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TISÍC KULIČEK 
Před několika týdny jsem si k ranním novinám uvařil kávu a posadil se, že si poslechnu rádio. Jak jsem ladil různé stanice, 
upoutal náhle mou pozornost sametový hlas nějakého staršího muže. Vyprávěl něco o tisíci kuliček.  
„Dobře“, říkal ten stařík, „klidně se vsadím, že jste v práci hodně vytíženi. A třeba vám za to i dost platí. Jenže za ty peníze si 
kupují váš život. Za nic vám neuvěřím, že opravdu musíte pracovat celou tu dobu, abyste se uživili. Pracujete, abyste uspokojili 
svá přání. Musíte ale vědět, že je to uzavřený kruh – čím více peněz, tím více toho budete chtít a tím více budete pracovat, 
abyste měli ještě víc“. A začal vysvětlovat svou teorii tisíce kuliček. 
„Podívejte se, člověk žije v průměru 75 let. Když 75 násobím 52 (to je počet nedělí v roce), dostanu 3900 – tolik nedělí v životě 
máme. Bylo mi tehdy pětapadesát. Znamenalo to, že už jsem prožil přibližně 2900 nedělí. A zbylo mi jich jen 1000. Šel jsem 

kvůli tomu do hračkářství a koupil jsem 1000 malých kuliček. Nasypal jsem je do 
průhledné nádoby. A pak jsem každou neděli vytahoval jednu kuličku. Všiml jsem si, 
že když jsem viděl, jak se počet kuliček zmenšuje, začal jsem věnovat víc pozornosti 
skutečným hodnotám v životě. Není silnějšího prostředku, než vidět, jak se zmenšuje 
počet dní, které ti byly souzeny! Dneska ráno jsem z té nádoby vyndal poslední 
kuličku“. 
„A proto každý následující den je pro mě dar. Přijímám ho s vděčností a svým blízkým 
a milovaným lidem dávám teplo a radost. Víte, myslím si, že to je jediný možný 
způsob prožití života. Ničeho nelituji“. 
Zamyslel jsem se. Měl jsem skutečně o čem přemýšlet. Plánoval jsem dneska zaskočit 
do práce, bylo třeba dělat na jednom projektu. Pak jsem si chtěl s přáteli zajít do 
klubu. Místo toho jsem šel nahoru a probudil svou ženu něžným polibkem. „Vstávej, 
drahoušku, pojedeme si s dětmi udělat piknik“. „Co se stalo, zlato?“ 

„Nic zvláštního, jen jsem si zkrátka řekl, že jsme už dávno nebyli o víkendu všichni 
spolu. A taky se chci zastavit v hračkářství. Potřebuji koupit plastové kuličky“. Zdroj: http://torpeda.cz/1082/Tis-c-kuli-ek-aneb-
jak-si-v-ce-v-it-ivota 

  

