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NOVOROČNÍ PLÁNY 
Jaké máte plány a novoroční předsevzetí? My v Klubíčku to vidíme 
směle: 

• vydat se na cestu kolem světa, vydat se na pěší pouť, poznat 
Borneo 

• zažít vášeň 
• méně/více pracovat 
• neřešit a žít, nechat věci plynout, přežít 
• mít miminko 
• vdát se 
• postavit/opravit dům, postavit terasu, odstěhovat se do přírody 
• více chodit do přírody/být daleko od PC a techniky 
• nechat si narůst ofinu 
• začít jezdit na motorce/ začít zpátky zpívat 

Shodli jsme se, že při cestě za svými sny si ale chceme vychutnat i cestu 
k nim. Přátelé Klubíčka, přejeme Vám všem pohodové vánoční svátky, 
čas se zastavit, do nového roku spoustu dobrých nápadů, kupu zdraví 
a také nějaký splněný sen! 

Představujeme – Natálka Csizmaziová  

S Natálkou se známe řadu let, je duší Klubíčka. Mnohému mě naučila. Tak třeba jasnou a jednoduchou větu: „to nepude“. 
Není třeba dlouhého vysvětlování, stačí pocit. Je velice laskavá, usměvavá, milá, přátelská, inteligentní a tak trošku 
tajemná. Je pracovitá a kreativní, má neotřelé nápady, které realizuje a obohacuje nás kolem. Miluje svobodu a lidem 
kolem sebe důvěřuje, i když jí někdy lezou na nervy… 

Co pro Tebe znamenají Vánoce, čas adventu? 

Utvrzení se v tom, jak důležitý je společně strávený čas s rodinou a 
přáteli. O Vánocích lidé o „tom“ více mluví, všude se „to“ objevuje, 
všichni si „to“ píší. Vánoce jsou pro mne společně strávený čas, radost a 
pohoda! 

Jak jsi trávila Vánoce, když jsi byla malá?  
Každý rok jsme trávili Vánoce doma s maminkou a s tatínkem a s mými 
dvěma bratry. Později s námi bývávala i babička, protože dědeček nám 
zemřel. Maminka vždy rozkládala stůl, aby bylo více místa na sezení. 
Tatínek koupil kapra, který nám plaval ve vaně, potom kapra připravil a 
smažil. To je jedna z mých výrazných vzpomínek – tatínek připravující a 
smažící kapra. 

Už jsi dopřála kapra ve vaně dvé dceři Ivušce? 

Ještě jsem to nedokázala. Vždycky jsem lámala přátele, aby nám kapra 
půjčili, aby nám plaval alespoň jeden den ve vaně. A potom, že bychom jim ho zase dali zpět, protože ani já, ani můj manžel Ivo 
nejsme schopni kapra zabít a připravit. Takže kapr ve vaně je ještě v plánu. 
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Jaké máš ráda dárky? 

Mám ráda osobní dárky. Samozřejmě mi udělají radost i kozačky. Větší radost by mi možná udělala nějaká kniha, ve které se 
objeví něco, co se dotkne mého srdce. Nejradši mám ale dárky, které někdo vyrobí speciálně pro mě. 

Na co se těší osmi-letá Ivuška? 

Ivuška má sen, chtěla by pejska. Nemáme čas se zvířátkům věnovat, tak ji dopřejeme pejska jako hračku. Dneska už vyrábějí 
některé firmy inteligentní hračky, které se díky různým aplikacím chovají téměř jako „živé“. 

Jaké aktivity chystá Klubíčko v adventu? 

Máme pro všechny v naší herně připravenou vánoční atmosféru – adventní věnec, který pro nás vyrobila maminka Miriam, 
vánoční stromeček, který ozdobily děti z Klubíčka, koledy. Připravujeme také větší společné akce jako Vánoce v dětské skupině 
nebo anglické či francouzské Vánoce. 

Jaké máš plány na Vánoce? 

My rádi cestujeme, takže i na Štědrý večer budeme u manželových rodičů a potom pojedeme za mými rodiči. Určitě navštívíme 
během Vánoc přátele. Pojedeme se podívat do Prahy a potom do Vídně, kde si vyzvedneme naši kamarádku a bývalou EVS 
dobrovolnici Iidu z Finska. S Iidou a přáteli pak strávíme Nový rok. 

Jak se Ti Klubíčko připletlo do cesty? 

