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PRÁZDNINY V PLNÉM PROUDU
Užívat života už teď
Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho
zeptal: „Proč nerybaříš?“ „Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář. „Proč
neulovíš ještě nějaké další?“
„A co bych s nimi dělal?“
„Vydělal bys více peněz,“ zněla podnikatelova odpověď. „Mohl bys k lodi připevnit motor, vydat se do hlubších vod a
ulovit více ryb. Pak bys získal peníze na dvě lodi…, a snad i na celou flotilu. A stal by se z tebe boháč jako ze mne.“
„A co bych dělal potom?“ zeptal se rybář.
„Mohl by sis pořádně užívat života.“
„A co myslíš, že právě dělám?“ odpověděl rybář.

Vlídné příběhy, B. J. Carlos

Pojďte ochutnat
Prázdniny jsou v plném proudu a my vám přinášíme ohlédnutí za jejich první půlkou. U nás v Klubíčku jsme
byli vodáky i trosečníky, horolezci, malými výletníky i piráty, cestovali jsme kolem světa nebo za pohádkami
- s pejskem a kočičkou i za dvanácti měsíčky. Pojďte ochutnat.

Trosečníci aneb dobrodružná výprava s Pepkem námořníkem pro rodiny
s dětmi
Být trosečníkem nemusí být
vždycky utrpení. Nám bylo spolu
tak dobře, že se nám nechtělo
vracet zpět na pevninu. Díky
táboru vznikl "Spolek holek
Pepka námořníka" a rodiče s
dětmi se schází i po návratu
každé pondělí. Těšíme se už nyní
na příští rok!

www.klubickokm.cz
facebook.com/klubickokm
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Mladí výletníci
Také máte rádi výlety? Náš tábor mladých výletníků rozhodně ano a tak jsme se vydali na místní veterinu, na
holešovský zámek nebo na hrad Lukov. Děti hledaly ukryté kešky, oblíbily si hru na schovávanou v zámeckých
parcích nebo také luštily tajenky o přírodě. Při cestování jsme se rozhodně nenudili!

Vodácký tábor – Vltava 2015
Další, již třetí, vodácký pobyt pro rodiny s dětmi je minulostí. Vltavu 2015 jsme si užili plnými doušky. A jak
hodnotí vodu jedna z účastnic? „Naprosto dokonalý relax! Těším se na další ročník!“ A my v Klubíčku také! Tak
ahóóóój třeba příští rok na Dunajci!
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Dobrodružství pejska a kočičky
Na tomto příměstském táboře jsme si chtěli odpočinout od lákavých příběhů dnešní moderní doby, ponořili jsme
se proto s dětmi do knihy Josefa Čapka a spolu s pejskem a kočičkou jsme myli podlahu, pekli dort a hráli jsme si
na andělíčky, kteří zdobili chudou noční košilku.
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Pod pirátskou vlajkou

O tom, že je možné piráty potkat i v dnešní
době jste se mohli přesvědčit v jednom
horkém červencovém týdnu v MC Klubíčko. Pirátů se tam sešlo hned několik. Společně se učili pirátský pokřik,
vypátrali papouška Karlíka a objevili mapu, která je zaručeně přivedla až k pokladu.

S Jonatánem kolem světa, Dvanáct měsíčků aneb hrajeme si se smysly příměstské tábory s angličtinou pro předškolní děti
Letos jsme zorganizovali 2 příměstské tábory plné her v duchu otázek What do you see, hear and feel? Hráli jsme
si s různými hudebními nástroji, objevovali přírodu a materiály se v ní vyskytující, ptáky a jejich hlasy. Bylo krásné
zjistit, jak fungují nejen naše oči, ale také naše uši a hmat.
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Celý týden jsme se v angličtině seznamovali se zvuky ptáků z CD a tajemným obsahem krabic a pytlíčků plných
kamení, trávy, listů, dřívek, následně jsme s dětmi vše nacházeli v reálném prostředí Podzámecké zahrady. Děti
tak mohou společně s rodiči doma navázat na to, co jsme v Klubíčku započali a pokračovat v poznávání přírody
třeba v angličtině.

Expedice Antarik – turisticko – horolezecký tabor pro rodiny s dětmi
Také jsme se vrátili z expedice Antarik (www.antarik.cz). Jedná se o další z pobytů pro rodiny s dětmi, tentokrát s
turisticko-horolezeckým zaměřením. Už víme, co je to jümarování a jak se staví mužík. Zažili jsme spaní pod
hvězdami za svitu měsíce, povídali jsme si s botaničkou o místní fauně a flóře a na vlastní kůži trénovali expediční
dovednosti. Největším zážitkem byla sobotní expedice do skal a lezení na Čertových skalách. Dospělým
zpříjemnila pobyt ranní jóga s Šárkou (www.flow-yoga.cz) nebo poklid malebného místa, kterému se ne
nadarmo říká mezi nebem a zemí.
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Zahradní setkání Anglického klubu při MC Klubíčko
Opět po roce se děti a rodiče Anglického klubu při MC Klubíčko měli možnost setkat na kouzelné zahradě paní a
pana Akwei. Pro děti byly připraveny různé aktivity, tvoření, zpívání, skládání anglických dominant z kostek a
v neposlední řadě skákací hrad „Tower“. Děkujeme za krásné odpoledne, které jste s námi strávili!

Do diáře
29. 8. 2015 10 hod u zámku - Koulelo se Klubíčko – poslední komentovaná prohlídka tohoto léta
Aktivity začínají v průběhu 2., 3. nebo 4. týdne dle možností lektorů – všechny přihlášené budeme včas
informovat e-mailem.

