
 

Číslo 2/2016 , vyš lo 15. 3. 2016 

  www.klubickokm.cz 

DOBRÝ ŽIVOT JE POSTAVEN NA 
DOBRÝCH VZTAZÍCH 

 

Co tvoří život spokojeným? Šťastnější a zdravější nás udržují kvalitní vztahy! 

Společenské vztahy nám prospívají, ukazuje se, že lidé, kteří jsou více sociálně 
propojeni s rodinou, přáteli, komunitou, jsou šťastnější a tělesně zdravější. 

Není to jen počtem přátel, které máte, a o tom, zda jste v nějakém svazku. 
Nejdůležitější je kvalita těchto vztahů. Lidé, kteří byli nejspokojenější ve svých 
vztazích v 50-ti letech, byli ti nejzdravější ve věku 80-ti let.   

Dobré vztahy nejen ochraňují naše tělo, ale chrání i náš mozek. Takže, co vy? 
Řekněme, že vám je 25, nebo 40, nebo třeba 60. Jak vypadá vaše péče o vaše vztahy? 
Podívejte se na zajímavý výzkum o štěstí na:  

Zdroj: 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=cs#t-12636 

 

Představujeme – Monika Školoudíková 

V Klubíčku to žije 
Monika je maminkou dvou dětí, vystudovala matematiku a ekonomii na brněnské VUT. Má bohaté pracovní zkušenosti 
v tchaiwanské firmě, kde se naučila angličtinu, kterou dnes využívá při středeční družině s angličtinou. 

Jak se ti Klubíčko připletlo do života? 

Před čtyřmi lety jsem začala chodit do Klubíčka s mým starším 
synem Mirečkem. Chodili jsme na angličtinu pro rodiče s dětmi, 
kterou vedla Natálka Csizmaziová. V Klubíčku jsem si vždy velmi 
odpočinula, zpívala jsem jak o život a ráda se zapojovala do aktivit. 
Sice se bojím nových věcí, ale jdu do nich a tak jsem se postupně 
stala pomocnou lektorkou. Na Klubíčku mě baví, že to tam žije. 

Co dává Klubíčko tobě? Klubíčko mi dává druhý domov. Učím se učit 
děti a hodně mě to baví. 

Moniku baví sport, lyžování, bruslení, cvičení na BOSU nebo 
procházky v přírodě. Ráda se schází s přáteli a v létě se těší na 
rodinné grilovačky – family party. Má ráda ruční práce, háčkování, 
malování na sklo a různé tvoření. Chtěla by umět tančit, zpívat a 
kreslit. Za to si to užívá při řízení aut. A na co se těší? Na teplo, na 
tábor s Klubíčkem, na OPEL sraz nebo na to, až bude mít více 
prostoru na cestování. Jejím mottem je „chybami se člověk učí“. 

Děkuji za rozhovor (mb). 
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Nabídka příměstských táborů na léto 2016 

Máme pro Vás žhavou novinku. Představujeme Vám přehled letošních příměstských táborů. Věříme, že si 
každý najde to své a prožije tak krásné zábavné léto. Budeme tančit, tvořit, objevovat krásy našeho 
historicky bohatého města a nechybí tam ani oblíbená angličtina či sport. Hlásit se můžete přes náš 
rezervační systém na webu Klubíčka Kroměříž. 
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Tiziánovo Klubíčko 
Představujeme vám nový pracovní sešit pro děti k 440. výročí úmrtní malíře Tiziana. Město Kroměříž vyhlásilo rok 2016 jako rok 
s výtvarnou tématikou, a tak jsme vytvořili doprovodný edukativní program k akcím, kde představíme Tiziana dětem – 

divadlem, tvořením, malováním. 

Děti i rodiče se mohou těšit na nový pracovní 
sešit v našich školkách či družině. Veřejnost 
se může s projektem seznámit v sobotu 11. 
června 2016 na Velkém náměstí v rámci 
připravované akce V barvách – světle – 
umění. Tento krásný počin vymyslela Mgr. 
Natalie Csizmaziová a ilustrace nakreslila 
výtvarnice Mgr. Kateřina Sklenářová. 

 

 

 

 

 

Do diáře 

16.3. – st - Práce šlechtí aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ! - diskuse pro veřejnost 
nad životním prostředím v Kroměříži 

17.3. – čt - Látkovací seminář 

19.3. – so – Velikonoční tvoření pro děti 

19.3. – so - Práce šlechtí aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ! – úklidový happening 

24.3. – čt - Montessorri seminář (již obsazeno) 

31.3.  – čt - Nosící seminář - Učíme se vázat I. 

