy, které děti budou 
psát na téma „Jak Klubíčko navštívilo Kanárské ostrovy“!   

 

ŠŤASTNÝ ŽIVOT BEZ ÚRAZŮ… 

Celkem 450 lidí jsme přivítali na 9. ročníku tohoto příjemného setkání rodin 
s bezpečnostní tématikou, podpořeného z rozpočtu města Kroměříže. Děkujeme všem partnerům, dobrovolníkům a hlavně 
zúčastněným. 
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KLUBÍČKO SVĚTEL… 

U příležitosti Mezinárodního dne rodin jsme připravili program pro 
rodiny s dětmi zaměřený na posílení vztahů a soudržnost v rodině. 
Společným sdílením času a zážitků dochází k posílení rodinných vazeb 
a také k prevenci sociálního vyloučení. Odpoledne plné soutěží, zábavy 
a vystoupení našich nejmenších jsme si společně užili na Hanáckém 
náměstí, za finanční podpory Zlínského kraje. Děkujeme! 

  

Rodinné pasy v Kroměříži  

Tento projekt byl doposud krajskou záležitostí, a proto máme velkou radost, 
že je Kroměříž prvním městem v ČR, které se zapojilo. Cílem je vytvoření a 
realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi a snížení 
jejich finanční nákladů při volnočasových aktivitách. Zároveň napomáhá 
rozvoji cestovního ruchu a podporuje drobné regionální živnostníky. 
Držitelům karty Rodinný pas vzniká nárok na uplatnění slev u zapojených 
subjektů. Více o celém projektu, registrace i seznam poskytovatelů 
naleznete zde: www.rodinnepasy.cz  

Výroční zpráva naší neziskové organizce MC Klubíčko za rok 2014 

Přečtete si, jak proběhl loňský rok. Výroční zpráva je k nahlédnutí Zhodnocení roku | Mateřské centrum Klubíčko Kroměříž. 

http://www.rodinnepasy.cz/
http://www.klubickokm.cz/o-nas/zhodnoceni.php