Představujeme – Eva Matýšková 

Šance jen tak pro dobrý pocit 
Jaká byla Tvoje cesta do Klubíčka? 
Do Klubíčka jsem se dostala přes mého manžela, který se zná s Kamčou Bráníkovou a 
s jejím manželem Karlem. Potkali se na jedné oslavě v době, kdy v Klubíčku hledali 
lektora na angličtinu. Vrátili jsme se z Irska, hledala jsem práci a chtěla zpátky 
k pedagogice a k dětem. Když jsem byla doma na mateřské, tak jsem o Klubíčku 
věděla, protože jsem to měla za rohem, ale nějak mě to míjelo. Ani jsem o něm nic 
neslyšela z okolí, protože kdybych měla kamarádku, která by mi řekla „Chodíme do 
Klubíčka“, pojď taky… Já jsem věděla, že je tady nějaká herna. A herna mě s malou 
nelákala. Takže ta cesta do Klubíčka přes Ellinku nevedla tak, jak asi většinu lidí.   
A jak to vidíš teď po půl roce?  
Vidím to dobře. Pozitivně. 
Splnilo to nějaká očekávání, která určitě byla? 
Splnilo to mnoho očekávání a neustále žasnu a děkuju za to, že se tady nejede na 
vystudované tituly a na odpracované roky a na položky v životopisu, ale že se dává 
šance i lidem jenom tak na dobrý pocit. I když mám vystudovanou střední školu s 
pedagogikou, tak další tituly nemám. Mám chuť a touhu pracovat s dětmi a Klubíčko 
mi dalo šanci, které si vážím. 
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Z čeho se těšíš, co Ti dělá radost? 
Teď se těším z jara, zima byla dlouhá, tak se těším, že už bude sluníčko čím dál tím víc. Těším se z knížek. Když je čas, tak ráda 
čtu a cvičím. Cvičení mně baví a dělá mi dobře. A když mám volno, tak ráda sedím kdekoliv, kde je dobrý výhled a piju třeba 
dobrou kávu nebo suché bílé víno.  
Co teď čteš? 
Teď čtu Respektovat a být respektován, ale to je taková spíš výchovná knížka. Nemám rozečtenou žádnou knížku nebo nějaký 
román. Ale k čemu se vracím, v podstatě skoro celý život, jsou Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. To je moje 
oblíbená knížka. A pak mám taky ráda Betty MacDonald – americkou spisovatelku a její knížku Vejce a já, která je moc pravdivá, 
a když mi není dobře, tak to čtu pořád dokola.  Romantickou část mojí duše vždycky potěší knížka Pýcha a předsudek. 
Která hrdinka je Ti tam sympatická? 
Asi Elizabeth Bennet. Protože má svoji hlavu a jde si za svým a nehledí na konvence. Nenechá se vláčet okolím.  
Kdybys mohla ve svém životě změnit jedinou věc, která by to byla? 
Asi bych dostudovala vysokou školu. Naplánovala bych si život tak, abych studovala v jednom kuse. A abych potom odjela do 
zahraničí, protože jsem studium měla narušené odjezdem do zahraničí do Irska a pak těhotenstvím a pak už to nešlo. 
Jakou hudbu posloucháš? 
Od moravských lidovek přes klasiky. Mám ráda klasickou hudbu - Händla, Bohuslava Martinů, Dvořáka. Z těch populárních  U2, 
to poslouchám často a Adele z těch současných. 
Jaký máš vztah k folklóru? 
K folklóru mám vztah velmi kladný už od útlého dětství. Začalo se to projevovat, když začal bývat pořad „Sejdeme se na 
Vlachovce“.  Hrály tam dechovky a zpívaly dvě paní v krojích a já jsem vždycky stála před televizí s úplně otevřenou pusou a 
toužila jsem být ta paní, co tam zpívá v tom kroji.  Takže moje maminka s babičkou mi sehnaly dětský kroj. Tak jsem ve čtyřech 
letech měla svůj první kroj. A od pěti let jsem začala chodit do folklórního souboru Slunéčko k paní Novákové. Tam jsem to 
milovala a přivedlo mě to ke zpívání, k tancování a k tomu lidovému. Já jsem vždycky tíhla k  lidové kultuře. Ať už ke kroji, 
k písničkám, k tradicím a zvykům, k  předkům. Po babičce jsem vždycky chtěla, aby mi vyprávěla, jaké to bylo, když byla malá, 
jak dělali různé věci, jak to bylo, když chodila do školy… 
A protože folklórní soubor Slunéčko se asi po třech letech rozpadl a už nebylo kde navázat, tak jsem se k folklóru už nedostala a 
hrozně mně to mrzelo. 
Máš nějaké plány, co bys chtěla ve folklóru dosáhnout? 
Ráda bych vedla a udržovala tradici, kterou tady v Kroměříži založila paní Nováková - tradici dětského folklórního souboru, ať už 
to byl Slunéčko, Rozmarýnek nebo teď naše Klubíčko. Ráda bych v tom pokračovala, ráda bych se to naučila, abych byla 
schopná to rozvíjet a vést dál. 
Máš doma kroj? 
Ano, hanácký. Je to krásný pocit, už se těším na Hanácký den. 
Co je pro Tebe představa štěstí? 
Co je pro mě představa štěstí? Dřív to byla taková obecná představa, co má většina lidí. Představovala jsem si rodinu, zajištěné 
zázemí, zdraví samozřejmě, a takový ten „spokojený život“. A dnes, i když takové věci jsou pro mě pořád důležité, dnes vidím 
