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SEZNAM, CO NEMÁM UDĚLAT
Kdybych teď byla mladá žena, nevím, jak bych se vyrovnala se všemi věcmi, co máte
k dispozici. Se všemi možnostmi, technologiemi bych si myslela, že to bude svět plný
potěšení. Obávám se ale, že by to byl spíš svět nátlaku. Tlaku na to být dokonalou matkou,
dokonalou manželkou, dokonalou přítelkyní. Tlaku na to být úspěšná, šéfka, vedoucí.
Kdybych měla znovu před sebou svůj čas, nevytvořila bych seznam toho, co mám udělat,
vytvořila bych seznam, co nemám udělat. Dopřála bych si vychutnat věci, o kterých až teď
vím, že jsou důležité.
Co bych dala za to, abych prodloužila ty polibky na dobrou noc, místo povzdechů, že ráno
musíme brzo vstávat.
Ach, co bych dala za to znovu pochovat své děti, než vyrostly.
Co bych dala za pět minut na tanečním parketu, když mi ještě sloužily nohy.
A to není o tom přestat se prát za rovnoprávnost. Moje generace pálila podprsenky! Ale nehrozilo nám vyhoření.
Ne, tohle je o tobě jako lidské bytosti. Tím nejdůležitějším slovem je BÝT. Být pohlcena okamžikem. Být v míru se světem. Být
laskavější k sobě. Být laskavější k druhým. Být schopná nechat to plavat a být na to hrdá. Věřte mi, kdybych teď byla mladá
žena, víc bych byla, ne dělala. Přepis videa: https://www.youtube.com/watch?v=1RQrUSkNJOk

Představujeme – Veronika Habrová
Máte někdy pocit, že se z někým znáte celý život a přitom je to teprve pár let? Tak to
mám s Veronikou Habrovou, energickou a aktivní ženou, vodnářkou a výraznou
posilou našeho týmu.
Verčo, jaká byla tvoje cesta do Klubíčka? Asi před 3,5 lety jsem byla v Klubíčku
poprvé a to na besedě o látkových plenách. Látkové pleny jsme měli v plánu pro
naši Verunku používat a také pak skutečně používat začali. Na besedě jsem se
nejen ochytřela, ale také seznámila s lidmi z Klubíčka. Kápli jsme si do noty.
Co myslíš, že se ti v životě opravdu povedlo? No…celý život (smích)!
Kdybys mohla ve svém životě změnit jedinou věc, jaká by to byla? Vystudovala
bych jinou vysokou školu. Mám technické vzdělávání UTB, fakultu technologickou,
ale raději bych se viděla na přírodovědě.
Kterou vlastnost nesnášíš na druhých a na sobě? Na druhých rozhodně faleš. U
sebe choleričnost a vznětlivost.
Čeho si ceníš u sebe a u druhých? Jsem akční a rozhodně nejsem líná. Na ženách se
mi líbí, když se dokáží ocenit. U mužů mám ráda, když vnímají ženu jako partnera.
Co se ti líbí na Klubíčku? Že žije, rozvíjí se a zkouší nové věci!
Co je pro tebe představa štěstí? Štěstí je jen abstraktní pojem, co jsme si vymysleli. Šťastná můžu být kdekoliv, kdykoliv, za
cokoliv, v různých momentech. A nejšťastnější? To jsem v přírodě se svými blízkými.
Čeho se nejvíce bojíš? Nemoci svých dětí…
www.klubickokm.cz
facebook.com/klubickokm
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Co opravdu z duše nesnášíš? Nespolehlivost.
Jaká je tvoje nejoblíbenější cesta? Psal se rok 2006 a my jsme s manželem žili a cestovali na Novém Zélandu.
Jaké máš koníčky? Mým velkým koníčkem je Klubíčko J, pak náš spolek
Barbořice. Miluju jógu, turistiku, cestovaní je také v pořadníku.
Jakou hudbu posloucháš?…teď asi Holka modrooká J.
Knížka na nočním stolku? „Najděte si svého marťana“ od psychologa Marka
Hermana a také pohádky.
Co dělá váš spolek Barbořice? Barbořici jsme založili v roce 2011. Našim cílem je,
aby si lidé uvědomili, že je naše životní prostředí ve špatném stavu. Nečekejme
na globální řešení. Vlastním
příkladem,
například
pomocí
ekoscuků, kde čistíme naše okolí, poukazujeme na problémy a snad i motivujeme
ostatní ke změně.
Jaká je tvoje role v Klubíčku? Pro Klubíčko pracuji delší dobu jako dobrovolnice,
vedu a organizuji rodičovskou skupinu Čiperky, spolupodílím se na přípravě
projektů, to mě baví. Také nově pracuji jako realizátorka projektu „Mateřství není
handicap“. To je ten projekt, kde se schází rodiče s dětmi a společně tráví čas. A
tak se můžete těšit na spoustu zajímavých besed, seminářů a aktivit! Budeme se
snažit najít bezvadné lektory i zajímavá témata. I teď v listopadu se máte na co
těšit!
Jak se ti žije v Kroměříži? Dobře i špatně. Vyhovuje mi velikost města, máme
krásné zahrady, ale někdy mám pocit, že lidé jsou sebestřední a neaktivní. Mým
ideálem je, aby lidé mysleli za celek, ne jen za sebe. Prostě, aby se nám tu dobře
žilo. Nelíbí se mi také špatné životní prostředí a stav ovzduší. Bydlíme na
Kojetínské a tam je opravdu špatná jak dopravní situace, tak ovzduší.
Veronika se sama označuje za anarchistku, její nejoblíbenější film je Útěk do divočiny a životní
filozofie není jen filozofií, ale reálným životem. Na dnešní době jí vadí nadspotřeba. Veronika
říká: „moc vyrábíme, moc konzumujeme, moc pracujeme a málo žijeme…“ Děkuji za rozhovor.
(mb)

