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MAMINKO MOJE MILOVATÁ 

Je to už pár let, co jsem dostala jeden z nejkrásnějších milostných dopisů – holubičky a 
srdce. Nemyslím na Lásku partnerskou, ale od mého syna, který nechal dopis na polštáři. 
Dostal mě! 

Děti jsou tak své, originální a čisté. Tak například: tatínku, já tě mám úplně rád (říká dcera), 
maminko moje milovatá, já tě miluju až do nebe za měsíček, a taky maminko zatul 
(pomazli) mě moc, já chci být rozmačkaná. A víš, co mě nejvíc baví? Tě milovat, miluju tě 
od narození. Mého. Já ti nikdy neodolám, jsme Láskou spojené přizabouchlé holky, 
pojďme se do sebe zamilovat. Jdeme na to! To je úleva. Ale když já tě maminko miluju víc, 
než kolik je hvězdiček na nebi a travičky na zemi. Ty můj božský tatínku nebo kdybys tu 
nebyla, srdíčko by mi prasklo. Oblíbené je také maminko ty jsi teď naše kindervajíčko či jdu 
se pomazlit, protože jsi tak měkoučká. Máme tu také nikdy na Tebe nezapomenu nebo 
vyznání klučičí - já slibuji, že už nikdy nebudu zlobit. 
Jestli chcete, vydejme společně příště láskyplnou Motanici, napište nám do Klubíčka na 
klubickokm@klubickokm.cz, jak to máte u vás doma. Nejoriginálnější vyznání vyhrává 10 
volných vstupů do herny s dobrou kávou. 

 

Představujeme – Renata Rudolfská 

Je velkou oporou Klubíčka, s jistotou ji najdete v kanceláři, kdy trpělivě hýčká každý 
dokument. Je to žena se smyslem pro detail a srdcem na pravém místě.   

Jaká byla tvá cesta do Klubíčka? Do Klubíčka jsem přišla v dubnu 2013 v rámci 
rekvalifikačního kurzu na dotované pracovní místo. S malou přestávkou pracuji 
v administrativě dodnes. 
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Co dnes pro tebe Klubíčko znamená? Nejen pracovní příležitost, ale také práci, která mě baví. Bez nadsázky musím říci, že 
jsem mezi úžasnými lidmi, kteří si vzájemně pomáhají a podporují se. 

I když název naší organizace je zdrobnělina, Klubíčko vnímám, že dává obrovské možnosti k realizaci jak nás zaměstnanců, tak i 
návštěvníků. Rozhodně to není žádný drobeček. 

Renči na sobě nejvíce vadí pesimismus a odsuzuje neupřímnost, závist, nepřejícnost. Má ráda hudbu z 80. – 90. léta, třeba 
Pavola Haberu. Čte historické milostné romány a nejraději by žila teď. Chtěla by mít talent na kreslení, výtvarnou činnost. Za 
svou typickou vlastnost považuje to, že nevidí, co vidí ostatní. Potrpí si na dochvilnost a plní dané sliby.  

A její koníčky? Korálkování, vaření, pečení, četba, balení dárků. 
Potěšíte ji oranžovými růžemi. Její oblíbené barvy jsou 
jednoznačně černá a bílá. 

V Kroměříži se jí žije moc dobře, narodila se tady a rozhodně by 
neměnila. Jen jí vadí nedostatek pracovních příležitostí. Ráda by 
se podívala jednou do Egypta na pyramidy a řídí se mottem 
„nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali tobě.“  

Na Vánoce se těší na takové normální věci - na pečení s dětmi, 
na procházku po štědrovečerní večeři, na rozzářené dětské oči a 
možnost udělat radost druhým či třeba na film s Oldřichem 
Novým. Má ráda dobu gentlemanů.  