štěstí, takovým vnitřním štěstím, abych byla spokojená sama se sebou a sama v sobě s tím, kde jsem, jak jsem a kdo jsem.  
Věřím, že svým vnitřním štěstím můžu ovlivnit i štěstí lidí kolem sebe. 
Co myslíš, že se Ti v životě opravdu povedlo? 
Určitě se mi povedla dcera.  Z těch ostatních věcí se mi těžko něco říká. 
Čeho si ceníš u druhých lidí? 
Cením si tolerantnosti.  Nebo možná ne tak tolerantnosti, ale empatie. Pokud se ten druhý dokáže vcítit do mě nebo do 
druhých lidí. Také obdivuji cílevědomost a zorganizovanost.  
Máš to všechno, empatii, cílevědomost, zorganizovanost? 
Empatii myslím mám? Dokážu se naladit na druhého člověka.  Čím jsem starší, tím bych řekla, že jsem tolerantnější. 
Cílevědomost asi mám, ale k dosažení těch cílů mi někdy chybí ta zorganizovanost. Neustále o ni usiluji, ale není mi daná 
přirozeně, ale velmi po ni toužím. Neustále na tom pracuji. 
Jak se Ti žije v Kroměříži? 
V Kroměříži se mi žije dobře. Já žiju v Kroměříži celý život. Narodila jsem se tady. Kroměříž mám moc ráda. Měla jsme období, 
kdy mi Kroměříž byla malá, chtěla jsem do většího města.  Ale s rodinou a s dítětem a vůbec v dnešním světě si stále více 
uvědomuji, jak se nám tady dobře žije. Takže mně Kroměříž uspokojuje a stačí mi. Já jsem takový patriot.  Já miluji 
kroměřížskou architekturu a celé to město krásné. Neustále můžu chodit uličkami, procházet se a žasnout když zvednu hlavu a 
dívám se.  To často dělám, když jdu sama nebo jsem to dělala hodně, když jsem jezdila s kočárkem. To si člověk všimne tolik 
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věcí, protože je normálně nevnímá. Když zvednu hlavu a uvidím ty krásné domy, ty střechy a ty podkrovní okýnka. Já si vždycky 
představuji, kdo tam bydlí nebo jak to tam vypadá. Tak to mně baví. To mi přináší velké potěšení. 
To Tě možná přivedlo k projektu „Koulelo se klubíčko“? 
To bude moc krásné, ano na to se moc těším. Myslím, že to moc lidí nedělá. Je to škoda.  
Jakému sportu se věnuješ?  
Já se věnuji cvičení, nevím, jak by se to dalo nazvat? Fitness cvičení, takové kondiční cvičení. Dřív jsem dělala závodně latinsko-
americké tance. Ale nesportuji pravidelně. Všechno rekreačně.  Ráda cvičím v posilovně nebo doma. 
Je nějaká otázka, kterou by sis sama položila nebo odpověděla proto, aby se objevila v Motanici? 
Co bych položila za otázku? Vidíš svoji budoucnost v Klubíčku? Hm, ano vidím. Budu se tady držet zuby nehty.  
V jakých aktivitách? Určitě folklór. 
Ten folklór je jasný a ráda bych se věnovala předškolním dětem, tomu školkovému věku. I když třeba práce s tím mladším 
školním věkem v Klubíku byla pro mě nová. Začíná mě bavit ten věk, první, druhá, třetí třída. Už se těším na tábory, to bude 
nová zkušenost. To jsem vlastně nikdy nezažila, to bude velká škola. Těším se na to.  Jdu do toho.  
Máš nějaké jiné koníčky, kterým se věnuješ velmi aktivně? 
Ano, já zpívám v pěveckém sboru v Moravských madrigalistech.  Zpívala jsem ve sboru celý život od 1. třídy až do 20 let velmi 
aktivně v kroměřížských velmi dobrých sborech. Pak byla taková pauza, kdy jsem cestovala a pracovala a v podstatě tady ani 
žádné těleso, které by mně lákalo, od té doby nebylo. A madrigalisté jsou zase napojeni přes Klubíčko tím, že členkou 
madrigalistů je Kamča Bráníková. Ta mně do sboru přivedla a jsem za to moc 
vděčná, protože je to krásné seskupení s obrovskou tradicí. Zpívá se tam kvalitní 
hudba, je tam kvalitní dirigent a moc mě to tam baví. Zpívání mně dělá opravdu 
dobře. Já jsem zpívala i sólově. Měla jsem takovou vizi, že budu zkoušet i 
konzervatoř -  operní zpěv.  Ale pak jsem záhy pochopila, že mám nějaké nadání, 
ale ne dostatečný talent na to, abych byla operní zpěvačka.  
Co si zpíváte s Ellinkou nejčastěji? Máte nějaké oblíbené 
písničky? 
Teď si nejčastěji zpíváme sloníka Toníka a anglické písničky z anglické školky. 
Wheels on the bus. Jinak tak různě co nás vždycky napadne. Já na ní zkouším 
doma, co si zpíváme s dětma. 
Co čtete? 
Teď čteme Pohádky z jahodové zahrádky, je o bílé jahůdce a dočetly jsme 
Pidibabku z Brd. To je úžasná knížka. Je to o holčičce, která má babičku a 
dědečka jako trpaslíky a jezdí k nim na prázdniny do lesa.  Je to napsané úžasným 
jazykem pro tyto čtyřleté děti. To nás moc bavilo, to bylo vtipné.  
Kam jezdíte rádi na výlety? 
Jezdíme rádi do Velkých Karlovic. Tam máme přátele. Na Rusavu, tam také máme známé. Taky do Lanáčku  do Otrokovic. A 
moc máme rádi Lešnou.  
Děkuji za rozhovor (nc). 

