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ABY KAŽDÝ DEN BYL PÁTEK…
Čtyřletá Karolínka ráno vstává, otevře oči a hned maminku testuje
svou již pravidelnou ranní otázkou: „Maminko, je dnes pátek?“ Tak
moc se těší na pátek, kdy pravidelně chodí do Klubíčka do celodenní
angličtinu s Klubíčkem. Odpovědí, že je teprve pondělí, maminka
svou dceru příliš nepotěšila. Karolínka vydechne, podívá se vzhůru a
pronese: „Hmmm, přála bych si, aby každý den byl pátek!“
Dnes se už pětiletá Karolínka ráno neptá, co je za den. Ví, že může jít
od pondělí do pátku každé ráno přímo do Klubíčka do nově otevřené
tzv. „Dětské skupiny“. Karolínce se přání splnilo, je každý den
v Klubíčku. S nadšením jen prohlásí: „… a v Klubíčku by mohla bydlet
celá moje rodina!“ Klubíčko, děkujeme! (a my děkujeme Karolínce
za její první úvodník, poděkování patří také její mamince Katce)

Představujeme – Danka Vejvodová
Pamatujete na KPZku? Krabičku poslední záchrany? Tak tou je tato energická žena, o kterou se můžeme v Klubíčku vždy
opřít. Je velmi všestranná a tak dnes vede kurzy vaření pro děti, zajišťuje provoz, je lektorkou dětské skupiny a také
zajišťuje organizaci velkých akcí, například nadcházející Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem. Zvládá
to s přehledem a úsměvem.
Jak se Ti žije v Kroměříži?
Celkem dobře, vyhovuje mi velikost města a jsem ráda i za zahrady
a zámek. Ovšem chybí mi tu kopce. Pocházím ze slovácké vesničky
obklopené kopci, které jsou poseté vinohrady. Vždycky tam na mne
dýchne taková přátelská, klidná atmosféra, i ten vzduch tam jinak
voní.
Jaká byla Tvoje cesta do Klubíčka?
Přes moji dnes již osmiletou dceru Elišku. Dlouho jsem se
s kamarádkou odhodlávala vkročit do Klubíčka, nakonec jsem sama
sebrala odvahu a pak už jsme s Eliškou trávily nějaké to dopoledne
či odpoledne v herně a pak i ve školičce a v dalších aktivitách, kde
byla móóóc spokojená. Když se nám narodil Tomášek, s radostí
jsme chodili do Klubíčka dál, tam na nás vždy dýchla pozitivní
nálada, pohoda a klid. No, a jak děti odrostly a já hledala práci, tak
mi bylo umožněno přes Úřad práce nastoupit do Klubíčka na
dotované pracovní místo. Jsem za to moc ráda – a cítím, že mne
Klubíčko v mnohém proměnilo a hodně naučilo. Mnozí jste mne
vídali v herně, chvilku u dětí ve školkách, v kanceláři, na táborech, a také s kolegyňkou Lenkou Javoříkovou na kurzu
vaření pro děti, který bychom zase rády otevřely. Teď nám chybí sponzor pro dodávání surovin…