S Renčou jsme se setkaly druhý adventní víkend. S krásně 
osvíceným náměstím a dobrým punčem jsme strávily nevšední 
chvilku. Vzácný čas adventní. (mb) 

 
Jak se mají naše EVS dobrovolnice? 
Také vás zajímá, jak se mají naše dobrovolnice Lucile, Iida, Georgia a Verónica? Přinášíme čerstvé zprávy vonící dálkou a 
třeba i trochou nostalgie. 
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Verónica, Tenerife 

Ahoj my dear friends. I'm doing well, quite happy to be back with my beloved ones and cats :). Quickly after my arrival to the 
island, some old students contacted me to resume the English lessons, and many new ones appeared as well. So in these 
almost three months I've been basically teaching English. I also started a new massage course, so I'm learning how to fix people 
now. 

My experience at Klubičko influenced me in two different ways. Professionally, I learned a lot about working with small kids, I 
never thought I would be so demanding and satisfying at the same time.  From a personal point of view, I was lucky to be able 
to share part of your living there, lots of people opened their homes for me and shared their stories and points of view. I made a 
few good friends there I really miss. I truly appreciate the sympathy of the people, all those little gestures you give more 
importance to when you are alone in a foreign country. And last but not least, I got lots of motivation to do anything I want. 
When I am a little bit doubtful about carrying out something, I remember you and say to myself: You CAN do this! 

I normally travel at Christmas time, but this year my family doesn't let me go nowhere, so I'll spend these holidays at home. I 
might go the beach or something!  it seems I won't enjoy a snowy winter for now but I will try to make some gingerbread and a 
babovka cake to somehow have the Czech present. I wish you a Feliz Navidad!! 

 

Lucile, Francie 

I'm doing great, still working in a middle school with 3 handicapped children. I'm 
with them in class and basically helping them understand or getting accepted by 
the other children.  

In the mean time, I'm also studying something called "CAP petite enfance" which 
will allow me to work with babies and toddlers lately. I'm actually using my work in 
CR as an earlier experience for that exam. I'm also still learning Czech, on my own, 
reading the books I used with Katka.  

For Christmas, I'm gonna celebrate with my family, and probably have a small 
dinner with my boyfriend to celebrate with him a few days later. 

 

Georgia, Anglie 

 

I'm great thank you, my new job 
is engaging with disadvantaged young people and getting them on life skills 
programmes! 

My experience at Klubicko made me much better with children and helped 
me get the job I am in now, and have given me a broader idea of what I could 
do in the charity centre. I'd really like to help young people now (no more 
children though!)!  

For Christmas I am working at the homeless shelter and spending time with 
my family  ☺. 

 

 

 

 

Iida, Finsko 

Mam dobre! I´ve been very busy but overall doing just great. I`m living in my own apartment in Jyväskylä and studying the 
second year Early Childhood Education in the University of Jyväskylä. The studying includes a lot of practical implementation 
often in a small groups, along with the theories that are thought us in the lectures, which I truly enjoy. Sometimes, the best way 
to learn things is to try them in “real life”. During the on-going semester I´ve volunteered to as an international tutor in the  
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University. Basically helping the Exchange students who came to our University with practical issues and with general 
adjustment to the new culture. I have made great friends with them we even went for a 
weekend trip in Estonia. I have also met some Czech Exchange students and have been able 
to practise my Czech with them! Besides all of this, I`ve also been accepted to become an 
exchange student myself in Greece next Spring, extremely happy about that! 

Obviously, the EVS-volunteering experience in Klubicko had a huge impact on me, in many 
ways. My career orientation was reinforced by it. Before the EVS, I was hoping to become a 
class teacher but since working the half a year mainly with children under school age, I was 
certain of what I want to do: to work with the smaller children. And here I am, studying to 
become a nursery school teacher! 

This Christmas is going to be quite different for me. I`ll spent it in Vienna with an Austrian 
Exchange student and her family. Actually, she was in Lapua with my family for a weekend 
and we cooked some Christmas cookies that are also known in Czech Republic, what a 
coincidence! After the Christmas week in Vienna, I`ll come to Czech Republic and spent the 
next week there. What a great starting of the year it will be, once again in Czech Republic, 
tesim se! When I`ll come back to Finland I will only have little over month before heading to 
Greece for 5 months Erasmus Exchange! Looking forward to all the three: Vienna, CR and 
Greece! Wishing all of you: Hyvää Joulua ja Onnelista Uutta vuotta 2016!  

