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ČAS ZÁZRAKŮ
Zázraky se dějí, jsou všude kolem nás, a to nejen o Vánocích. Zeptala jsem se kolegyň, jaké zázraky je letos potkaly. Tak třeba: šla
jsem s dětmi a manželem na vánoční koncert do kostela. Kostel byl plný a tak, když se objevila naše známá se svou maminkou, tak
jsme vzali naše děti na klín a vmáčkli se k nám do lavice. Asi v polovině koncertu mi naše mladší dcera usnula v náručí. Bylo úžasné
být v kostele, kde zněla několik století stará hudba, která nikdy nezestárne. Přitom stále oslavuje to nejkrásnější a nejlepší co může
člověk v životě zažít – zázrak stvoření a narození. Při této hudbě jsem měla vedle sebe svého manžela, za ruku mě držela starší
dcera, která se k němu tulila. Na klíně mi spal andílek Terezka a i ten malinký rošťák v bříšku přestal kopat a zklidnil se. Tyto chvíle
jsou tak nádherné – člověk se zastaví a zjistí v čem je kouzlo Vánoc. Jsem šťastná, že mám tak krásnou rodinu a děkuji za tolik
zázraku stvoření a žití, co je nám dáno.
Vím, že spousta na první pohled drobných každodenních a samozřejmých chvil jsou vlastně zázraky. Chvíle, kdy dítě usne
v náručí, pevné objetí, kdy zavolá kamarádka a má starost, jak se jede v ledové kalamitě, procházka přírodou, když nic nebolí,
když můžeme být s někým a držet ho za ruku, chvíle, kdy jsme u jednoho stolu a smějeme se, zázrak narození a uzdravení, nádech
je zázrak. Uvědomujme si krásu obyčejných chvil, každý den. SÁM ŽIVOT JE ČASEM ZÁZRAKŮ.

Představujeme – Bohdana Sonet
Koordinátorka Sítě mateřských center, bláznivá volnomyšlenkářka,
láskyplná maminka, bezstarostná holka i zodpovědná lektorka – to je pro mě
kolegyně a kamarádka Bohdana Sonet.
Jaká byla tvoje cesta do Klubíčka?
Psal se rok 2005, krásně svítilo slunce, šla jsem s kočárkem po Kollárově ulici a
uviděla jsem ceduli Mateřské centrum Klubíčko (pozn. redakce – Klubíčko sídlilo
od roku 2002 – 2009 v budově mateřské školky na Kollárově ulici). První dojem
byl příjemný, na ratanovém gauči jsem nakojila a postupně se začala cítit
v Klubíčku jako doma. Začala jsem chodit na angličtinu pro dospělé, kde jsem si
mohla vzít mého synka Šimonka. Co pro mě jako maminku Klubíčko znamená?
Zázemí pro rodiny s dětmi, hezké chvíle s mými dětmi, navazování nových
kontaktů a přátelství, tábory i zajímavé akce, angličtina i francouzština.
Pracuješ jako krajská koordinátorka Sítě mateřských center, co nabízí Síť
mateřských center a jak spolupracuje s Klubíčkem?
Síť mateřských center je střešní organizace, která sdružuje asi 300 center z České
republiky. Síť MC spojuje, podporuje, vyhledává, mapuje, prosazuje, posiluje,
spolupracuje i inspiruje mnohá z těchto center, mezi ně patří i aktivní Klubíčko.
V Síti MC pracuji od roku 2012 a dostala jsem se tam právě přes Klubíčko.
Nezůstala jsem jen u maminky, která centrum navštěvuje, ale brzy jsem se do
činnosti centra aktivně zapojila. Byla jsem dobrovolnou lektorkou cvičení rodičů
s dětmi, dále jsem spolupracovala jako externí lektorka tanečků, angličtiny pro
děti, příměstských i pobytových táborů, které vedu dodnes.
Jak vnímáš Klubíčko dnes?
Jako vyspělé mateřské centrum. Ve Zlínském kraji patří mezi 4 nejvyspělejší centra, se kterými spolupracuji. Na Klubíčku se mi
líbí jeho rozmanitost. S postupujícím časem a věkem dětí Klubíčko nezamrzlo a dnes nabízí programy i pro děti náctileté, ať je
to jazyková výuka či letní tábory. Dále se mi líbí profesionalita a důslednost, s jakou v Klubíčku pracujete. Nepracujete „jenom
jako“, ale do posledního detailu, ať se jedná o výuku dětí, besedy nebo práci v administrativě. S Klubíčkem se mi dobře
spolupracuje, radí, komunikuje, inspiruje i pomáhá dalším centrům nejen v našem kraji.
www.klubickokm.cz
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Z čeho se těšíš?
Těším se z toho, co je teď. Ze snídaně
s tebou, že zajdu pro děti do školy, z pěkného
filmu či z procházky s dětmi nebo z vany při
svíčkách.
Jak vidíš svůj život za 20 let?
Ráda bych cestovala a měla zázemí pro své
děti, jejich partnery a vnoučata. Chci chodit
s kamarádkami na víno, vracet se nad ránem,
lyžovat, jezdit na kole, chtěla bych i milovat,
chci zůstat aktivní a nezakrnět u nějakého
nekonečného seriálu.
Žiješ v mezinárodním manželství? Jaké to
je?
Francouzská a česká kultura není zas tak
odlišná. Poznáváme se a vzájemně se
obohacujeme. Mám ráda francouzskou pohodu u jídla, šarmantnost i rozvahu svého muže. Ráda ale žiji v České republice,
přestože mám Francii moc ráda, teď bych se o své děti bála. Jako maminka také oceňuji český systém a volbu dlouhé mateřské
dovolené. Ve Francii se vrací ženy do práce brzy po porodu, to bych nechtěla. Přišla bych o to nejkrásnější se svými dětmi.
Bohdana miluje své děti, svobodu, přírodu, umí užívat si života, ráda dotváří rodinné zázemí, má ráda chvilky sama pro
sebe, ráda sní a plní si své sny, miluje spontánní nápady, ráda se odváže. Líbí se jí Bryan Adams nebo vítr ve vlasech J.
Děkuji za rozhovor (mb).