www.klubickokm.cz
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Největší výzvou bylo, když jsem byla pověřena organizováním akcí typu Drakiáda, Tajemné putování za Mikulášem,
apod. Ptala jsem se sama sebe, jak mám organizovat něco, kde jsem v životě nebyla? No, poprala jsem se s tím, ale to
i díky kolektivu v Klubíčku.
Teď pracuji jako lektorka v dětské skupině, také v aktivitě
Poprvé bez maminky a v Montessori školce, která je pro mne
moc zajímavá a nová.
Co máš ráda? Co ráda děláš?
Ráda tvořím a něco nového ke tvoření vymýšlím. S Eliškou je
v tomto moc dobrá spolupráce, někdy má tak dobré nápady,
až mi úplně vytře zrak. Tom se k nám taky přidá, ale ještě
potřebuje asistenci a radu a taky povzbuzení, protože někdy
u toho dlouho nevydrží. Ráda s dětmi peču, vařím a vymýšlím
nové recepty – hlavně ty jednoduché. Ráda také peču a
zdobím dorty (je to pro mne taková relaxace) – to už ale bez
dětí – radši. Mám ráda přírodu, les, ale i historii a výlety. Miluji
svoji rodinu a mého muže, který v mnohém překonává sám
sebe – hlavně když připravuji nějakou akci pro Klubíčko, tak to
jsem pro rodinu naprosto nepoužitelná.
Mám ráda Klubíčko – vlastně mám pocit, že jsem si na něj
vypěstovala závislost. Vážím si u lidí upřímnosti a tolerance.
Co naopak nemáš ráda?
Nemám ráda lidskou přetvářku, neupřímnost, lhostejnost, lež a na sobě mou roztržitost – ale pracuji na tom. Nemám
ráda, když něco MUSÍM.
Jakou posloucháš hudbu?
Vlastně jakoukoliv – lidovou, country, českou i zahraniční, klasickou hudbu i rock. Hodně se to odvíjí od mé nálady.
Třeba moji dlouholetí oblíbenci - Blackmore’s Night.
A co knihy, jaká ti leží na nočním stolku?
Dětem v dětské skupině čtu Křemílka a Vochomůrku, doma jsme četli s dětmi krásnou a poučnou knížku Draka je lepší
pozdravit aneb o etiketě. A já se snažím prokousat knížkou: Odnaučte se, co vás naučili, a naučte se být šťastní.
Co se Ti v životě povedlo?
Rodina?
Je něco, co bys v životě změnila?
Šla bych o rok později do školy, ale když bych to změnila, možná bych nebyla tam, kde jsem dnes, možná bych na tom
byla líp možná hůř, a všechno by bylo jinak. Asi radši nic neměnit.
Je v Tvém životě někdo, kdo tě inspiruje?
Hm… všechny holky v Klubíčku.
Jak to vidíš teď v Klubíčku?
Opět chci s dětmi vařit a péct, toužím přidat i nějaké tvoření nebo keramiku, nově mne nadchlo i Montessori a nový
projekt Eko školka – na ni se těším, je to pro mne něco nového a doufám, že se nám to povede, protože vize je krásná
- kde spolupracují děti společně s lektory a rodiči, řeší různé otázky a úkoly. Bude to zajímavé a poučné nejenom pro
děti, ale i pro dospělé.
Motto: Všechno zlé je pro něco dobré a Co tě nezabije, to tě posílí. Děkuji za rozhovor (vš).
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Dětská skupina Klubíčko
Je konec října a nám přijde, že jsme s dětmi toho zažili jako za půl roku . 1. září do Dětské skupiny přišlo 12 dětí, které
se pravidelně setkávají se čtyřmi „tetami“. Myslíme si, že po pár dnech zjistily, že kromě pravidelného vstávání,
oblékání, cesty do Klubíčka, je tady čekají usměvavé a láskyplné tety, které děti uvítají, hrají si s nimi, povídají,
naslouchají, vzdělávají, sdílejí a prožívají jejich bezmeznou fantazii, ale také nastavují hranice, které jsou pro život

nezbytné.
Vedle běžného programu je dětem nabídnut předškolák, flétnička anebo třeba divadlo. Pátky většinou patří výletům
s pestrým a zajímavým programem. Již jsme stihli navštívit hasiče, Podzámeckou zahradu, kroměřížský rybník Bágrák,
místního kováře nebo si na poli ukázali, jak kdysi děti trávily čas. Jeden páteční výlet také patřil návštěvě Květné
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zahrady, kde jim tamní teta Hanka se zahradníkem Floriánem připravili pěknou edukativní procházku. V bludišti jsme
viděli pobíhat růžové a modré čepičky a každá z nich nakonec našla ten správný východ ven . A co nás čeká příště?
V listopadu plánujeme navštívit moštárnu, přijde za námi myslivec a už teď některé děti přicházejí ráno s tím, že dnes
jdeme lovit jelena.
A i když máma s tátou zrovna pracují, mohou díky zaslanému odkazu s fotkami, který je aktualizován, zpětně vidět, co
jejich děti v dětské skupině dělaly a zažily. S rodiči pravidelně komunikujeme, vnímáme je jako partnery a jejich dotazy
či podněty bereme v potaz. (bs)

