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SPLNĚNÝ SEN 
I letos jsme s Klubíčkem vyrazili na stanový tábor pro děti. Do Beskyd, pod vršek s krásnými výhledy. Splnila jsem si tak 
s kamarádkou společný sen - zorganizovat tábor pro kupu dětí. Ona vždy chtěla být lektorkou, já kuchařkou. Ještě teď 
ve mně doznívají večery pod hvězdami, brouzdání v potoku, cítím vůni lesa, mateřídoušky i táborákového ohně. 
Nasávala jsem vůni lesa, vychutnávala houbové rizoto a užívala si cvičení venku. Dnešní vydání eMotanice je ryze 
prázdninové ohlédnutí za pohodovými dny plných zážitků, které nám dodají hřejivou letní energii ve dnech deštivých a 
pochmurných. A tak nám všem přeji spoustu bláznivých nápadů a splněných snů (mb). 

 

Představujeme – Marie McHugh 

Jinak žiješ, jinak myslíš 

Jak se ti žije ve Spojených státech? 

Musím říct, že hezky. První roky sice byly náročné, ale 

zvládli jsme to. Ono chvíli trvá, než si člověk zvykne na 

novou kulturu, jiný způsob myšlení, jiné zvyky. A abyste 

se cítili opravdu jako doma v cizí zemi, tak si myslím, že 

to vezme celých deset let. 

Jaká byla tvoje cesta z KM do USA? 

Po vysoké škole jsem si našla práci v Praze a tam jsem 

se seznámila se svým manželem. On je Američan a v 

Praze pracoval a žil poměrně dlouhou dobu. Do 

Ameriky jsme se odstěhovali až s jeho novou pracovní 

nabídkou. 

Jaké vnímáš rozdíly ve výchově v ČR a v USA? 

Dnes už nevnímám žádné velké rozdíly. Ono je to také 

hodně individuální. 

Jaké aktivity a kroužky mají tví synové? 

Američané si hodně potrpí na sportovním vyžití, a tak 

se začíná hned od malička (4-5 let). Naši kluci chodí na fotbal, basketbal a baseball. Jsou to ale zatím sezonní záležitosti. 

Fotbal hrají na podzim, basketbal v zimě a na jaře baseball. No a když jsme v létě v Kroměříži, tak berou hodiny tenisu. 

Jsou ve Spojených státech zařízení podobného typu jako naše rodinné centrum? Kde se u vás schází maminky 

s malými dětmi? 

Rodinné centrum tohoto typu u nás není. Tedy alespoň ne tam, kde žijeme my. Amerika je velká země a každý stát 

funguje trochu jinak. U nás (stát Connecticut) se maminky s dětma mohou sejit v centrech pro děti. Je jich několik a 

jsou různě zaměřena (sport, malování, hudba, knihy, věda, atd.). Ale vždy je to víc o dětech než o maminkách. Určitě 

by se u nás rodinné centrum uplatnilo. Ono je lepší mít jedno místo, kde se konají různé aktivity a kde si rodiče můžou 

sednout, dát kávu a pohovořit. 

Jak jsou maminky obvykle dlouho s dítětem po porodu? 

http://www.klubickokm.cz/
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Velmi krátce, většinou 6 týdnů až 3 měsíce. Pokud chtějí zůstat delší dobu, musí opustit své zaměstnání. Ony jsou na 

to zvyklé. Když jim ale řeknu, jak to funguje v Čechách, tak si to moc nedokážou představit a zdá se jim to tak trochu 

nereálné. 

Jaká témata maminky malých dětí zajímají? Například tady se maminky hodně zajímají 

o bezplenkovou komunikační metodu, jógu pro těhotné či nošení dětí v šátcích.  

 Je to hodně podobné. Chtějí pro své děti to, co je zdravé a co dělá dobře jak dítěti, tak mamince. Některé maminky to 

prožívají více, jiné méně. 