Kampaň Learing by doing aneb úklidový happening spojený s diskuzí
Práce šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ!
Klubíčko Kroměříž ve spolupráci se Spolkem Barbořice připravují v rámci projektu Sítě mateřských center „Akademie
svobodného a aktivního občanství“ diskuzi pro širokou veřejnost a následně úklidový happening. Obě akce spojuje název „Práce
šlechtí, aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ!“. Diskuze se bude konat ve středu 16. 3. 2016 v 16:30
v Klubíčku Kroměříž za účasti místostarosty Pavla Motyčky. Úklidová akce bude pak probíhat následující sobotu v 10:00
v remízku za Psychiatrickou nemocnicí, který bychom rádi zbavili věcí, které do přírody rozhodně nepatří. Oblast se skládá
z několika parcel s různými vlastníky, z nichž ale největší plochu zaujímá parcela patřící Státnímu pozemkovému úřadu
s uvedeným využitím v katastru
nemovitostí jako sportoviště a
rekreační plocha. Bohužel vzhledem
k tomu, že prakticky se o lokalitu
nikdo nestará, lze v dané oblasti
místo fialek nalézt spíše prázdné PET
lahve od piva. Tak si tedy říkáme:
Není to škoda? Pokusme se společně
lokalitu zvelebit!
Cílem akce je oslovit zejména rodiny
s malými dětmi, aby přišli nejen na
besedu o životě a životním prostředí
ve městě Kroměříž, ale aby se také
aktivně zapojili a přiložili tak ruku
k dílu.
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Kurz vaření pro děti
Prosincové vaření v Klubíčku probíhalo jak jinak než ve vánočním duchu. A zvládli jsme toho opravdu hodně. Děti si upekly
marokánky a vytvořily dva druhy nepečených kuliček, to vše bez jakéhokoliv přidaného cukru. Naučili jsme se poskládat
ubrousek ve tvaru hvězdy. Zazpívali jsme si koledy a na vánoční stůl vytvořili svícny z pomerančů dekorované hřebíčkem – jenž
nádherně provoněly celé Klubíčko. Ještě teď v lednu některé děti touží tvořit doma s rodiči vánoční nepečené kuličky. Další
setkání malých kuchtíků pod vedením zkušených kuchařek Danky a Lenky proběhne v sobotu 13. 2. 2016.

Do diáře
11.2. - čt -Nosící seminář pro začínající maminky
18.2. - čt - Látkovací seminář
18.2. - čt - Karneval pro rodiny s dětmi
19.2. - pá - Beseda na téma Jak o sebe pečovat v těhotenství i po porodu
19.2. - pá -Podpůrná rodičovská skupina na téma Překonávání životních překážek
26.2. - pá - Beseda na téma Rodinné finance - jak na to šikovně

www.klubickokm.cz

Nosící seminář pro začínající
maminky
Čtvrtek 11.února 2016 od 9:00 do 12:00,
Klubíčko Kroměříž, Albertova 4062, Kroměříž
Info k semináři:
Seminář je vhodný pro těhulky a maminky s malými miminky, které se
zajímají o nošení dětí v šátku nebo v ergonomickém nosítku.
Účastnice se seznámí s šátkem na vázání dětí - něco málo si o nich
povíme. Naučí se se vázat jednoduchý úvaz vhodný už od narození
dítěte.
Šátky budou na semináři k dispozici (pokud nemáte vlastní). Dítě
vezměte samozřejmě sebou J!
Seminář se koná ve spolupráci s pupisek.cz. Provázet bude specialistka na nošení
dětí a provozovatelka e-shopu pupisek.cz a azikdetem.cz Gabriela Dvorníková.