Poděkování dárcům
Naše nezisková organizace se bez sponzorských příspěvků obejde jen
stěží. Velmi si vážíme vašeho finančního přispění. Chtěli bychom
poděkovat za finanční dary následujícím dárcům z poslední doby.
Díky vám zářily dětské oči na Drakiádě, když přebíraly dárky z Tesca.
Díky panu Dražčákovi z AZ PROFI INVESTu mají děti v herně krásnou
novou kuchyňku. Díky paní Daniele Hebnarové z ODS máme novou
sušičku a díky níže jmenovaným máme bezpečná obložení topení
v herně i v tělocvičně. DĚKUJEME!
Děkujeme paní Daniele Hebnarové z ODS za dar v hodnotě 10 000,Kč, panu Dražčákovi z firmy AZ PROFI INVEST, s.r.o. za 10 000,-Kč,
Kateřině a Tomášovi Váňovým za dar v hodnotě 5000,-Kč,
1.selskému pivovárku za 5000,-Kč, panu Petru Vojtáskovi z firmy
Transcargo za 5000,-Kč, paní Janě Běhalové za 2000,-Kč, Martinu
Kuhnovi za 1000,-Kč, paní Gabriele Hanákové za 1000,-Kč a
v neposlední řadě organizaci TESCO za dárky na drakiádu.

Volná výměna věcí v Klubíčku
Dne 24. 9. zorganizoval Spolek Barbořice ve spolupráci s Klubíčkem Kroměříž, z. s. a za finanční podpory Města
Kroměříž akci pro širokou veřejnost ve smyslu akcí „Volné výměny věcí“, které mají tradici v zahraničí. V ČR se zatím
objevují akce tohoto typu spíše ojediněle, ale je jen otázkou času, kdy se tento evropský trend projeví i u nás. Smyslem
akce „Volná výměna věcí“ je motivovat celé rodiny či jednotlivce k zamyšlení se nad tím, zda vše, co mají doma,
opravdu potřebují, a zda je potřeba kupovat stále nové a nové věci, které pak bez užitku leží v domácnosti. Oslovili
jsme veřejnost s myšlenkou přijít na akci, věnovat své nepotřebné věci a případně si výměnou za ně odnést domů věci
naopak potřebné. Vše bez potřeby platit penězi. Hlavní princip je, že vyměním věc pro mě nepotřebnou za věc pro mě
potřebnou. Pokud přinesl někdo více věcí nepotřebných, bylo možné je v rámci akce věnovat na dobročinné účely
obchůdku organizace ADRA.
Jsme přesvědčeni, že akce „Volné výměny věcí“ mají ekologický i sociálně-společenský rozměr a rozvíjí uvědomělost
občanské společnosti. Ekologický rozměr akce spatřujeme hlavně v tom, že spousta věcí, které by skončily v popelnicích
a potom na městské skládce, se dostane zpět do oběhu. Tím se ušetří nejen přírodní zdroje, ale i finance města a
domácností. Přijetí tohoto nakládání se zdroji přispěje k trvale udržitelnému rozvoji a podpoří aktivizaci místních
občanů.
Akce probíhala v sobotu 24. září 2016 po celý den. Byl připraven doprovodný program pro děti. Z našeho pohledu byla
účast na Volné výměně věcí velmi milým způsobem jak se v sobotu společensky potkat, popovídat si, zakousnout
domácí buchtu či chleba s marmeládou, ochutnat domácí mošt či sirup, pobýt venku a zdarma si donést domů spoustu
užitečných věcí s tím, že neužitečné, doma mi překážející věci, věnuji na dobré účely. Bonusem, kterým byl obdařen
každý, kdo přišel, byla dobrá nálada a příjemný pocit z toho, že konám dobro pro přírodu i pro druhé lidi.
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Rádi bychom z „Volné výměny věcí“ udělali tradiční kroměřížskou akci, konající se nejméně 2x do roka. Již nyní s radostí
plánujeme jarní termín. (vh, Spolek Barbořice)