Naše děti jsou už větší (6 a 8 let), a tak konverzace rodičů je zaměřena více na to, jak negativně děti ovlivňují počítačové 

hry, televize, atd. 

Jaká byla tvoje cesta do Klubíčka? 

Přes Tebe Marci. A jak jsem ráda, že se známe. Naši kluci to u vás milují a těší se na každý další rok a nové prázdninové 

zážitky. Máte úžasné lektory s velkou fantazií. 

Maruško, znáš Klubíčko již několik let – z příměstských či pobytových táborů. Jak hodnotíš úroveň služeb Klubíčka? 

Co děti v Klubíčku baví?   

Myslím si, že úroveň služeb je opravdu na vysoké úrovni. A hlavně vše je děláno s láskou a tak to má být. Mé děti se u 

vás cítí jako doma. Chtěli, abychom chodili na tábory hodně brzo a vyzvedávala je jako poslední. Tak to si myslím, že 

mluví samo o sobě. Naučí se také více jíst česká jídla a zdokonalí si češtinu. 

Jaké vnímáš rozdíly v předškolním či školním vzdělávání v ČR a v USA? 
Rozdíly samozřejmě jsou a je jich poměrně hodně. Mohli bychom o tom napsat celý samostatný článek. V Americe 
hlavně záleží na tom, kde člověk bydlí. Ve kterém městě anebo ve které části velkoměsta. Od úrovně škol se odvíjí 
nákup nemovitosti, pokud máte děti. Pokud jste si vybrali správnou lokalitu, tak vaše školy jsou na velmi dobré úrovni 
už od předškolního věku. 

Jaké jsou tvé koníčky, kterým se aktivně věnuješ? 

Moc ráda vařím a zvu k nám naše kamarády. Baví mě vymýšlet si nove recepty a chuťové kombinace. 

Co s Danečkem a Ondráškem nejraději děláš? 

Máme velkou zahradu a v blízkosti pláž, a tak spousty času trávíme venku. Každý večer si čteme a občas si i zazpíváme. 

Na kluky mluvím jen česky. Odebíráme Sluníčko a Mateřídoušku, a to je takový náš učební materiál. 

Z čeho se těšíš? Co ti dělá radost? 

Největší radost mi dělá, když můžeme jako rodina odjet na společnou dovolenou. Nikdo nikam nepospíchá, máme na 

sebe čas. Z toho jsem opravdu nejvíce šťastná. Také si ale moc ráda zajdu ven s kamarádkami. To mi zase dává pocit 

svobody. 

Jaká je tvá představa štěstí? 

Štěstí je, když jsme zdraví, žijeme v zemi, kde se neválčí a kde je demokracie. Pak všechno ostatní záleží jen na nás. 

Čeho si ceníš u druhých lidí? 

Optimismu, pracovitosti, upřímnosti a tolerance. 

Jaký je tvůj oblíbený citát či motto? 

Citáty mám moc ráda, ale musím přiznat, že na ně nemám paměť. 

Jakému sportu se věnuješ?  

Momentálně mě baví kickboxing. Jinak ráda plavu, lyžuji a chodím na jógu. 

Je nějaká otázka, kterou by sis sama položila nebo odpověděla proto, aby se objevila v Motanici? 
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Ano, je. 'Co dalšího tvé děti baví v Kroměříži?' Moje děti 

si v Kroměříži užívají takové té dětské svobody. To, že si 

můžou zajít do obchodu a koupit rohlíky a jogurt. Nikdo 

je tam neveze. Jdou po chodníku, mají v ruce peníze a 

nákupní tašku. To u nás možné není. Chodníky po celém 

městě nejsou, vzdálenosti jsou veliké a tak se na všechny 

cesty musí použít auto. 

Jaký je tvůj recept na život? 