Pokyny k účasti na semináři:
Vstupné – 60 Kč. Zájem o seminář hlaste prosím na info@pupisek.cz
(kapacita semináře je max. 6 osob).
Projekt" Mateřství není handicap 2016" je realizován z dotace MPSV ze státního rozpočtu v
oblasti podpory rodiny pro rok 2016. Aktivity projektu "Mateřství není handicap 2016" jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana prv dětí MPSV.
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RODINNÉ FINANCE –
jak na to šikovně!
Beseda v pátek 26. února 2016
od 9:30 do 11:00,
Klubíčko Kroměříž, Albertova
4062, Kroměříž
Co vás na besedě čeká:
1. Co je to finanční gramotnost, kde a jak ji získat?
2. Pokud potřebuji radu, kam se obrátit?
3. Jak se nezadlužit, případně jaký dluh je pro rodinu ještě únosný?
4. Pokud rodina finančně nevychází, co s tím?
5. Pokud jsem ve finančních potížích, co s tím?
6. Jak pomoci lidem (známým, kamarádům, sousedům apod.), kteří jsou
ve finančních problémech?
Provázet besedou vás bude Veronika Běhalová, Dis. , pracovnice Oblastní

charity Kroměříž, vedoucí Sociální poradny.
Pro účastníky bude připraveno menší pohoštění.

Pokyny k účasti na besedě:
Beseda je zdarma. Zájem o účast a o hlídání dětí během besedy hlaste
prosím na habrova@klubickokm.cz, dotazy tamtéž nebo na 777031252.
Projekt" Mateřství není handicap 2016" je realizován z dotace MPSV ze státního rozpočtu v oblasti
podpory rodiny pro rok 2016. Aktivity projektu "Mateřství není handicap 2016" jsou podpořeny z
dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž DIČ CZ26602024,
Tel: +420 737 206 708, E-mail: klubickokm@klubickokm.cz

Are You OK?
Všichni drazí MOTANÍCI, zdravím vás z lehce promrzlé Anglie, kde procházet se mezi cihlovými a kamenným domečky a
budovami cestou do školy mě stále těší, stejně jako se s úsměvem pozdravit každé ráno s mými kolegy. Anglické zdravení je
poněkud legrační, několikrát za den jste dotázáni: „Are You OK?“ „Jsem v pořádku? To vypadám tak špatně?“ Zeptáte se sami
sebe, než si uvědomíte, že vám to neříkají proto, aby se vás zeptali, jak na tom jste. Je to běžný způsob pozdravu a nikdo vlastně
opravdu neočekává, že odpovíte jinak, než veselé “OK“. Neberu to jako neupřímnost, spíše jako hezkou zdvořilost, ale sama je
zdravím prostým „Hi“ nebo “Hello“. Jednou se mě kolegyně
v práci zeptala: „Are you OK Jitka?“ Potřebovala jsem zrovna
s něčím pomoct, a tak jsem rychle odpověděla: „I am not OK, I
need your help“. Ona mi pomohla a všechno bylo zase OK. To
ovšem vycházelo z momentální situace, jinak lidem neříkám,
že nejsem OK. V Anglii jsou prostě všichni OK. Pijí černý silný
čaj většinou zjemněný mlékem a pojídají všudypřítomné
sušenky. Jedí tu hodně hovězí, a tak i sekanou dělávám
z hamburgrového hovězího mletého masa. Máslo
upřednostňují solené, my kupujeme obojí. Anglická kuchyně
je taková „vážná“, a tak tu lidé rádi zajdou na večeři třeba do
thajské nebo italské restaurace, aby si svůj jídelníček poněkud
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zpestřili. Co mám na UK jako žena nejraději, to jsou jejich báječné charity „shopy“. Za babku, někdy i dvě, zde nakoupíte krásné
a potřebné věci jak do domácnosti, tak i na sebe či svoje ratolesti. Naše škola provozuje tři takové obchůdky, z nichž jeden je od
ní jen co by kamenem dohodil. Mám tam jako zaměstnanec ještě malou slevu, a když potřebujeme cokoli k výuce, máme to
zdarma. Můžete si tam dát kafe, čaj, polévku i oběd a usadit se pohodlně u jednoho ze tří kulatých stolů. Naposledy jsem si
poručila jen horkou vodu a asi hodinku si tam v klidu poseděla. Právě shánějí posilu do týmu, tak pokud máte zájem, neváhejte,
určitě vás rádi přijmou. Práce totiž mají fůru, jen za tu hodinku přišli dva lidé s náručí plnou hezkých věcí a jeden staromládenec
s knihami v podpaží. Objednal si malé silné kafe, prohodil pár slov s paní prodavačkou a zase si to odcupital asi k sobě domů.
Charity „shopy“ mají v UK dávnou tradici. Lidem to dělá dobře, darovat ještě hezké, často zcela nové věci, když ví, že z jejich
prodeje je financována pomoc a podpora potřebným. Loučím se s vámi, přeji skvělý rok jak „Klubíčku“ tak všem, kteří ho motají
nebo jsou do něho již nějak zamotaní. A na závěr si neodpustím se vás pěkně po anglicku zeptat: „Are You OK?“
Z Anglie zdraví Jitka Gočaltovská

Nejvzácnější šperky

