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TŘÍBENÍ SMYSLŮ
Nedávno jsem četla rozhovor s Jaroslavem Duškem o pobytu ve tmě. Takový pobyt dává člověku nahlédnout do svého nitra,
zůstat sami se sebou. Prý to tříbí smysly. Trochu mi to připomíná pobyt v nemocnici, kde občasně trávím nějaký čas. Sestřičky
jsou úžasné, lékaři lidští, rodina nápomocná, přátelé podporující, dochází ke tříbení smyslů. Jak vzácný je nádech, jak krásný
paprsek slunce šimrající tvář nebo jak úžasné je vidět modré nebe. Jaká radost pak sedět společně kolem stolu, psát s dětmi
úkoly, povídat si s kamarádkou, lehnout si do své postele nebo jen tak DOMA třídit prádlo do pračky.
Najednou i slova mají zcela jiný význam…třeba takový DEN. Měj krásný DEN! Nebo Týden, Léto, nic takového neexistuje. Jen
tady a teď.
Nedávno mi kolegyně, která je z Hulína řekla „u nás v Hulíně je nebe nějaké jiné, krásnější, modřejší“ a je to tak. Ať máme to
nejkrásnější nebe nad hlavou tam, kde právě jsme (mb).

Představujeme - Hana Pašteková Rupertová
Život je strašně krátký
Hanku znám mnoho let, její upřímnost odzbrojuje, její rozhled překvapuje, její nadhled potěší. Neztrácí čas, ví, co chce a co je
v životě důležité. Někdy je pěkně střelená, no jak jinak, vždyť je psycholožka!
Jaká byla tvoje cesta do Klubíčka?
Moje cesta do Klubíčka je spojena s mojí cestou do Kroměříže. Kdyby ses mě zeptala před 11 lety, jestli bych uvažovala o tom,
že bych bydlela v Kroměříži, tak bych řekla jednoznačné NE. Po maturitě jsem z Kroměříže utekla do Brna, pak do světa. Byla
jsem v Austrálii, v Americe a všude možně. Nechtěla jsem se vrátit do malé Kroměříže. Cesta domů byla přes moji dceru Evičku.
Když se narodila, žili jsme v Praze, manžel jezdil často na služební cesty, tak jsme s dcerou jezdily za mojí maminkou právě do
Kroměříže. Zoufale jsem hledala, co tady podniknout. Objevily jsme, bylo to v zimě, že jedině možné akce, které se tady dějí,
jsou v nějakém mateřském centru. Tak jsem v Klubíčku zkoušela, jestli se dá přežít zima v Kroměříži. A dá!
Ano, setkaly jsme se v Klubíčku a pak u kostela Sv. Jana na akci Martin na bílém koni. Představila jsi mě svému manželovi
„toto je paní Bradová, kvůli které bydlíme v Kroměříži“, moc jsem to nechápala…
V Praze, kde jsme bydleli chvilku, jsem poznala sice pár maminek, ale bylo to
složité dojíždět z jednoho konce Prahy na druhý. Tady v Klubíčku se mi zalíbilo.
Zjistila jsem, že moje generace už má dospělé děti, ale ta o deset let mladší mi
v Klubíčku vyhovuje. Díky ní jsem omládla. Začala jsem chodit na všechny
klubíčkové akce, jezdila jsem často do Kroměříže, kde jsme už s rodinou zakotvili.
Za maminku jsi v Klubíčku dlouho nebyla, brzy jsi začala fungovat jako
psycholožka..
V Klubíčku jsme s dcerou trávily každé dopoledne. Protože jsem psycholožka, tak
jsem si začala povídat s maminkami o jejich problémech. Protože mě především
maminky z Klubíčka znaly, začaly mě oslovovat jako psycholožku. Ono je daleko
přívětivější vyhledat pomoc v neformální prostředí, než přes poradnu.
Co rodiče nejvíce trápí?
Hodně se to týká dětí. Většinou jde o problémy, které jsou běžné a vývojově
podmíněné. Jen se zeptají, jestli je to v pořádku. Kolegyně v Klubíčku, aktivizační
pracovnice, jsou tak šikovné, že dokáží s mnohými výchovnými problémy poradit. Ostatní rozhovory se nejčastěji týkají vztahů,
s manželem, partnerem nebo mezigeneračního soužití, hlavně s tchýní. Často řešíme problémy s návratem na trh práce, nízkou
sebedůvěrou na mateřské. Je to období, které vyžaduje extrémní manažerské schopnosti, ale i tak maminkám klesá sebedůvěra
a mají strach, jestli všechno zvládnou. Opak je pravdou, po takovém tréninku jsou silnější a zvládají vše líp než před mateřskou.
www.klubickokm.cz
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Po maturitě jsi odešla do světa, potom jste zakotvili v Praze. Jaká byla tvá cesta k psychologii?
Bylo to složité. Chtěla jsem studovat psychologii hned po gymnáziu, ale bohužel jsem nedostala doporučení. Toto bylo před
rokem 89 a já nebyla vhodná ke studiu takového lukrativního oboru. Studovala jsem pedagogickou fakultu a začala jsem učit.
Pak jsem odjela do zahraničí a postupně jsem si rozšiřovala vzdělání přes fakultu sociálních studií v Brně, obor sociologie, až
jsem se dostala v Olomouci k magisterskému studiu psychologie. A tak dnes pracuji jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici
v Kroměříži.