 

Hanácký den 
V sobotu 23.4. se 20 šikovných dětí z folklórního souboru Klubíčko zúčastní prvního Hanáckého dne v Kroměříži, který proběhne 
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na Hanáckém náměstí. Od 13h si diváci budou moci prohlédnout naše krásné kroje během slavnostního průvodu. Po průvodu 
bude následovat kulturní program, ve kterém děti, poprvé v letošním roce, vystoupí se třemi hanáckými tanečky a přiblíží tak 
publiku, jak se dříve bavily děti na Hané. Velice nás těší, že se můžeme podílet na takové akci, která podporuje a propaguje 
hanácký folklór a návrat k tradicím. 

Learning by Doing aneb Zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ 
Kampaň Sítě mateřských center Learning by Doing zasáhla též 
Kroměříž. Spolky Klubíčko Kroměříž, Barbořice a Zdravé město 
Kroměříž se rozhodly spolupracovat při organizaci akce na podporu 
občanské aktivity a zodpovědnosti nesoucí název:  „Práce šlechtí, 
aneb člověče městský zveleb si kousek prostoru, ve kterém žiješ!“. 
Dne 16. 3. 2016 proběhla v Klubíčku Kroměříž první část akce, a to 
diskuze neziskových organizací s veřejností a s místostarostou 
Pavlem Motyčkou. Zamýšleli jsme se nad užitečností šíření a sdílení 
dobré praxe, a to zejména v oblasti života a životního prostředí 
v Kroměříži. Účastníků nebylo sice mnoho, o to ale byla atmosféra 
setkání příjemnější (přispělo tomu i příjemné prostředí Klubíčka a 
pohoštění v podobě domácích sušenek, buchtiček a chleba). Druhá 
část akce, úklidový happening, proběhla v sobotu 19. 3. 2016. 
Rozhodli jsme se nabídnout možnost občanům prozkoumat prostor 
remízku nacházejícího se v těsné blízkosti Psychiatrické nemocnice Kroměříž a společnými silami ho zbavit odpadků, které tam 
„nehodní“ spoluobčané zanechali. Tato lokalita 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. Řekli jsme si tedy: „Není to škoda?“ A pokusili jsme se společnými silami lokalitu zvelebit! Přišlo nás 30 