Pohádka na spaní s rodilým mluvčím
Také čtete rádi dětem? My ano, a tak v naší anglické školce čte správný Angličan Richard Dalziel
dětem před odpočinkem anglické pohádky, třeba Three little pigs, Tiger who came to tea,
…krásně se to poslouchá!

V Klubíčku to už voní dobrou kávou – DÍKY VÁM!
Ano, v Klubíčku to již voní dobrou kávou a to díky vám! Všem dárcům, kteří reagovali na
naši prosbu, velmi DĚKUJEME! Byli jste štědří a tak zakoupili krásný kávovar. Děkujeme
všem rodičům, kteří přispěli jak u nás v centru, tak také na drakiádě. Děkujeme také
následujícím dárcům: Pilana Hulín, rodina
Šimáčkova, Technické služby Kroměříž,
Simona Králová, Mart in Kulda, Ivo Csizmazia,
rodina Dykesova, Milan Zábranský a dalším
nejmenovaným dárcům Zveme vás všechny
na dobrou kávu do Klubíčka! A protože rádi
naše služby zlepšujeme a rádi si život
zpříjemňujeme, máme pro Vás novinku.
Pokud spěcháte, můžete si vychutnat dobrou
kávu třeba po cestě a vzít s sebou.
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Klubíčko
připravilo
pěkný
doprovodný
program pro

rodiny s dětmi k putovní
výstavě Památky nás baví.
Akce se konala v neděli
25.10.2015 na Arcibiskupském
zámku. Návštěvníci programu
„Za nití příběhu Kroměříže“ se
mohli seznámit s historií
Kroměříže
a
vybranými
památkami. Bylo připraveno
také velké množství her,
historických replik určených pro dotýkání se, výtvarných aktivit. Nechybělo ani Klubíčko, které je sice občas trochu popletené,
ale nakonec všechno vezme za ten správný konec - nebo začátek?

Do diáře
9.11. –po- biblioterapie
10. 11.–út-seminář "Jak sladit rodinu, práci a osobní život"
13. 11.–pá-kurz „SMART žena“
14.11. –so- kurz smaltování
21.11.-so-vaříme s Klubíčkem
26.11.-so-Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem

