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OSTRŮVKY MĚNÍCÍ SVĚT
O nás se ví!
Tento týden se vrátila Rut Kolínská, prezidentka Sítě
mateřských center (jejíž je Klubíčko členem) z přípravného
setkání na celosvětovou konferenci Habitat III, kterou OSN
pořádá v říjnu 2016. Profesorka Columbijské university v N.Y.
Saskia Sassen ve svém projevu hovořila o „občanských
ostrůvcích, kde se mění svět“ a mimo jiné pravila: „Jeden
z příkladů můžeme uvést mateřská centra, která se šíří po
Evropě. Nevím, zda o nich víte!“ Věděla, že ČR byla první země,
kam se MC z Německa rozšířila. Dnes mateřská centra fungují
nejen u nás, ale i v dalších zemích Evropy. Je skvělé, že se o nás
ví!

Kterak se Klubíčko ENVIRONMENTÁLNĚ zapletlo
I o prázdninách se dá vzdělávat! A to velmi zábavně a s celou
rodinou. O tom se Klubíčko přesvědčilo v rámci projektu Rodinného
centra Provázek. Součástí projektu „EVVO do rodinných a
mateřských center“ (EVVO=Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta), do kterého jsme se ve spolupráci s místním ekologicky
orientovaným spolkem Barbořice aktivně zapojili, byl totiž i tábor
pro rodiny lektorů RC a MC. Zázemí táboru bylo v Centru volného
času Mozaika v Klimkovicích. Cílem bylo ukázat lektorům, jak
pobavit děti i jejich rodiče tzv. environmentálně. Ne, to není
nadávka J, je to jen cizí slovo s významem – týkající se životního
prostředí, tedy týkající se místa kde žijeme, okolí našeho domova,
prostředí našeho města, matky přírody, naší planety. Jaké životní
prostředí nás obklopuje - to je naše zásluha, naše vizitka, naše vina.
Ukažme dětem, že jakákoli hra venku, v lese, na louce, v parku je
zábavnější než ta nejmodernější hra uvnitř. A jak jinak motivovat,
než přímým kontaktem s okolním světem/přírodou TAM VENKU.
Indiánský tábor v Klimkovicích splnil účel prožitku hry venku na
jedničku. Stanovali jsme, chodili do lesa, hráli si, tvořili, poznávali
zvířata i rostliny, stříleli z luku a dělali spoustu jiných krásných věcí!
Zkušenosti s výjezdovými tábory s heslem „Pojďme si to užít tam
venku“, už Klubíčko má. Pojďme se posunout a příště to bude třeba
ještě více environmentální než doposud. (VH)

www.klubickokm.cz
facebook.com/klubickokm
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Do diáře
10.10.–so-DRAKIÁDA na letišti
16.10.-17.10.–pá, so-Podzimní BURZA oblečení
24. 10.–so-Mňam! Vaříme s Klubíčkem
23. 10.–pá-beseda „Placenta, nevyužitý poklad“
6. 11.-pá-beseda „Nejlepší odpad je ten, který nikdy
nevznikne“
10.11.–út-seminář „Rovné příležitosti“
13.11.–pá-seminář „SMART žena“
28.11.-so-Tajemné putování za Mikulášem
10.12.–čt-beseda „Infekce u dětí“
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Good bye G. and V.
S Georgiou a Veronicou, našimi dobrovolnicemi, které s námi strávily celý minulý rok, jsme se rozloučili v rámci
Anglického klubíku. Dárečky, děkování, objetí, slzy, smích, přání všeho dobrého do budoucna. Good bye, byly jste
skvělé a jedinečné. Díky takovým zkušenostem vidíme v Evropské dobrovolné služby obrovský smysl. Protože řídit
zahraniční dobrovolníky je velmi náročné, hledáme do našeho týmu, kdo by nám s vedením a podporou
dobrovolníků pomáhal. Stačí chuť, čas, flexibilita a komunikativní znalost angličtiny!