(z toho 6 malých dětí a 10 mládežníků) a posbírali jsme téměř 250 kg 
„pokladů“. Máme z toho opravdu dobrý pocit. Nejvíce nás potěšila četná 
účast mládežníků z Dětského domova Kroměříž, který se do obou akcí 
aktivně zapojil. Při úklidovém happeningu jsme se snažili, aby atmosféra 
byla fajn, a to nejen díky našemu úsměvu, ale též díky domácím 
buchtičkám. Bylo to příjemně strávené dopoledne a udělali jsme radost 
nejen sobě, ale hlavně i přírodě, lidem navštěvujícím tuto oblast při 
procházkách a rovněž i Kroměřížské radnici, která má zas o trošku „čistší“ 
pole působnosti ☺. Moc díky všem, kteří přišli, byli jste všichni skvělí! Nechť 
žije dobrý pocit z veřejně prospěšné práce! Děkujeme Síti mateřských 
center i Městu Kroměříž za podporu a těšíme se na další spolupráci. 

Celou akci prezentovala Veronika Habrová na mezinárodní konferenci 
Evropský habitat na sympozionu Akademie svobodného a aktivního 

občanství v Praze dne 17. 3. 2016. 

 

Eko zamyšlení 

Na podzim loňského roku se Klubíčko nechalo dobrovolně prošetřit, jak bojuje na poli ekologickém. Průzkum provedl odborník 
na slovo vzatý, a to „věhlasná“ ekologická organizace Arnika. Nedělali jsme si iluze a pokorně čekali, za co nás budou 
„ekoteroristé“ pranýřovat. Přijely dvě velmi milé a přátelské dámy a začaly zkoumat, měřit, proměřovat, vyptávat se. Dokonce 
nám to, sice s mírným zpožděním, ale přeci, dodaly černé na bílém (zprávu v případě zájmu zapůjčíme k nahlédnutí). 

Uf, nejsme na tom tak špatně ☺. Třídíme, myslíme a jednáme dle Arniky ekologičtěji, než mysleli. Co není moc fajn, neumíme 
bez odborné pomoci poznat, který hrnek či hračka obsahuje zdraví škodlivou chemikálii (barvu), ale ježkovy voči copak běžný 
člověk či menší neziskovka typu Klubíčko může být vybaven rentgenovým spektrometrem? Proč nám to výrobci a prodejci 
dělají? Proč se dnes a denně prodávají zdraví nebezpečné věci bez jakéhokoliv varování? Kdo to ví, odpoví, odpoví mi na otázku,  
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co je Aurora…. (pro neznalé čtenáře část písničky Suchého a Šlitra). A tak jsme vyhodili celou řadu nádobí a dokonce i některé 
sportovní náčiní a zjistili jsme, že spoustu eko doporučení nejsme schopni následovat.  Také jsme bohužel zjistili, že ekologické 
je mnohdy pořád ještě finančně nákladnější, což si jako neziskovka nemůžeme dovolit. Co je ovšem velmi pozitivní, je fakt, že i 
přesto, že mnohé věci nemůžeme ovlivnit, tak celou řadu jich ovlivnit můžeme.  A tak je to nejen v Klubíčku, ale i u nás doma, u 
každého z nás! Malými krůčky k velkým věcem! Začněme třeba u toho nejjednoduššího (pro někoho nejtěžšího)…zkusme 
myslet přátelštěji k sobě, k druhým a k prostředí, ve kterém žijeme, zkusme myslet ekonomičtěji! To ale neznamená, kupme 
levné věci, ale znamená to - potřebuji si opravdu pořídit a vlastnit všechny tyto věci? Příkladů, kde se zlepšovat jsou tisíce, 
uvedu zde za Klubíčko jen jeden, velmi praktický pro každého z nás!  
Opravdu potřebujeme vše doma/v práci vydrhnout šíleností jménem SAVO a zabít cokoli, co by se jen trošku podobalo něčemu 
živému a to nejen na mém umyvadle, ale následně zamořit touto smrtící tekutinou odpadní vody, které pak musíme složitě 
přečišťovat, abychom se jich pak mohli znovu napít? Opravdu jako maminka potřebuji SAVO pečlivě schovávat, aby se mi ho 
náhodou nenapilo mé dítě a neumřelo na rozleptání trávicího traktu? Klubíčko ani váš dům není nemocnice, tedy prostředí 
vyžadující extrémně silnou dezinfekci. Kdo myslí ekologicky a ekonomicky už dávno přišel na to, že všemocná kyselina octová v 
podobě 8% roztoku (běžný potravinářský ocet, silnější pak octový čistič, který je bez klasické nepopulární octové vůně) zvládne 
v našich domácnostech hravě, to co SAVO. A co víc, stejnou tekutinu pak mohu použít do salátu, či jako aviváž, leštidlo do 
myčky, na vodní kámen a na další a další aplikace. 