1.4. - pá - setkání rodičovské skupiny Želvičky 

7.4. - čt - beseda Prevence rakoviny prsu 

8.4. - pá - beseda Zuby, zuby, zoubečky 

14.4. – čt - Nosící seminář - Učíme se vázat na záda  

21.4. – čt - Nosící sraz 

28.4. – čt - Látkovací seminář 
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Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
Tel.: 737 206 708, e-mail: klubickokm@klubickokm.cz

Výtvarné dílničky
pro tvořivé dětičky

Nabízíme vám novou aktivitu pro rodiče s dětmi 
pod vedením výtvarnice paní Gabriely Čechové

Konání: nepravidelně v PÁTKY v čase 9.00 – 11.00 h
První lekce se koná v pátek 4. 3. 2016

Jednotlivé lekce budou mít svůj projekt. Budeme nejen malovat, razit, ale také plstit. Vyzkoušíme
tvoření z různých materiálů jako jsou papír, ovčí rouno či textil. Budeme si hrát s mýdlovou pěnou a
barevnou vodou v kapátkách (inspirováno: Montessori praktický život)

Cena: 600,- Kč / 6 lekcí bez materiálu, Aktivitu bude otevřena v případě přihlášení minimálně 8 dětí.
Materiál se platí na místě přímo lektorce (cca 10,- až 60,- Kč na lekci dle typu a množství)

Více informací u lektorky paní Čechové na tel: 777 903 790
Přihlásit se můžete přes rezervační systém na www.klubickokm.cz

Aktivity projektu "Mateřství není handicap 2016" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

www.klubickokm.cz
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Vaření v Klubíčku a pečení v Tescu 
Poslední vaření v Klubíčku nám opět přineslo krásné zážitky. Nejprve jsme si pověděli co je to pšenice Špalda, čím je pro nás 
prospěšná, co se z ní vyrábí. Také jsme porovnávali bílou mouku s celozrnnou. Špaldu jsme přidali i do našeho prvního pokrmu – 
Zeleninového rizota se špaldou. Při pohledu na zrní, které jsme sypali k rýži – děti překvapeně vykřikli „Jé to zobají slepice.“ 
Zatím co se nám rizoto pěkně vařilo – děti si vytvořily prostírání z papíru dle vlastní fantazie.  

Druhým chodem bylo pečené jablíčko plněné rozinkami, brusinkami, oříšky a troškou domácích povidel. Jablíčka si děti po 
upečení servírovaly se zakysanou smetanou. 

Ani tentokrát jsme nezapomněli na správné stolování a hezky složený ubrousek – nyní s nápadem přišly samy děti, což je 
báječné a je vidět, že i doma se snaží připojit se do vaření a stolování. Že je to opravdu baví a těší. 

Mám z kurzu obrovskou radost a těší mne i spokojenost maminek, dětí a také spolupráce se společností Tesco neboť nám opět 
dodali veškeré suroviny a navíc nás 25. ledna pozvali do svojí pekárny na tvoření a pečení s dětmi. 

Pozvánku jsme využili s dětmi z Anglické školky a báječně jsme si to užili. Děti si z těsta na makovky tvarovaly nádherné věci – 
srdíčka, věnečky, skřítky, kačenky, sluníčka i chobotnice. A zatímco výrobky dětí kynuly a pekly se, připravila Petra Benešová 
(personální manažerka) dětem malé občerstvení a hru, při níž si vymalovávaly, vystřihovaly a nalepovaly potraviny do výživové 
pyramidy, po té co je anglicky pojmenovaly. 

Děti byly nadšené a odcházely s upečenými výrobky, které báječně voněly a ještě lépe chutnaly. Děkujeme firmě Tesco za 
podporu. (dv) 

 

Farmářské trhy v Kroměříži 
Každé pořádné město si zaslouží farmářské trhy. V minulosti v Kroměříži farmářské trhy probíhaly, pro sezónu 2016 se s nimi 
ale již nepočítalo. Proto se skupina nadšenců z Platformy pro podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku a Místní akční 

skupiny Hříběcí hory rozhodla farmářské trhy obnovit, a to 
jako občanskou iniciativu. 

„Chceme trhy, které nebudou jen místem pro nákup kvalitních 
místních potravin, ale také místem pro společné setkávání, 
utužování místní identity a trávení společného času 
ve veřejném prostoru. Na obnovu farmářských trhů jsme 
získali grant od Nadace Via z programu Sousedíme si. Grant 
pokryje náklady na několik dřevěných prodejních stánků a taky 
část propagace,“ říká za organizátory trhů Andrea Šafařík 
Fridmanská. 
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Trhy budou probíhat na Hanáckém náměstí každou poslední sobotu v měsíci od 9:00 do 16:00 od dubna do října. První trhy v 
letošní sezóně tak proběhnou v sobotu 30. dubna 2016. Každý z trhů bude mít doprovodný kulturní program a program pro 
děti. Trhy budou mít také různé příchuti. Dubnový trh bude mít příchuť Francie. Plánuje se miniturnaj v petanque, ochutnávky 
francouzské kuchyně či vystoupení francouzsky hrající kapely. Další trhy pak budou mít příchuť Slovácka, Valašska či Slovenska. 