Poděkování
Děkujeme za vaše hlasy. Jsme regionální vítěz 1. ročníku
programu POMÁHÁME S VÁMI. Získanou dotaci 50 000,naše Mateřské centrum Klubíčko využije ve školním roce
2015/16 na zaměstnání ASISTENTKY PRO DĚTI SE
SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI. Vašimi hlasy pomáháte
dětem, které mají v předškolním věku nerovnoměrný
vývoj, specifické potřeby či problémy se začleněním do
dětské skupiny.
Tyto děti potřebují individuální péči, kterou jsme jim
schopni, pomocí asistenta, poskytnout a pomoci těmto
dětem v jejich rozvoji a v adaptaci na školní prostředí.
Přijďte mezi nás do naší aktivity - Poprvé bez maminky
(přírodní školky) nebo do Předškoláka, kde se budeme
nejen bavit, ale také skotačit, zpívat, malovat, tancovat,
smát se a něco nového učit!
Děkujeme také Nadačnímu fondu TESCO nejen za tuto pro
nás významnou podporu, ale také za další již dohodnutou
spolupráci ve formě dodaných odměn na drakiádu či
suroviny na plánované kurzy vaření.
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Vůně kávy a prosba z Klubíčka
Málokdy Vás o něco z Klubíčka prosíme, ale nyní, pokud budete
chtít, nám můžete pomoci. Víte, že ke Klubíčku patří
neodmyslitelně naše herna - úžasné místo pro Vaše setkávání,
besedy, přednášky apod. Asi každému z nás se lépe povídá u
dobré kávy. Bohužel náš kávovar již po třech letech dosloužil a
finance na nový nejsou. Pokud tedy chcete, můžete nám
přispět jakoukoliv částkou na nákup nového stroje. Dar
neziskové organizaci je daňově odpočitatelný takže se Vám v
určité formě i může vrátit. Kontaktovat nás můžete na e-mailu:
branikova@klubickokm.cz nebo na telefonu: 777107320.
Předem moc děkujeme a věříme, že Vás budeme moci brzo
pozvat na dobrou kávu do Klubíčka.

Na začátku byla touha...aneb kterak se jedna kroměřížská rodina ocitla v Anglii
Spřízněná duše, úžasná žena, umělkyně - Jitka Gočaltovská! Jitku z Klubíčka možná znáte, vedla krásné kulturní
akce v Podzámecké zahradě, povídala si s dětmi o impresionismu, kubismu, dovedla jim zprostředkovat tvorbu
francouzských malířů a motivovat je k malování v přírodě. Dnes žije i s rodinou v Anglii, pojďme společně
nahlédnout do její odvážné duše a na její cestu…
Na začátku byla hluboká touha po změně a
posunutí se dál.. Milovali jsme naši malebnou
Kroměříž, náš syn Tobi ji milovaval, měli jsme tu
spoustu vazeb, často mě však napadalo, že je náš
život až příliš idylický. Pohled z našeho bytu ve
Vodní ulici mě dojímal svou krásou. Bydleli jsme
nad střechami s výhledem do nebe.A teď jsme ve
Swindonu, netypickém anglickém městě ležícím
západně od Londýna. Všechno je tu roztahané. Do
centra města se od nás pěšky nedostanu, leda že
bych si to rázovala přes všechny složité křižovatky
a kruhové objezdy. Ale nezoufám, kochám se
okolními pastvinami a idylickými vesnicemi s názvy
jako Castle-Eaton. Ráda navštěvuji blízké
městečko Highworth, anebo 45 km vzdálený
Oxford, kde je dodnes zachován pokoj Johna
Wesleye, muže, který svou láskou k Bohu změnil
Anglii 18. století. V křesťanském centru, kam jsme
přijeli pomáhat a také se učit, jsme potkali Freda a Denis. Žili 40 let v Zimbabwe. Pěstovali bavlnu, do Holandska
vyváželi květiny, do Anglie jablka. Zaměstnávali 300 domorodců, zřídili školu a platili tři učitele. Byli požehnáním
pro zemi, jako Baťa pro tu naši. Fred všechno nosil ve své hlavě, počítače nepoužívali. Pak přišlo znárodnění a oni
byli ze země vyhnáni jako vykořisťovatelé. V jednom dni přišli o veškerý majetek. Vrátili se do své rodné Anglie, kde
si pronajímají malou cottage a slouží Bohu ze všech svých sil. Pozvali nás na dinner a byl to vskutku zážitek s nimi jíst
vařené hovězí a zelené lusky s bramborem. Proto jsme tady, abychom se od takových lidí učili a sdíleli si navzájem
své životy. Denis za Fredem přijela do Zimbabwe na inzerát po té, co mu zemřela manželka a on zůstal sám se
čtyřmi dětmi. Fred ji přijel vyzvednout na letiště, nikdy předtím se neviděli, ale okamžitě věděli, že jsou pro sebe
určeni. Někdo tomu říká osud, někdo Boží cesty. Z Anglie vás zdraví Jitka Gočaltovská.