Co dodat…pro někoho je možná spousta ekologických rad vývojovým krokem zpět, jsou to podle mě ovšem lidé jednající a 
myslící konzumně. Konzum sice možná vede k dočasnému ekonomickému růstu, ale logicky vzato, lze růst do nekonečna? Jít 
do nekonečna mohou jen matematické limity, ne lidé! A my jsme stále ještě LIDÉ ☺! Alespoň tedy doufám…(vh) 

 

KIubíčko prošlo ekologickým auditem 

V loňském roce proběhl v Klubíčku Ekologický audit, který provedla organizace Arnika. Tento audit vznikl ve spolupráci se Sítí 
mateřských center. Je součástí projektu Zdravá planeta pro zdravé děti. Arnika se v tomto projektu zaměřila zejména na 
chemické látky kolem nás a jejich vliv na malé děti a jejich rodiče. Pomocí přístroje XRF – rentgenového spektrometru odborníci 
z Arniky provedli sérii měření vybavení centra, abychom zjistili, zda výrobky obsahují toxické těžké kovy. 
Ekologický audit zjistil nebezpečné sloučeniny v různých hračkách, sportovních pomůckách a také v nádobí. A tak jsme 
z našeho inventáře vyřadili tyto gymnastické míče, florbalové hole a hrníčky. Detailní zpráva z ekologického auditu je vám 
v Klubíčku k dispozici.  
 

 
 

Lesní školka 
V pondělí 4. 4. 2016 proběhla naše letošní první "Lesní školka". Měli jsme nádherné počasí a tak nic nebránilo tomu, abychom se 
vydali vstříc velkému dobrodružství. Kočička, která děti již u vchodu do Podzámecké zahrady vítala, chtěla všechny děti 
poznat, a tak jsme se jí postupně všichni (i tety) představili. Poté nám smutně oznámila, že se jí někde v zahradě ztratil kamarád 
pejsek Bobík a nám nastalo hledání pejska. Než jsme jej však našli, čekalo nás několik úkolů, které bylo třeba zvládnout. Tak 
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třeba - postavit domeček ze šišek a větviček, vyšplhat na strom, uhodnout písničku dle obrázků - písničku pak vyťukat s pomocí 
dřívek, oběhnout daný úsek s míčkem na tácku, ale pozor míček nesměl spadnout a tak dále a tak dále. Lesní školka je prostě 
zábava! 

 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ  
Velikonoce se blížily, a proto jsme si udělali v sobotu 19. 3. v Klubíčku „Velikonoční 
tvoření“. Rodiče společně s dětmi se s nadšením pustili do vyrábění velikonočního 
květináče. Každý si vyzdobil krásný velikonoční květináč podle své fantazie, a nejen to, 
vyrobil si i různé dekorace, skořápkovou hlavičku a zasadil travičku. Stihli jsme i malou 
přestávku na dobrou kávu a muffiny se šlehačkou. Všem se „Velikonoční tvoření“ moc 
líbilo. 