 

Máme nové jméno – Klubíčko Kroměříž 
Naše Klubíčko nám roste. Vzhledem k legislativním změnám se mění z občanského sdružení 
na zapsaný spolek. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. nově nese název Klubíčko Kroměříž, 
z.s. Jinak se v našem i vašem Klubíčku nemění vůbec nic. Nadále vám chceme nabízet 
příjemné prostředí a být oázou radosti v dnešním světě. Děkujeme za přízeň a těšíme se na 
setkávání s vámi.  

 

Světýlka odrážející se v hladině rybníka v Podzámecké zahradě 
Kdo se zúčastnil poslední listopadovou sobotu již osmého 
ročníku Tajemného putování Podzámeckou zahradou za 
Mikulášem, mohl zažít mnohá dobrodružství. Ať už plnit 
úkoly na čertovských či andělských stanovištích, potkat 
samotného Mikuláše s jeho andělskou družinou nebo zažít 
romantickou atmosféru se světýlky odrážejícími se v očích 
dětí či na hladině rybníka. 

Do akce se zapojilo více než 40 dobrovolníku, bylo rozdáno 
více než 350 soutěžních karet a vyluštěn stejný počet 
hádanek. Tato akce vznikla za významné podpory Města 
Kroměříž. Drobné odměny pro děti nám poskytla 
společnost TESCO a  Storck. DĚKUJEME!  

Letošní atmosféra byla opět nádherná, včetně krásného 
osvětlení, tentokrát bez front a se spoustou usměvavých 
lidí.  
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Ano, počet sklenic bylo úctyhodné číslo a tak vyhlašujeme soutěž v dalším vydání Motanice. Můžete tipovat počet sklenic 
lemujících celou stezku při Tajemném putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem. Vítěz s nejtěsnějším odhadem se může 
těšit na sladkou odměnu. 

Domácí vzdělávání 
Při své nové práci potkávám řadu lidí, v různých životních obdobích i situacích. Snažím se jim ukázat možnosti a příležitosti, které je 
mohou v pracovním i osobním životě někam posunout. Potkávám ale i lidi, kteří rozšíří můj pohled na život a jejichž příběh či nápad 
stojí za představení.   Jedním z nich je pan Matouš Čep,  lektor, kazatel,  projektový manažer, otec 4 dětí, které vychovává 
v rámci domácího vzdělávání.  Z potřeby pomoci svým dětem zvládnout učivo, pokud možno zábavnou a příjemnou formou, 

vznikl zajímavý podnikatelský plán. Vymýšlení a výroba didaktických 
pomůcek pro domácí vzdělávání zaměřených na rozvoj smyslů, 
multimotoriky, grafomotoriky, kreativity, paměti abstrakce atd.  
Začalo to dny v týdnu, určením písmen, sčítáním a odčítáním a 
pokračovalo ke zlomkům a hodinám. Své výrobky vyrábí tak, aby 
odolaly běžnému používání, a jejich funkčnost i odolnost testuje na 
svých dětech. Protože sama jsem matka malého školáka, a vím, že 
spousta z vás je v podobné situaci, má podobné smýšlení a ke 
vzdělání našich dětí přistupujeme odpovědně,  přišlo by mi sobecké, 
nevyužít náhodného setkání a nepodělit se o jeho nápady. Třeba to 
pomůže vám i jemu.  Své výrobky nám rád představí, o přesném 
termínu vás budeme informovat. (ed) 
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Do diáře 

22.1.–pá-beseda -"Šikana a kyberšikana" 

29.1.–pá-beseda - "Doma s malými dětmi - inspirováno Montessori" 

 

 

 

 

 

 