Jaké máš další plány s Klubíčkem?
Dcera roste a dostává se do puberty. Roste i generace maminek, se kterými jsem se setkávala kdysi v Klubíčku. Pořád se ale
potkáváme a účastníme se aktivit Klubíčka. Navíc dcera chodí pomáhat na klubíčkové akce. Vzhledem k tomu, že je jedináček,
myslím si, že jí to vůbec neškodí.
Takže nám z malé návštěvnice Klubíčka už vyrostl náctiletý dobrovolník
V podstatě ano. A hlavně se pořád účastníme táborů i jiných aktivit Klubíčka. Vlastně většina našich kamarádek a manželových
kamarádů jsou klubíčkoví nadšenci, taková naše komunita. Za to, že jsem se opět zabydlela v Kroměříži, jsem velmi ráda a jsem
za to vděčná právě Klubíčku.
Hodně jsi cestovala, které je to tvoje místo?
Já jsem žila v Sydney, takže Sydney Coogee Beach je moje zamilované místo. A pak miluji Indonésii i Srí Lanku. Jsem moc ráda,
že jsem tato místa mohla ukázat svému manželovi. S Evičkou jezdíme spíš na kratší běžné dovolené.
Máš nějaké tajné místo?
Mám, aktuálně prožíváme šťastné období na naší zahradě, která je tady kousek za Kroměříží.
Kdybys sama sebe měla charakterizovat nějakou barvou. Jaká by to byla?
Modrá, protože je to barva moře, nebe, barva naděje.
Která část dne je tvoje nejlepší?
Oběd. Chodím do práce na sedmou hodinu, ráno mám hodně práce a ten
oběd je pro mě takové zastavení a ještě vím, že většinu dne mám před sebou
a ještě něco stihnu. Je to takový čas vychutnat si jídlo, zastavit se a
naplánovat si další část dne.
Jaké je tvé oblíbené jídlo?
Kromě dršťkové polévky cokoliv, co vaří někdo jiný a umyje potom nádobí.
Jaké máš životní plány a čeho bys chtěla dosáhnout? Ve svém profesním
životě, v Klubíčku nebo osobně?
Já mám letos kulaté výročí, bude mi padesát. Vždycky jsem měla plány, vize, asi s věkem se to změnilo. Aktuálně žádné velké
plány nemám. Užívám si to tady a teď. Jsem vděčná za to, co mám. Myslím si, že většinu toho, co jsem chtěla dosáhnout, jsem
dosáhla.
Mám ráda tvoji teorii počtu dní, co nám zbývá…
Když mnohdy slyším pacienty v léčebně, kteří si stěžují, jak je jim těžko, co je všechno potkalo a každý den je pro ně těžký, tak si
říkám, že ten život je strašně krátký. Zbývá mi ještě takových slušných deset roků, do těch šedesáti, kdy začínají bolesti,
nemoci. To je 3650 dní. A to mi připadá strašně málo. A je velká škoda nevyužít každý den, neprožít ho naplno a nevychutnat si
ho. A já bych těch svých 3650 dní chtěla prožít, být se svojí rodinou, přáteli, na zahradě, být také trošku užitečná a hlavně vidět
dospívat svou dceru a večer si říci - to byl hezký den! To je moje heslo Today is a good day.
Tak už se nemusím ptát na tvou představu štěstí.
Je to tak. Moje rodina, moji kamarádi a taky takový ten pocit, že jsem užitečná. Myslím si, že jsem projela sice celý svět a
strašně moc jsem toho viděla, hodně se naučila, něco dokázala udělat, vydělat nějaké peníze, ale je to nic proti tomu, že mám
dítě. Co mě ale strašně mrzí, je to, že mám jen jedno.
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Čeho si ceníš u druhých?
Budu se opakovat, ale cením si nejen toho, co dokázali v té profesní části, ale každého, kdo vychovává děti a vychovává je tak,
že se jim věnuje a jsou z nich dobří lidé. Toho si opravdu vážím.
Jak se ti žije v Kroměříži?
Kroměříž považuji za jedno z nejkrásnějších měst a vždycky, když chodím po ulici, tak žasnu, jak město pečuje o zeleň, o
historické jádro. Je mi tu dobře, žije se tu krásně.
Máš nějaké koníčky? Jak odpočíváš?
Abych zrelaxovala, vyčistila hlavu, chodím na jógu. To je aktuálně asi můj největší koníček. Mám ráda také aktivní pohyb jako je
zumba. Hodně času trávíme jako rodina na zahradě. A moc ráda posedím u deci růžového vína se svými kamarádkami.
Co děláte rády s Evičkou?
Já jsem kdysi v Klubíčku vedla kreativní dílnu pro předškoláky. Moje
dcera zdědila tvořivé vlohy, takže hrozně rády vytváříme cokoliv
z přírodních materiálů, z látek, z korálků. Když si sedneme a něco si
vyrábíme, tak jsme u toho úplně šťastné.
Je někdo, kdo tě velmi v životě inspiruje?
Ty J.
Nech toho! To ale nemůžeme dát do Motanice! Čekala jsem
velikány, psychology, osvícené hlavy…
Asi to bylo dřív, teď obdivuji normální lidi kolem mě, o kterých se
nepíše, ale kteří se vyrovnávají se složitostí života s obrovským
nasazením, nevzdávají se, nestěžují si a drží se svých hodnot.
Bez čeho nemůžeš žít?
Nemůžu žít bez své rodiny, bez kamarádů a bez svobody.
Děkuji za rozhovor (mb)