 

Prevence rakoviny prsu: Mamma HELP 
Ve čtvrtek 7. dubna proběhla v Klubíčku beseda více než zajímavá. Přijely nás navštívit dvě velmi sympatické ženy, u kterých by 
nikdo nepřemýšlel nad tím, že jsou sledovány na onkologickém oddělení. Tyto dvě usměvavé dámy byly lektorky s certifikátem 
edukátorky, které pracují ve spolku Mamma HELP, z.s. zabývajícím se osvětovou činností v oblasti rakoviny prsu. Tato nezisková 
organizace sdružuje pacientky s onkologickým onemocněním, radí jim, pomáhá překlenout období léčby a myslí na ně též i po 
ukončení léčby. Spolek se intenzívně zabývá též prevencí, a proto vysílá odvážné ženy, které si prošly touto nemocí, sdílet 

informace mezi ženy, kterých se nemoc zdánlivě zatím netýká. 

Na besedě jsme měly možnost si vyslechnout jak životní příběhy oněch žen, tak získat 
spoustu užitečných informací o nemoci samotné, způsobu její léčby, i o zařízeních 
věnujících se tomuto typu onemocnění. Nejpodstatnější částí besedy byla teoretická i 
praktická ukázka toho, jak nad nemocí vyzrát ještě před jejím plným propuknutím. Klíčem 
k úspěchu je včasné odhalení bulky v prsu samovyšetřením. To by měla každá žena 
provádět (nebo si nechat provádět svým partnerem) 1x do měsíce, nejlépe 3. až 5. den po 

ukončení menstruace. Abychom věděly, zda jsme schopné bulku opravdu odhalit, přivezly s sebou lektorky tzv. fantom – umělá 
silikonová prsa s několika bulkami. Zkoušely jsme, zda jsme schopné bulku odhalit, a jak asi zhruba pohmatem vypadá. Při pohledu 
na lektorky plné síly a nadšení jsem si uvědomila, že člověk je velmi silný za všech okolností, jen chtít! Proto prosím chtějme a 
pojďme tomu našemu malému osobnímu štěstíčku naproti, třeba tím, že některé věci opravdu nebudeme podceňovat! (vh) 
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Zuby, zuby, zoubečky:  prevence základ úspěchu 
Ihned po velmi závažném tématu prevence rakoviny prsu jsme v pátek 8. dubna plynule přešli na méně vážné téma, a to je 
prevence zubního kazu. Na tuto besedu přišlo maminek o trošku více a samozřejmě i s hlavními aktéry, s dětmi.  Pozvány byly 
školitelky vybrané z řad studentů zubního lékařství ze všech lékařských 
fakult v České republice, pod vedením zkušených lékařů. Akce byla 
organizována v rámci preventivního programu Dental Prevention 
společnosti Curaden Czech, s.r.o.  
A opravdu. Přijely dvě mladé usměvavé dámy oplývající nejen „americkým“ 
úsměvem, ale též neobyčejnými vědomostmi v oblasti dutiny ústní. Po 
krátké prezentaci a po důkladném dětském ohmatání si velikých kartáčků, 
které si slečny sebou přivezly, jsme se dozvěděli, jak správně čistit chrup 
nám i našim dětem. Informace, že jedna ze školitelek (mající rovnátka) si 
čistí své zuby denně hodinu, mi opravdu vyrazila dech. Tak intenzivní 
prevenci bych tedy nezvládla. Nicméně nyní již také vím, že za všechny kazy 
může zubní plak, který je nutno rozrušovat krouživými pohyby kartáčku 
(ideálně s rovnými, měkkými a hustými štětinami). Ten musí být nakloněn 
tak, abych si poprskala zrcadlo a je skoro jedno, zda si dech přitom osvěžím 
zubní pastou či ústní vodou. Důležitá je mechanická část čistění a hlavně 
nevynechat ani milimetr. Pokud vše provedu správně, nemusím čistit ani tak 
často, tedy alespoň ráno a večer by se ale mělo. Další rady též směřovaly 
k tomu, jak přesvědčit dítě, že čistění je fakt paráda, ale tam jsme se na 
zaručeně úspěšném postupu moc neshodly. Musím přiznat, že holky 
školitelky byly fakt školené a nevybavuji si, že by nenašly odpověď byť na 
jedinou naši otázku, a že ji bylo ale hodně (jen díky ochotě jedné maminky 
zavést holky na nádraží autem stihly vlak). Takže závěrem jak se říká – štěstí 
přeje připraveným, a proto buďme připraveni si čistit zuby až do důchodu☺! 
(vh) 