Na trzích se také budou moci prezentovat kroměřížské neziskové organizace. Každá obecně prospěšná organizace či místní 
iniciativa může mít na trzích svůj stánek a představit se veřejnosti. „Doufáme, že trhy přispějí také k rozvoji občanské 
společnosti a místních iniciativ. Uvítáme každou organizaci, která se na trzích bude chtít prezentovat, sbírat podpisy pod své 
petice či nabízet své výrobky,“ dodává Andrea Šafařík Fridmanská. Více informací naleznete na www.kromerizsketrhy.cz. 

Na farmářských trzích najdete také tvořivou dílnu pro děti pod vlajkovou lodí našeho Klubíčka Kroměříž, z. s. 

 

Projekt jménem Měnítko.cz 
Chceme vás seznámit s mladou ženou, maminkou, podnikatelkou a jejím zajímavým nápadem. Nebereme to 
jako reklamu, ale jako naplnění poslání, které jako nezisková organizace máme, a tím je PODPORA. Pro vaši 
inspiraci. Takové příběhy stojí za zveřejnění, zvlášť když mají eko-logický, recyklační a genderový podtext (ed) 

Jmenuji se Bc. Magdaléna Kolomazníková, mám vystudovanou sociální pedagogiku a předškolní a mimoškolní pedagogiku. 
Momentálně jsem na „mateřské dovolené“. Toto slovo zbožňuju ☺. Mám tři děti Dorotku (5), Tomáška (3) a Agátku (2). 
Bydlíme v malém rodinném domku v Kurovicích s velkou zahradou, která mě moc baví, momentálně stavíme větší domek. 

Samozřejmě uvažuji, co budu dělat po mateřské, která bude co nevidět končit. Vrátit se nemám kam, protože jsem nikde ještě 
nepracovala.  V mém případě nastoupit do zaměstnání na plný úvazek nepřipadá v úvahu, potřebuji být flexibilní k dětem, 
protože jak už to bývá, manželova práce mu neumožňuje se zapojit do každodenních povinností. Uvažovala jsem i o zkráceném 
úvazku, ten jsem však zamítla, kvůli dojíždění by se to nevyplatilo. Proto jsem začala uvažovat o finančním osamostatnění a 
rozhodla se podnikat. Těžká otázka nastala vzápětí -  „ v čem “.   

Strašně ráda se probírám inzercemi, hledám nějaké věci i pro známé a kamarádky, dělala jsem jim takového 
„zprostředkovatele“. A začala jsem přemýšlet o inzertním serveru. To ale pořád nebyl ten správný impulz. Pak mě známý 
přivedl na myšlenku výměnného obchodu. Na druhý den 
jsem sedla a začala hledat. Informací moc nebylo. Proto 
jsem si začala vymýšlet nějaký svůj projekt, co tam chci mít, 
jak chci, aby to vypadalo a co by to mělo umět. 

Kolotoč práce týkající se realizace webu začal. Jelikož jsem 
o podnikání nic nevěděla, navštěvovala jsem rekvalifikační 
kurz základy podnikání, zprostředkovaný úřadem práce, a 
zároveň jsem oslovila programátora pana Jiřího Horáka 
(Surface) a jeho tým, aby mému snu dal podobu funkční a 
proveditelnou. Následovala registrace na živnostenském 
úřadě, registrace na ochranu práv osob a řešení propagace 
a reklamy. V této době mi byli velkou podporou hlavně 
hlídací manžel a babičky, protože ne všude je možné 
s sebou na jednání vzít děti. Můj projekt dostal jméno 
Měnítko.cz. 

Primárním principem Měnítka je především výměna věcí. 
Uživatelé po registraci vloží inzerát a čekají na nabídku, nebo mohou udělat nabídku sami na inzerát, který je oslovil. Po 
vzájemné dohodě, kdy uzavřou obchod, jim na email přijdou pokyny k platbě poplatku za poskytnutí příležitosti k výměně, a to 
ve výši 50,- Kč.  

Cesta podnikání je složitá, klikatá a nese s sebou spoustu rizik. Udělat první krok chce velkou kuráž. Bohužel dnešní tempo, 
nevůle a požadavky zaměstnavatelů nejsou moc vstřícné k matkám s dětmi. Podnikání je pro mě ideální způsob jak skloubit 
rodinný a pracovní život. 

 