Je to asi 6 let, kdy jsem poprvé vešla do Klubíčka. Jsem původně 
z Ostravy a do Kroměříže jsem se vdala. Byla jsem tady sama doma 
s dceruškou, manžel pracoval, kamarádky zůstaly daleko, tak jsem 
se vydala do Klubíčka. Do Klubíčka jsem šla úplně bez plánů. Prostě 
si najít prostředí, ve kterém si najdu nové kamarádky, a Ivuška si 
bude moct hrát. Vůbec jsem neplánovala, že bych pro Klubíčko 
pracovala. Život mě překvapil. 

Jak to v Klubíčku začalo? 

Potkala jsem tam Věrku Škopovou, která byla v herně a věnovala se 
maminkám a dětem. Chodívaly jsme na pohybové hry. Měla jsem 
potřebu něco organizovat sama, něco, co mě baví. Tehdy jsem si 
říkala, že když se v Klubíčku krásně hraje a zpívá v češtině, proč si 
nezazpívat a nepohrát v angličtině či ve francouzštině. Měli jsme 

Anglické zpívánky a Hraní s francouzštinou. Zájem ze strany rodičů stoupal, a aniž bych to původně nějak plánovala, brzy jsme 
otevřeli jednodenní miniškoličku s angličtinou a odpoledne ve francouzštině. A už to jelo… 

Ty jsi výborná lektorka angličtiny a francouzštiny, kolik dětí dneska k chodí na tyto aktivity? 

Z patnácti dětí, které jsme měli na začátku v angličtině, jsme se dostali na sto dětí, které si v různých aktivitách u nás s angličtinou 
hrají. Ve francouzštině jsme začínali se čtyřmi dětmi a teď jich je v Klubíčku asi třicet. 

Kromě lektorské činnosti v Klubíčku vedeš, koordinuješ projekt dětské skupiny i družiny. Máš dostatek prostoru pro svou 
seberealizaci? Jsi značně kreativní a uvádíš své nápady v život…komentované prohlídky pro rodiny s dětmi, domalovánky 
pocházejí z tvé hlavy. Dává Ti Klubíčko dostatek prostoru na další projekty? 

Určitě ano. Naopak, prostoru je mnohem víc, než je mého času. 

Nějaký další nápad? 

Plány mám, ale spíš se snažím zůstat při zemi. Pokud honíme mnoho zajíců, je pro nás těžké dělat věci kvalitně. Proto se snažím 
dělat kvalitně projekty, které teď máme. Uvidíme, co dalšího se nám podaří zrealizovat, třeba Šifra biskupa Bruna nebo Klubíčko 
putující po hradech a zámcích ve Zlínském kraji. 

Kde se vidíš za 5, 10 let? 

Vidím se stále v Klubíčku!  Ráda bych! Pokud Klubíčko bude, práce mě zde bude bavit a budou v Klubíčku takoví lidé, jako jsou 
zde nyní, tak bych ráda zůstala. Nápadů mám pořád mnoho, čekám na vhodný čas pro jejich realizaci. 
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Pracuješ ve vedení Klubíčka? Jakou cestu s Tebou Klubíčko půjde? 

Snažíme se vpasovat do projektů, které máme. Nemáme úplně volnou ruku, projekty nás trošku svazují, ale cítíme se v nich 
dobře, usilovali jsme o ně. Jsou to projekty, které pracují s výchovou, péčí a vzděláváním dětí. To je moje parketa, já moc ráda 
vzdělávám sebe i ty kolem sebe. Ideálně kreativně a svobodně. Přála bych si, aby se všichni kolem učili nové věci a nové chtěli 
sami objevovat.  
Co bys chtěla v Klubíčku změnit? Je něco takového, co Tě napadne na první dobrou? 

Potřebujeme větší prostor. 

Co teď Klubíčko trápí kromě nedostatku prostoru? V současné době žijeme ve stísněných podmínkách, protože přibyly další 
význačné projekty – družina, dětská skupina a víceméně původní aktivity Klubíčka zůstaly zachovány. 

Finance? Ale ty netrápí jenom nás. Projekty nám přinášejí peníze na určité věci a na něco ne. Neustále řešíme provozní věci, 
zázemí provozu, nejistotu zaměstnání v neziskovce. 

V jakých podmínkách nejraději pracuješ? 

V kreativním prostředí s lidmi, kteří také chtějí něco tvořit, něco nového dělat, objevovat, poznávat, učit se a své znalosti a 
zkušenosti předávat dál. 

Zmínila ses, že pocházíš z Ostravy. Co bylo mezi dětstvím a mezi příchodem do Klubíčka? Kde jsi pracovala a kde jsi žila? 