Mít otevřené srdce a ke všemu a všem přistupovat bez 

předsudků. Děkuji za rozhovor. (Marcela Bradová) 

 
S Maruškou se známe roky. Je pro mě kamarádkou a ženou s velkým Ž. Umíme se spolu smát a umíme i spolu plakat. 
Je pro mě hvězdou. Přestože se nevidíme, vím, že existuje. 

 

Dětská skupina otevřena 

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 jsme slavnostně přestřihli pásku a otevřeli registrovanou dětskou skupinu. Dětská skupina 
Klubíčko je alternativní službou péče o předškolní děti, která umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi 

rodičů. Dětská skupina Klubíčko s kapacitou 12 dětí poskytuje péči v menších 

skupinkách dětí a vychází vstříc individuálním potřebám dětí i rodičů. Výchova a péče o děti je realizována na základě 
Plánu výchovy a péče, s otevírací dobou denně od 7 – 17 hod. 

Dětská skupina Klubíčko je vedena zkušenými lektorkami - Ing. Bohdanou Sonet, Věrou Škopovou, Lenkou Hašpicovou 
a Dankou Vejvodovou. Odbornou garantkou výchovy je 
Mgr. Natalie Csizmaziová. Za to, že máme v Klubíčku nově 
dětskou skupinu vděčíme OPZ, Evropskému sociálnímu 
fondu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
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Výroční zpráva naší neziskové organizace za rok 2015 

Spolu s výroční zprávou jsme připravili výtah toho nejdůležitějšího, co se v loňském roce v Klubíčku událo. Kompletní 
výroční zpráva je ke stažení na: http://www.klubickokm.cz/o-nas/docs/vyrocni-zprava-2015.pdf. Příjemné čtení! 

 

 

 

Jaké bylo léto v Klubíčku? 
Velmi aktivní a činorodé. Uskutečnili jsme 13 příměstských táborů (jeden ve spolupráci se Spolkem Barbořice), kterých 
se zúčastnilo 169 dětí a 12 a 4 výjezdové pobyty pro 42 dospělých a 62 dětí. Tábory vedlo 19 lektorů, kterým děkujeme 
za perfektně odvedenou práci. Děkujeme také rodičům za důvěru, se kterou nám svěřili své děti. 

  

http://www.klubickokm.cz/o-nas/docs/vyrocni-zprava-2015.pdf
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Tajemství obrazu, hudby a umění - Tábor na zámku (11. – 15. 7. 2016) 

Hudba Obraz Umění bylo tématem příměstského tábora pro děti od 7 do 12 let. Pět dní strávily děti z Mateřského 
centra Klubíčko přímo v obrazárně Arcidiecézního muzea Kroměříž na Arcibiskupském zámku. Inspirací pro malé 
účastníky byly vystavené exponáty, na které reagovali dramatickou formou a vyzkoušeli si malování v plenéru, 
konkrétně v prostorách Podzámecké zahrady. Navštívili jsme společně výstavu Petra Nikla a dalších 16 umělců 
s názvem ORBIS PICTUS PLAY ZLÍN / Labyrint světa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a účastnili se tamního 
animačního programu. Příměstský tábor jsme zakončili vernisáží děl, které děti v průběhu týdne vytvořily. (Sanchir 
Ganbaatar)

 

 
Taneční tábor s angličtinou I. – 18. – 22. 7. 2016 

Prázdninový „táborový“ režim začal v Klubíčku žhavými rytmy a heslem „Let´s Dance“. Od 18. do 22. července se 17 
nadaných dívenek seznamovalo se 4 latinskoamerickými tanci, doplněných výukou angličtiny. Hned první den nás 
k náročnému tréninku tanců motivovalo úžasné vystoupení tanečního páru z KST Swing Kroměříž. Během týdne jsme 
toho zvládly opravdu hodně. Naučily jsme se sestavy  cha-chy, rumby, samby  a jivu, ozdobily jsme si taneční sukénky, 
zjistily jsme, jaké to je tančit mezi stromy v Podzámecké zahradě a vše si zaznamenávaly do deníků. Poslední den 
vyvrcholil soutěžní taneční přehlídkou, po které následovalo slavnostní vyhlášení a ocenění všech úžasných tanečnic. 
Tábor byl velmi motivující, a proto kdo ví…možná se na něm zrodila budoucí hvězda tanečního parketu. (Eva 
Matýšková)
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Pod pirátskou vlajkou - 25. – 29. 7. 2016 