6. 11. 2015

6/2015

6. 11. 2015

6/2015
Vaříme s Klubíčkem
Minulou sobotu jsme poprvé vařili v Klubíčku a s Klubíčkem. (Jak jsme vás již
informovali v některé z minulých Motanic, máme zánovní kuchyni, tak je třeba ji
řádně užít). Tématem našeho prvního vaření byl podzimní piknik. A tak jsme
rozprostřeli deky, podzimně ozdobili listím a jablíčky a postupně jsme ji zaplňovali
vlastně vyrobenými dobrotami – sladkými banánovými muffiny, slanými
supermuffiny se semínky quinoa a chia nebo cizrnovou pomazánkou humusem či
tahini pastou.
Děti samy servírovaly, dostaly také receptury s upravenou gramáží na hrníčky tak,
aby mohly vařit i doma se svými rodiči bez vážení surovin. Moc nám všem chutnalo
a už se nyní těšíme na další kurz vaření 21. 11. 2015 s tématem Halloween.
Ukuchtíme dýňovou polévku a zdravou variantu hamburgeru. Je na místě poděkovat společnosti Tesco, jež podporuje tento
kurz formou dodání surovin na zdravé vaření.

Exkurze do Sluňákova
Dne 25. 9. 2015 uskutečnilo Občanské sdružení Barbořice
celodenní exkurzi do areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov
u Olomouce. 19 dospělých a 24 dětí si mohlo vyzkoušet cestovat
ekologickým hromadným prostředkem – vlakem. Dokázali jsme
si, že v tak velké skupině je tato doprava vlastně extrémně šetrná
k životnímu prostředí, protože v našem případě nahradila
dopravu nejméně dvanácti auty. Celý areál Sluňákova nám byl
velmi poutavě představen a zúčastnili jsme se programu
s tématikou Bobři a jejich život. Děti měly možnost si prohlédnut
velké množství poutavé ekovýchovné literatury a následně si
vybrat jako dárek nějakou literaturu sebou domů.
Všichni účastnící byli nadšeni. Akci bychom pro velký úspěch
rádi v budoucnu zopakovali. Byli jsme z Klubíčka také u toho a
byl to fajn den!

Jen tak využít prosluněné okamžiky
Minule jsem vám popsala počátky spojené s naší vnitřní touhou po změně. Po více jak dvou měsících vnímáme, že nás Anglie
přijímá. Získali jsme hodnotná přátelství v křesťanském centru i hezkou práci, díky níž pokryjeme náklady spojené s životem
v UK. Oblíbili jsme si oblast, v níž nyní žijeme i město Swindon, které sice neoplývá půvabností, krajina kolem s menšími
městečky a vesnicemi však všechno vynahradí. Jsme obklopeni pastvinami se stády krav, ovcí a koní. Kromě cyklostezek je tu
množství cestiček pro jezdce na koních. Napříč celou Anglií se daří růžím, jejichž keře najdete u vchodů do domů, nebo jen tak
někde v zahradě. Jeden mě inspiroval k namalování několika obrazů, pracovně nazvaných „romantic disorder“, což vystihuje
zdejší, zdánlivě chaotickou, úpravu zahrad. Počasí se často mění doslova v okamžiku, takže prádlo venku nenechávám, i když
odcházím za slunečného počasí, byť jen na čtvrt hodiny. Angličani s oblibou říkají, že tu zažijete čtvero ročních období v jednom
dni. Přesto mi zdejší klima vyhovuje, otužilo mě, jen musím pohotově využít prosluněných okamžiků. Nepředstavujte si ale, že
tu stále prší, ono většinou jen tak mrholí. A jak je to s těmi pavouky? Anglie je jich plná, a právě teď je jejich období. V domech
se totiž začíná topit a to je přitahuje. Anglická domácnost bez pavouků asi
neexistuje. Máme tu v okolí taky spoustu farem, některé jsou otevřené pro
veřejnost, což využívají rodiny s dětmi. Za poplatek tu mohou strávit celý
den v blízkosti nejroztomilejších prasátek na světě, hýkajících oslíků,
plivajících lam, kojících prasnic, obrovských slepic a nejněžnějších králíků,
ale ty máte v „Podzámce“, já vím. Nejlepší jsou ta prasátka, a taky skotské,
medově zbarvené, dlouhovlasaté tetky kravky s obrovskými rohy. Taková
farma je zkrátka lepší než Disneyworld. Poznávací vyjížďka na vlečce
traktoru s instruktorem doplní školní znalosti a zadečky se proskáčou. To by
se vám v „ Klubíčku“ líbilo. Všechny vás ze srdce zdravím a těším se na
prosincové vydání již hoooodně propletené „Motanice“. Vaše zahraniční
zpravodajka Jitka Gočaltovská.