Jedineční umělci v Klubíčku
Jak jsme se již zmínili, přibyly v Klubíčku v letošním školním roce kromě pravidelně se opakujících velmi oblíbených
volnočasových aktivit též nové služby rodičům a jejich dětí, a to dětská skupina a družina pro žáky 1. stupně ZŠ.
Díky těmto zcela novým každodenním aktivitám je jisté, že Klubíčko bude obohaceno o nespočet unikátních dětských
výtvarných děl, jež bude škoda jen tak bez užitku skladovat. Tak jsme si řekli, proč se tedy jimi nepochlubit širší
veřejnosti?
Rozhodli jsme se uspořádat výstavu dětských děl na veřejném prostranství, a to v revitalizovaném městském parku
naproti Klubíčka Kroměříž. Výstava bude zahájena vernisáží konanou v pátek 25. 11. 2016 od 15:00 (do cca 16:30).
Výstava samotná by pak měla trvat po celou adventní dobu. Díla malých velmistrů budou zalaminovaná a pověšena na
stromy v parku. Vernisáž s domácím pohoštěním a doprovodným programem pro děti chápeme též jako občansky
stmelovací akci, jako příležitost setkání se dětí a rodičů, širší
veřejnosti a stmelování občanů na komunitní úrovni. Současně
chceme touto akcí posílit dětské sebevědomí a ukázat dítě jako
jedinečného umělce. V neposlední řadě bychom chtěli, alespoň
dočasně, oživit revitalizovaný park, který je v současné době využíván
občany spíše sporadicky. Neváhejte a přijďte za námi na vernisáž zažít
si příjemnou chvilku nebo se jen zastavte v předvánoční době v parku
a jen tak se pokochejte díly svých dětí či jejich kamarádů. Všichni jste
srdečně zváni!
Akci finančně podpořilo Město Kroměříž, stejně jako mnoho jiných
jednorázových akcí konaných v Klubíčku. Za dlouholetou přízeň velmi
děkujeme. (vh)

Jak se má naše zahraniční dobrovolnice?
V minulém čísle jsme vás informovali o naší první zahraniční dobrovolnici Lence Trantírkové, která se vydala do
Německa. Hlásí se s prvním příspěvkem.
Při pobytech v zahraničí často podstoupím věci, které nejsou úplně mým šálkem kávy. Ale vše je v tuto chvíli výzvou a
ve výsledku jsem pak ráda, že jsem je zažila. Poslední z těchto výzev pro mě bylo fotbalové utkání FC Hansa Rostock.
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Dle slov mé kolegyně z Institutu, člověk jim prostě musí fandit, když tu žije! Tak jsme fandili s mou spolubydlící a také
EVS dobrovolnicí z Dánska Jeanne. Ale asi to bylo první a poslední fotbalové utkání v mém životě.
Ten samý den večer tento zážitek vyvážila událost, kterou mám ráda, a to Muzejní noc v Rostocku. Když jsem se téměř
sama (moc návštěvníků tam totiž nebylo) procházela muzeem "Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum", které je přímo na
samotné bývalé nákladní lodi, narazila jsem na jednoho z bývalých kapitánů lodi. Bylo to moc milé setkání a popovídání.
Věnoval mi na památku publikaci o samotné lodi, ve které jsem narazila i na jeho fotografii za mlada. (lt)

Do diáře
25. 11.
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26. 11.
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Mikulášem“
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Beseda: Podpora přirozeného kojení v savčí pozici
Vernisáž výstavy "Jedineční umělci v Klubíčku"
Zážitková akce pro celou rodinu „Tajemné putování Podzámeckou zahradou za
Beseda: Rodičovská přesvědčení v osobním a pracovním životě
Beseda: Předpoklady dětí pro nošení na matčině těle
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