O tom, jak  nelehké je stát se pirátem, se přesvědčily děti na letním příměstském táboře v Klubíčku. Od pondělí do 
pátku musely zdolávat mnoho překážek a plnit hodně nelehkých úkolů. I to nejmladší z dětí, které na tábor přišlo, se 
ale chtělo pirátem stát a tak všichni nadšeně vařili, malovali, cvičili a přičinili se k tomu, aby je starý pirát Francesco 
nakonec všechny na piráty pasoval. (Lenka Hašpicová) 

 

Tiger who came to tea I., II. - 25.-29.7.2016, 8.-12.8.2016 
Příměstský tábor s angličtinou byl inspirovaný příběhem The tiger who came to tea anglické autorky Judith Kerr, dále 
písničkami I am little teapot, Are you hungry či Do you like broccoli. Hráli jsme různé smyslové hry Hit the Tiger, Feed 
the Tiger, What can you smell?, What can you feel? a mnohé jiné. Tvořili jsme z různých potravin např. Rice Rainbow, 
Bread Butterfly, Dumpling Face ap. Sportovali v týmech na stanovištích "Jumping rope" "Pulling the rope", "Staying on 
one leg" a dalších. Vydali jsme se po tygřích stopách plných úkolů také na zámek, do Podzámecké zahrady a do podzemí 
Muzea Kroměřížska. Každý den jsme připravovali a ochutnávali dvě z oblíbených tygrových jídel jako "Broccoli Ice 
Cream, Potato Yogurt, Dumpling Jam, Rice Butter ap. Vznikla zajímavá kuchařka, kterou najdete k nahlédnutí u nás v 
Klubíčku. V pátek nás tygr skutečně navštívil a my jsme mu mohli ukázat, co vše jsme se naučili a následně jej pozvat 
na Tea and Biscuits! Jídla zanechala v dětech největší stopu. Ještě 14 dnů po skončení tábora se Ellinka ráno vzbudila 
a šeptá "Maminko můžu ti něco říct? Doughnut Juice!" (Natalie Csizmaziová) 
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Indiánské léto – 1. – 5. 8. 2016 

Indiánské léto propuklo první týden v srpnu. Malí indiáni započali svoji výpravu již známou písní: „UMPAJÉ UMPAJÉ, 
ETAMÍ LAPAJE, ESUELA LOKOTĚ, LOKO LOKO LEBUFE, NEUPLEPIPÁJE, NEUPLEPIPÁJE“ Bude to znít v našich hlavách 
ještě hodně dlouho. Jako správní indiáni jsme měli „Lov na mamuta“, vyráběli jsme „lapače snů“ a spoustu dalších 
indiánských dovedností, jak sportovního, tak výtvarného charakteru. Nechyběl ani výlet, kde jsme měli nejtěžší úkol a 
to zvládnutí „divokého koně“, kde zažili malí indiáni zkoušku dovednosti jízdy na koni a poníkovi. Vše si pečlivě 
zaznamenávali do indiánských deníků, které se dětem moc povedly. Když se tato tlupa semkla, tvořili jsme výborný 
indiánský kmen, který si pomáhal, podporoval a zažil díky tomu všemu krásných 5 dní. (Irena Vlašínová) 

 

 