Psychologické poradenství v Klubíčku
Být ve spokojeném vztahu je něco jedinečného, ale mnohdy nás životní kotrmelce
neminou. Už léta se můžete v Klubíčku obracet na psycholožku Hanku Paštekovou
Rupertovou. Nedávno náš tým posílila nová psycholožka Lucie Dokládalová, na kterou se
neváhejte obracet. Upozorňujeme také na stránky www.vztahove–poradenstvi.cz. Mohly
by vás zaujmout.
Vážení rodiče,
jmenuji se Lucie Dokládalová a od dubna letošního roku pracuji jako psycholožka
v mateřském centru Klubíčko Kroměříž. Kdybych měla napsat něco stručně o sobě,
napsala bych, že pocházím z Kroměříže a svoje rodné město mám moc ráda. Dříve
jsem pracovala jako školní psycholožka a mám zkušenosti s poradenstvím pro děti i
dospělé. Ve volném čase se ráda věnuji cvičení jógy a své čtyřleté neteři Sofince.
Vám a Vašim dětem mohu nabídnout psychologické poradenství a možnost
individuální psychoterapie. Můžete se na mne obrátit osobně přímo v prostorách
našeho centra nebo prostřednictvím emailu dokladalova@klubickokm.cz. Budu se těšit na naši spolupráci a přeji Vám
krásné jarní dny.
Mgr. Lucie Dokládalová
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Komentované prohlídky „Koulelo se Klubíčko – Za nití příběhu
Kroměříže“
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Projekt Klubíčka se v TESCU dostal do užšího výběru, můžete jej podpořit
Podporou projektu Klubíčka Kroměříž, z. s. v
Tescu: „Asistent do mateřského centra“
pomůžete dětem, které mají v předškolním věku
nerovnoměrný vývoj, specifické potřeby či
problémy se začleněním do dětské skupiny.
Projekt Klubíčka Kroměříž, z. s. se dostal do
užšího výběru a budeme moci soutěžit o 30 000,-Kč.
Vítěze každé oblasti zvolí zákazníci svými hlasy v prodejnách Tesco v období mezi
11. květnem a 7. červnem.
Za každý nákup dostane zákazník jeden žeton, kterým bude moct podpořit svůj oblíbený
projekt. Každá vítězná nezisková organizace dostane od Tesca 30 000 Kč, a proto každý
může dát hlas těm, na kterých Vám záleží a udělat je tím šťastnějšími.

Chlebopečení v Klubíčku
V sobotu 23. dubna proběhl Den domácího chlebopečení a peklo se i v Kroměříži. Ke chlebopečení jsme se připojili spolu s
kroměřížským Klubíčkem a občanským sdružením Barbořice. Pravé domácí pekařky napekly své chleby i jiné chlebové
pochoutky a s nadšením se ochutnávalo. O svačinu tím bylo postaráno, tak jsme si mohli celé dvě hodiny příjemně povídat.
Sdílely se recepty, rady i kvásky. Děti se mezitím bavily tvořením obrázků ze semínek, seznamovaly se s tím, jak se chleba
dostává na stůl, poznávaly různé druhy obilovin a dováděly v pytlích. V závěru zavoněl i bochník právě vytažený z trouby.
Pobavili jsme se i minisoutěží o nejlepší pecen, které se zúčastnilo sedm pekařek. Každý chlebík byl jiný, ale všechny výborné,
takže vybrat favorita nebylo snadné. Nejlepší pekařkou byla nakonec vyhlášena Veronika, která si odnesla balíček výrobků od
Tierra Verde. Bylo to moc příjemné dopoledne. Doufáme, že se zase za rok sejdeme. (šn)
((
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Do diáře
26. 5. – Čt - Látkovací seminář
27. 5. – Pá - Seminář o financích
28. 5. – So – Odpoledne pro celou rodinu - Klubíčko světel aneb život jako v pohádce (Hanácké náměstí)
3. 6. – Pá - Beseda Když se hroutí sny o rodině aneb jak komunikovat v rodině
3. 6. – Pá - Seminář - Jóga – lék na mnohé
11.6. – So - Malování s Tizianem v rámci akce Barevný běh