Do svých 25 let jsem žila a studovala v Ostravě. Potom jsem dostala nabídku do Spojených arabských emirátů do Dubaje a tam 
jsem zůstala 5 let. Pracovala jsem v cestovní agentuře jako průvodce a organizační pracovník. Tam jsem poznala mého budoucího 
manžela, který přijel na dovolenou. V té době jsem se již  chtěla vrátit domů, nejdříve jsem si myslela, že to bude do Brna nebo 
třeba do Prahy, abych tam využila svoje jazykové znalosti. Tehdy jsme mluvila 5 jazyky, dnes už je to horší, když je všechny 
nepoužívám. Nakonec jsem posílala Cargo (kontejner) do Kroměříže. Ale nenašla jsem tady práci, jakou jsem si představovala. A 
tak jsem 3 roky dojížděla pracovat do Brna do velké americké firmy. Potom se nám narodila Ivuška a najednou jsem zůstala v 
Kroměříži s Ivuškou doma v bytě. Asi to tak mělo být. Já hledala a našla cestu do Klubíčka. 

Ostrava – Dubaj – Brno – Kroměříž. Jak se Ti v Kroměříži žije? 

Je to jiná zkušenost. Ostrava – Dubaj – Brno – velká města. Říkala jsem si že, to nemůže být pro mě problém žít v malém krásném 
městě, v Kroměříži. No ale je to jiné. Je na vás víc vidět. 

Natálko, co Ti dělá radost, co Tě dobíjí? 

Čtení, vymýšlení aktivit pro lidi kolem mě. Ať už se to týká akcí, tvoření, výletů, cestování. 

Cítíš, že máš v životě dostatek času pro své koníčky a pro své přátele? 

Nemám dostatek času! Musím, a to se také pořád učím, volit, vybírat. Je pro mne těžké, že z důvodu nedostatku času zrealizovat 
některé věci, věnovat se naplno všem koníčkům či práci a občas cítím, že nemám dostatek času na rodinu a své přátele. 

Máš nějaký sen, o kterém si řekneš „tohle bych jednou chtěla ještě udělat….“ 

Napadá mě cestování s Ivou.  

Kam se chcete vydat? 

Kamkoliv, kde to je v současné době možné, protože svět se mění. Tam kde jsem já kdysi byla a kam bych s Ivuškou chtěla, tak 
tam to v současné době není bezpečné, částečně i zničené. Takový Egypt, Stará Mezopotámie, kterou jsme sjezdili za studií, 
Sýrie, východ Turecka, kde byla Egyptská říše obrovské město Chattušaš, kde jsem byla několikrát. Tam jsem chtěla s Ivou jet. 
Možná později, ale nevypadá to, že se tam někdy dostaneme. Budeme muset jet jinam, třeba Amerika. V Americe jsem nikdy 
nebyla. Tak by mohla být výzva. 

Jaká je Tvoje představa štěstí? 

Vnitřní spokojenost. 

Co nejvíc miluješ a oceňuješ na své rodině? 

První mě napadá to, že mě mají rádi, i když jim určitě někdy lezu na nervy. 
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O Tobě se ví, že se hodně věnuješ své osmileté dceři Ivušce. Jaká je Ivuška, co má ráda a co rády spolu děláte, co tvoříte, 
kam jezdíte spolu na výlety? 

Ivuška je jiná než já. Je to pro mne úžasné zjištění, že moje dítě je jiné než já. Stále se snažím tuto skutečnost pochopit. Ale co 
máme společné, je ta touha poznávat nové věci, tvořit nejen materiálně. My spolu rády objevujeme nové věci. 

Jaké má Ivuška teď období? 

Teď má vzdělávací období pana Méďi. Cestujeme s plyšovým medvídkem, kterého jsme si dovezli z výletu z Prahy. Ivuška 
medvídka všechno učí, vysvětluje, co a jak funguje a proč. A když to neví ona, tak to musím vysvětlit já nebo tatínek. Medvídek je 
vlastně jako její děťátko a já jsem už babička a tatínek je dědeček. Když Ivuška ukládá medvídka na spaní, tak volá na tatínka 
„Dědo, dej pusinku medvídkovi!“ 

Jezdíš na zajímavé výlety, tak nám prozraď nějaké typy. 

Nejezdíme moc do přírody, spíš do různých institucí typu VIDA centrum v Brně, které je zajímavé snad pro všechny. Pak máme 
rády kulturní zážitky. Zámky, galerie, muzea se mění, začínají zaměstnávat odborníky, kteří vytvářejí vzdělávací programy pro 
rodiny s dětmi. V poslední době jsme byly v galerii v Praze ve Valdštejnské jízdárně, kde měli mnoho programů věnovaných Karlu 
IV. v souvislosti s jeho 700letým výročím. Nedávno jsme byly v Brně v Moravské galerii, kde se v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
věnují designu, mají zajímavé programy pro děti, které se zde seznamují s tím, co je design. 