Tajemná zahrada – tábor v Květné zahradě - 1.- 5. 8.2016 
V Květné zahradě v Kroměříži se uskutečnil příměstský tábor Tajemná zahrada, který uspořádalo Klubíčko ve spolupráci 
s  Národním památkovým ústavem. Zúčastnilo se jej celkem 15 dětí, kterým se věnovali lektoři Petr Hudec a Lenka 
Trantírková. Pro děti bylo připraveno mnoho her, které jim zážitkovým způsobem zprostředkovaly krásu, význam a 
charakter Květné zahrady i vybrané mytologické příběhy. Děti podnikly také výlet do blízké obory Hvězda, která ideově 
se zahradou souvisí. Program zasáhl i rodiny dětí, neboť předposlední den tábora se v zahradě uskutečnila večerní 
slavnost. Poslední den mohly děti zahradě poděkovat za to, co v ní prožily: zapojily se do její údržby vyplením několika 
záhonů. Myslíte, že může zážitek vzdělávat? (Petr Hudec) 
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Klubíčkové barevné prázdniny – tvořivý tábor - 1.-5.8.2016 
Ne vše se dá vytvořit rukama a tak i přesto, že jsme se tvoření hodně věnovali, vytvářeli jsme i jiné hodnoty, které si 
děti na konci týdne neodnesly domů v taškách, ale v srdíčku. Každý den nás provázelo moto, které se týkalo běžného 
života...např. RADUJ SE, ZPÍVEJ, PŘEKONÁVEJ, POMÁHEJ...Táborem se prolínal tvořivý, taneční a přátelský duch. (Věra 
Škopová) 

 

 

Z pohádky do pohádky – 8. – 12. 8. 2016 
Není žádným tajemstvím, a to já už dávno vím, že kdo má rád pohádky, zapomíná na hádky. Druhý srpnový týden 
proběhl v Klubíčku tábor, jehož název - Z pohádky do pohádky, již sám vypovídá o tom, že jsme se s  dětmi ocitli ve 
světě pohádek. Celý týden byl s námi Ferda mravenec, který nás seznámil s kamarádkou Beruškou a Vilík, 
kterému  jsme pomohli najít ztracenou včelku Máju. Zpívali jsme, tančili a bylo nám spolu, inu jako v pohádce. (Lenka 
Hašpicová) 

 

 

Taneční tábor s angličtinou II. – 15. - 19. 8. 2016 

Druhého turnusu Tanečního tábora s angličtinou se zúčastnilo 7 dívenek a 3 chlapci různého věku. Tato na první pohled 
nesourodá skupina vytvořila hned první den skvělou partu a dokonce 3 taneční páry. Náročné sestavy cha-chy, rumby, 
samby a jivu střídal tzv. taneční free-style  a „ hymnou“ tábora se stala písnička „I like to move it move it“ z filmu 
Madagaskar. Nejoblíbenější aktivitou byla bezpochyby taneční hra „Na sochy“, ve které se děti staly během týdne 
opravdovými mistry. Tanečnici potřebují ale i jinou pohybovou přípravu, proto jsme také sportovali venku, trénovali 
soustředění a rovnováhu chůzi po laně a hráli pohybové hry. A jací bychom to byli tanečníci bez tanečních kostýmů. 
Děvčátka si proto ozdobila třásňové sukýnky a kluci super tričko. Stihli jsme také mini výlet do Podzámecké zahrady a 
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jednu narozeninovou oslavu. Poslední den nám závěrečnou taneční přehlídku zahájil profesionální taneční pár 
z Ostravy. Po jejich úžasném výkonu následovaly naše – neméně úžasné, které byly také náležitě slavnostně oceněny. 
(Eva Matýšková) 

 

 