Předcházení vzniku odpadů aneb nejlepší odpad je ten, 
který vůbec nevznikne 

V pátek 11. 12.2015 k nám přijely kolegyně z Rodinného centra Provázek z Nového Jičína 
s ekobesedou na téma „jak předcházet vzniku odpadu“. Povídali jsme si o tom, jak odpad 
minimalizovat (nekupovat, co opravdu nepotřebujeme, půjčovat si, sdílet, vypěstovat 
nebo vyrobit, vyhýbat se věcem na jedno použití). Konzultovali jsme co a jak třídit (ruličky 
od papíru a proložky na vajíčka do papíru nepatří, stejně jako zrcadlo a porcelán do skla, 
dobrou zprávou je, že okýnka z obálek ani kancelářské sponky se nemusí z papíru 
odstraňovat, stejně jako plastové části u tetrapaků, umývání plastů není nutné, ale neměl 
by být mastný, ovšem mastnota ani kovové proužky u lahví nevadí, atd.). Výzvou je 
kompostování - domácí odpady tvoří z jedné třetiny bioodpad, který by mohl obohatit 
půdu,  zatím jen smrdí a zahlcuje skládky. Nechyběly praktické nápady, lektorka přivezla 
spoustu zajímavých výrobků a ukázala nám jak vyrobit z triček klubíčko na háčkování i 
tašku. Bezva byly  aktuální vánoční nápady na balení dárků. Besedu jsme zakončili 
společným žvancem, domácí houbovkou s domácím chlebem:). (ks) 
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Merry Christmas from England 

Všichni drazí v Klubíčku a jeho přátelé, 

posílám vám pozdravy z předvánoční Anglie a věřím, že máte Kroměříž již svátečně vyzdobenou. Náš syn Tobiáš před pár dny 
prohlásil: „V České republice jsem touto dobou už vnímal kouzlo vánoc, cítil jsem ho ve vzduchu, ale tady o vánocích ani nevím. 
Je to tu pořád stejné.“  Nazdobené stromky v obývacích pokojích tu při našich procházkách vidíme okny již od 1. prosince.  
Přesto je to jiné, se sněhem se tu nepočítá a stromečky jsou plastové, tak to našemu synkovi nepřipadá tak opravdové jako u 
nás v Česku. 

Ve škole, kde pracuji, jsme měli tento týden vánoční koncert pro rodiče. Santa 
na něho nedorazil. Studenti si tu, jako každý rok, připomněli nestárnoucí 
vánoční příběh. Josef, Marie a Ježíš. Zpívali jsme společně starou anglickou 
koledu, která říká, že Ježíš přinesl světlo, život a uzdravení. Byla jsem za náš 
prostý vánoční příběh vděčná, protože nepotřebuje nijak přikrášlovat. Je tak 
silný, že kdo ho nechá promluvit do svého srdce, nezůstane stejný. Byla jsem 
vděčná za to, že si ho můžeme připomínat i tady. 

Koncerty jsme měli dva. Příští den, po tom prvním, přišla do naší třídy 
kolegyně a hned ve dveřích volala: „Nemáte tu miminko Ježíše? Potřebujeme 
Ježíše“. Zapůjčili jsme totiž panenku novorozence pro náš první koncert a nyní 
ho znovu potřebovali. S „miminkem“ v náručí odcházela se slovy: „Ježíš je 
nejdůležitější“. 

V Anglii jsou důležitá vánoční přání. Vyrábíme a navzájem je nosíme po 
třídách. My jsme vyslali našeho studenta, aby všechny obešel, a za námi zase 
přicházejí studenti z jiných tříd, aby nám předali přání za svoji třídu. Dokonce 
jsem dnes našla ve své skříňce „Merry Christmas přání“ od mojí kolegyně. 
Jednoduché, malinké, ve tvaru pulovru červené barvy s bílým sněhulákem 
uprostřed.  Moc mě potěšilo. 

Příští týden pořádáme s přáteli, v několika domech zároveň, vánoční večeře. 
Náklady zaplatíme společně, každý něco uvaří a hlavně si každý někoho 

přivede. Pozvala jsem dnes svoji kolegyni ze školy a můj manžel si pozval svého kolegu z práce, oba se moc těší.  Vánoce jsou o 
druhých lidech a pospolitosti. Upřímně vám všem přeji, abyste měli čas jak sami na sebe, tak na ostatní. Přináší to velkou 
radost. Vaše zahraniční zpravodajka Jitka Gočaltovská. 

 

 