24. 5. 2016

4/2016

24. 5. 2016

4/2016
Pozdrav z Anglie
V Anglii se všechno rozpučelo a rozkvetlo. Jezdím každé ráno do školy na kole za ptačího prozpěvování, které neutichá ani při
mém odpoledním návratu zpět domů. Před dvěma měsíci jsme se přestěhovali do domku se zahradou. Je menší, ale útulný a
hlavně světlý. Anglické domy bývají poměrně tmavé, a tak si našeho projasněného obydlí s radostí užíváme. Teprve nyní se
cítíme více zasazeni do zdejšího prostředí. Orientujeme se v názvech přilehlých vesnic a farem. Seznámili jsme se s anglickými
způsoby a zveme si na návštěvu první hosty. Zrovna včera jsem odjížděla ze školy, když jedna kolegyně, taky cyklistka, projevila
zájem se mnou jet. Chtěla jen poznat, kudy se k nám jede, aby nás mohla později navštívit. Nakonec zašla na vychlazený nápoj
a asi hodinku jsme si za přímého slunečního svitu venku poseděli. Je spisovatelka a choreografka, hraje v létě s partnerem
pouliční divadlo. Odvážná Angličanka. Vždy mě přitahovaly lidské osudy. Odjakživa jsem byla otevřená lidem, a díky tomu, se
mi daří navazovat přátelské vztahy i tady.
Také náš syn Tobiáš má pár dobrých kamarádů. Nebylo ale vůbec jednoduché se k nim dostat. Vyšší základní škola tady funguje
tak, že se každou hodinu mění studenti. Rozvrh se tu šije jednotlivcům na míru, a tak nejste stále ze stejnou partou spolužáků.
Výuka se od té naší liší
především tím, že není
přeplněná vědomostmi
a je doplněná o výuku
předmětů,
jako
je
drama,
filosofické
úvahy, umění a design.
Tobiáš mi při kreslení
trojrozměrných útvarů
do matematiky řekl: „Já
se tam učím věci, které
jsem si vždycky přál
umět. Neučíme se tam
ty
příšerně
složité
příklady, které nebudu
nikdy
potřebovat.“
Studenti mají více
prostoru si probranou
látku zažít. Pokud jsou
extra nadaní v určitém
oboru, je na ně více
naloženo. Tělocvik se
na anglických školách
bere
velmi
vážně,
výborné ohodnocení studenti nedostanou jen tak bez vynaloženého úsilí. Probírají se taktiky hraní fotbalu, ragby, kriketu.
Domácí úkoly jsou zaměřeny na vlastní internetová bádání. Internet je vedle sešitů hlavním zdrojem informací. Učebnice vůbec
nemají. psssst „Takže my vlastně jezdíme na mrtvé dinosaury.“ Rozvažoval nahlas Tobi, když si dělal tento týden úkol do
geografie, a pak dodal: „Ropa se vytváří rozkládáním mrtvých těl zvířat.“ Zrovna teď sedí u tabletu a vypracovává úkol do
angličtiny. Romeo a Julie jsou jeho dnešním tématem. První týdny školy byly únavné, po příchodu několik hodin spal. I nyní pro
něj není jednoduché porozumět výkladu. Říká, že vše pochopí, když to pak dělají. Své jazykové schopnosti shrnul takto: „V
Česku jsem mluvil anglicky mechanicky, prostě jsem tou větou nežil. Jenom jsem si pamatoval, kde mám co říct. Teď to vím
přirozeněji.“ Bez ostychu se baví s lidmi a rád navazuje kontakty. Česká republika a náš smysl pro humor mu však schází. „Když
jsme sem do UK přišli, myslel jsem si, že ta bariéra je jenom v tom, že nemám kámoše, ale teď i když je mám, se mi pořád stýská
a Kroměříž mi prostě chybí. Měl jsem tam svoje rituály, chodil jsem s kamarády do podzámky, nikde jsem to neměl daleko.“
Užívejte si tedy jarní Kroměříže, a pokud zavítáte do Swindonu, nezapomeňte přijít na kafe. Rádi vás uvidíme a po česku se
pobavíme.
Z Anglie zdraví Jitka Gočaltovská