EVVO tábor – Mariánek, milovník přírody – 15. - 19. 8. 2016  

Letos poprvé organizoval Spolek Barbořice ve spolupráci se spolkem Klubíčko Kroměříž, z. s., příměstský EVVO tábor 
pro děti předškolního věku (EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). 8 správňáckých kluků a 4 
správňácké holky si 5 dní si hráli a přirozeně osobnostně i inteligenčně rozvíjeli v lokalitě Mariánov v Kroměříži. Lásku 
k přírodě jsme se u dětí snažili podpořit všemi dostupnými cestami.  Týdenní přírodní hrátky jsme si prostě užili na 
maximum. Děkujeme všem - dětem za jejich neutuchající radost ze života a kreativitu, rodičům za trpělivost při praní 
zabahněných tepláků, přírodě za to, že je a můžeme být její součástí a Městu Kroměříž za to, že aktivitu EVVO tábora 
podpořilo. Ze srdce moc díky! (Veronika Habrová) 

 

 

Výjezdové pobyty 

Putování s Pepkem námořníkem za pokladem ostrova Avasur - 2. 7.– 8. 7. 2016 

Prožili jsme již třetí ročník tábora s Pepkem námořníkem na ostrově Avasur. Celý týden nás provázelo pěkné počasí, 
které přispělo k příjemné atmosféře. Opět jsme tvořili, zpívali, řádili ve vodě i na suchu a bojovali se Zloduchou, která 
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nám připravila nejedno překvapení a opět nám ukradla Pepka námořníka i s pokladem. Vše ale dobře dopadlo, 
Zloducha slíbila, že se polepší a my se těšíme, co nás bude čekat v příštích letech.(Věra Škopová) 

 

 

Pobytový tábor pro rodiny - Z Antariku kolem světa – 27. 7. – 31. 7. 2016 

Poslední červencový týden odjela skupina dětí a rodičů na pobytový tábor v krásné horské chatě Antarik – mezi nebem 
a zemí do Valašské Senice. Z dětí se stali cestovatelé a putovali napříč všemi kontinenty. Nejvíce se všem zalíbilo 
v „Americe“, kde jsme se stali indiány a všechny jsme nakazili indiánskou písní „UMPAJÉ !. Zažili jsme výbuch sopky, 
lovili v lese „lva“, luštili různé kvízy, tvořili a poznávali přírodu. Nejoblíbenější činností byla stavba domečků pro malé 
strážce lesa. Během našeho pobytu tak vzniklo v lese celé městečko. O ranní humornou rozcvičku se postarali zkušení 
hoši a malí cestovatelé už nechtěli nikoho jiného. Rodiče si mezi tím užívali volnějších chvil, relaxovali na józe a čerpali 
energii z nádherného výhledu.  Podle chuti se také zapojovali do aktivit a dobře se bavili třeba při mezinárodní večerní 
přehlídce talentů. Celý pobyt byl zakončen tajemnou třpytivou noční stezkou a táborákem. Antarik jsme opouštěli 
s dobrým pocitem v duši, úsměvem na tváři a indiánským popěvkem na rtech. (Irena Vlašínová) 

 

 

Vodáci na Dyji – 4. – 7. 8. 2016 

Klub vodákov z Klubíčka vyrazil na štvrtý ročník riečneho dobrodružstva na prekvapivo krásnu rieku, ktorú máme skoro 
za rohom. Štart zo Znojma prikorenil jemný dážď a niekoľko splavov, ale ďalšie dni nás za to potešili meandre rieky, 
záplava vodných kvetov, bobry v akcii, malebné kempy pre otrlých vodákov ako sme MY. Vyzdvihujem nových vodákov 
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z rodiny Goňových, ktorý prejavili úžasnú snahu a nebojácnosť, rodinu Koutňákovú, ktorý vyhrávajú počtom urazených 
riečnych kilometrov, pretože každoročne sa plavia s Klubíčkom v plnej rodinnej zostave až do cieľa.  