 

Slavnosti vody – významné dny 
Vodě můžeme věnovat pozornost každý den. Dobrou příležitostí jsou i významné mezinárodní dny. 
2.2. Světový den mokřadů – mokřady jsou důležitou součástí přírody, mají velký význam pro druhovou rozmanitost a pro 
celkové zdraví krajiny. Stojí za to je chránit a zachovávat. 
22.3. Světový den vody – kromě živlu samotného si v tento den vzpomeňte i na fakt, že na světě žije přes miliardu lidí trpících 
nedostatkem pitné vody. 
22.4. Den Země – Planeta Země je z 70% pokryta oceánem. Způsob, jakým zacházíme s vodou, se tak zásadně odráží v tváři 
celého našeho světa. 

5.6. Světový den životního prostředí – voda je základním předpokladem života na naší planetě a 
otázka kvality světového vodstva a životního prostředí je zákonitě provázána. 
19.11. Světový den toalet – péče o vodu v našem okolí začíná v koupelně každého z nás. Všichni 
vodu dennodenně používáme a jen na nás záleží, jakým způsobem s ní budeme zacházet. 
Nezapomínejme, že na světě žije přes 2 miliardy lidí bez přístupu k základní hygieně. 
 
Rádce pro spotřebitele Voda nad zlato 
Voda je zdroj života.  Vždyť my sami jsme až ze 70 procent z vody. A chceme-li být zdraví my i 
naše děti, je nutné, aby byla zdravá i voda. Každý z nás denně spotřebuje minimálně 20 až 50 litrů 
vody pro naplnění svých základních životních potřeb. Naučme se s vodou správně hospodařit a 
dbát na to, aby byla co nejčistší. Možností máme hodně, stačí udělat první krok.   
 
http://arnika.org/voda-nad-zlato.  
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Charitativní obchůdek konečně i v Kroměříži 
Pokud máte doma věci, které již nechcete, ale mohou stále sloužit, můžete je věnovat do nového charitativního obchůdku 
v Kroměříži. Věci budou distribuovány dále mezi potřebné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do diáře 
23.4. – so - Kroměřížské chlebopečení 
28.4. – čt - Látkovací seminář 
29.4. – pá -Želvičky - podpůrná rodičovská skupina 
30.4. – so - Doma s malými dětmi - inspirováno Montessori - beseda 
30.4. – so - Farmářské trhy - doprovodný program Klubíčka 
5.5.   – čt - Nosící seminář - učíme se vázat na záda 
12.5. – čt - Nosící seminář - učíme se vázat I. pro nové maminky 
13.5. – pá - Bezplenková komunikační metoda-přirozená hygiena nemluvňat - beseda 
18.5. – st - EDS tématický večer(írek) v kroměřížském Klubíčku - beseda+workshop 
20.5.  – pá - Jak vybrat školu pro mé dítě a jak dítě připravit na školu - beseda 
26.5. – čt - Látkovací seminář 
27.5. - pá - Seminář o financích 
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www.klubickokm.cz

Klubíčko Kroměříž, z. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž, IČ: 26545136,
Tel: +420 737 206 708,  E-mail: klubickokm@klubickokm.cz

Pokyny k účasti na besedě:

Vstupné dobrovolné. Zájem o účast
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.

Co vás na besedě čeká:

Jak vybrat školu pro mé dítě a 
jak připravit dítě na školu

Beseda v pátek 20. května 2016
od 9:30 do 11:30, 

Klubíčko Kroměříž, Albertova 4062, Kroměříž 

srovnání klasických základních škol a alternativních směrů (Montessori, 
waldorfské, daltonský plán, individuální vzdělávání, školy zakládané rodiči)
nové metody výuky ve školách (matematika Hejného metodou, čtení 
genetickou metodou), ukázky učebnic
podle čeho vybírat školu pro konkrétní dítě
jak připravit dítě do první třídy, problematika odkladů školní docházky.

Beseda je vhodná zejména pro rodiče předškoláků , ale i mladších dětí.
Lektorkou bude Bc., Ing. Šárka Nešporová.