Vode Zdar! Tešíme sa na ďalšie rodiny s malými vodákmi. (Dano Pašteka) 

 

Stanový tábor „Pod vrškem“ na Horní Bečvě – 14. – 20. 8. 2016 

V druhé polovině srpna se již druhým rokem sešla parta prima dětí, které mají rády dobrodružství a přírodu. Společně 
s lektorkami strávily týden ve stanech a podnikaly výlety do okolí. Každý den nám přinesl něco , jízdu na koni, děti 
zvládly náročný terén z Pusteven, večerní letní minikino, výtvarné dopoledne nebo večerní opékání hadů s noční 
stezkou odvahy. Dětskou bystrost, zvídavost, orientaci a duchapřítomnost si mohly děti ověřit v týmové bojovce. O 
naše hladová bříška se staraly s láskou dvě úžasné kuchařky a vařily pro nás jako maminky. Les, slunce a příroda nám 
byli týden domovem . (Bohdana Sonet) 

 

 

Klubíčko vysílá do světa prvního EVS dobrovolníka 
Klubíčko mělo již v minulosti příležitost hostit čtyři dobrovolnice v rámci 
programu Erasmus+ / Evropská dobrovolná služba (EVS). Já bych se měla stát 
od října první dobrovolnicí, kterou Klubíčko do světa vyšle. Jmenuji se Lenka 
Trantírková a právě s myšlenkou Evropské dobrovolné služby si pohrávám už 
delší dobu. Trošku jsem si to i dala za cíl jako věc, kterou musím ještě do 30 
let stihnout.  
Během studií na vysoké škole jsem dokonce již dvakrát využila příležitost 
Erasmus studijních pobytů. Poprvé v roce 2011 na Pedagogické fakultě 
Univerzity v Mariboru ve Slovinsku a podruhé na přelomu roku 2014/2015 
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na Akademii výtvarných umění v Mnichově. S dlouhodobějším pobytem v zahraničí mám tedy již nějaké zkušenosti a 
do určité míry vím, co od toho očekávat. 
Trošku mi i poslední dobou chybí právě ty podněty, které člověk zahraniční zkušeností nabírá. Je to trošku návykové. 
Také již nejsem nejmladší:) a troufnu si i říci, že očekávání jsou trošku jiná než, když člověk vyráží na takový program 
po dokončení střední školy, což bývá obvykle zvykem. 
Mám vystudované Učitelství výtvarné výchovy a muzejní a galerijní pedagogiku, proto jsem hlavní pozornost při 
hledání EVS zaměřila na kulturní projekty, muzea a volnočasová zařízení. Nakonec jsem se rozhodla pro Institut pro 
nová média v Rostocku v Německu především proto, že německá mentalita je mi velmi blízká. Je to země, kde jsem 
schopná se domluvit, rychle se zorientovat a být co nejdříve přijímací organizaci nápomocná. Charakter mé pracovní 
náplně odpovídá mým zájmům a dosavadním zkušenostem. A také plní mou zvědavost nahlédnout pod pokličku 
organizaci v zahraničí a podívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Budu mít především možnost zapojit se do 
organizování filmového festivalu FiSH v Rostocku (http://fish-festival.de) a také do asistence a organizování různých 
workshopů zaměřených na nová média od kurzů práce na počítači pro začátečníky po například workshopy animace 
pro děti (http://ifnm.de/blog/). 

Také se moc těším na samotné město Rostock. Je to 
hlavní město spolkové země Meklenbursko-Přední 
Pomořansko se zhruba 200 000 obyvateli a na severu 
sousedí s Baltským mořem. Deset měsíců, které na EVS 
strávím, mi snad bude k jeho probádání stačit:). 
Těším se i na to, až oběhám muzea a galerie a podívám 
se, kam zde pokročila muzejní a galerijní pedagogika:) 
Závěrem bych chtěla moc poděkovat Klubíčku, že mě 
zaštítilo a budu se snažit průběžně podávat zprávy ze 
své cesty. (Lenka Trantírková) 

 

 

 

Do diáře 
24. 9.  – So - Volná výměna věcí 
8.10.   - So-   Drakiáda 
 

http://fish-festival.de/
http://ifnm.de/blog/