Čeho si ceníš u druhých?  

Smyslu pro humor, pochopení, tolerance. 

Bez čeho bys nedokázala žít? 

Asi bez lidí. Koho bych potom inspirovala, pro koho bych to vše dělala? 

Co Ti leze na nervy? 

Hloupost. 

Co nerada děláš? 

Nerada vařím. Vařit umím, a když někde něco vidím, co bych chtěla udělat, ať 
už je to vaření, pečení, tak to umím, ale nerealizuji se v denním vaření. Radši si 
přečtu knihu nebo něco zorganizuji. 

Co je smyslem Tvého života? 

Ať cokoliv dělám, ať to dělám tak, abych byla spokojená, vyrovnaná a šťastná.  

Jak bys rozhodně nechtěla jako stará dáma skončit? 

Nevím, jak na tom budu zdravotně, ale nechtěla bych skončit doma mezi čtyřmi stěnami u televize. 

Na co se teď těšíš? 

Těším se na celé adventní - předvánoční období a potom i to vánoční a novoroční. Víc si možná uvědomíme, jak důležité jsou 
vztahy, ať už v rodině, mezi přáteli, mezi lidmi. Bude to víc vidět, dáme lidem znát, že jsou tady 
s námi, že je máme rádi, že jsme spokojeni a šťastni. 

Děkuji za rozhovor (mb). Také děkuji. 

EKOŠKOLKA v Klubíčku 
V listopadu jsme s velkou radostí oznámili rodičům dětí z dětské skupiny, že se Dětská skupina 
Klubíčko zapojila od 1. 11. 2016 do mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy 
(http://eko-skolky.cz/cz). Budeme se během následujícího roku či dvou snažit o získání titulu 
Ekoškolka. Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, 
demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. 

Co to prakticky znamená? S dětmi se nyní seznamujeme s programem, nazvali jsme se „přírodní 
školkou“ (namísto Eko školkou) a jednou za týden se naše „přírodní parta“ setkává 
s koordinátorkou projektu Veronikou Habrovou (současně maminkou dvou holčiček z dětské 



18. 12. 2016 

7/2016 
 

 

 

 

 
 

skupiny) a povídá si na téma příroda. Chceme, aby děti svou druhou „maminku“ PŘÍRODU milovaly, uměly ji chránit a starat se o 
ni. Rádi bychom, aby z našich dětí vyrůstaly osobnosti, které nebudou lhostejné k sobě samým, druhým a okolí ve kterém žijí. 

Postupně se v programu budeme snažit vylepšit naši školku v oblastech odpady a prostředí (program nabízí možnost 
zdokonalovat se ve 4 základních oblastech – Odpady, Prostředí, Voda a Jídlo). Vodu a jídlo si necháme pravděpodobně na později. 
V současné době se program teprve rozbíhá, ale jistě brzy budeme nejen mluvit, ale také konat. Konat budeme společně DĚTI, 
TETY i RODIČOVÉ, už se na to mooc těšíme. Držte nám prosím pěsti! (vh) 

 
Joyeux Noël - Hyvää Joulua - Merry Christmas - Feliz Navidad 
Vzpomínáte na naše zahraniční dobrovolnice? Říkáte si, jak se jim asi daří? Pojďme se za nimi podívat... 
 

Lucile Franzinetti:  I now work part time in a center for autistic and mentally disabled 
adults. So, we do lots of activities like painting, playing theatre, horse riding, walking, 
sports and so on... and I also help them in their everyday lives, like going to the toilet, 
taking a shower, eating... Most of them don't talk at all or just mumble a few sounds 
but it's actually a really interesting job and we exchange a lot even if there's no 
communication with words. In 2017, my boyfriend and I are going on a 3 weeks trip 
around Japan so I'm really looking forward to it. And also, we would very much like to 
come to the Czech Republic again. Other than that, I just wish for everybody here and 
around Klubicko to be happy and loved. Merry Christmas to all, Vesele Vanoce, Joyeux 
Noel ! 
 
Iida Tenolahti: Ahoj the other family of 
mine! The year 2016 treated me well! Just 
after my last visit in CR, I went for an 
Erasmus student exchange in Greece. For 
half a year I lived in the beautiful city of 
Thessaloniki. During that time I met some 

amazing people from all over the world, including my boyfriend. Together we ate 
delicious Greek food, learned more about the Greek culture and visited breathtaking 
places! I also learned a bit of Greek and want to share with you the most important 
word: χαλαρά .It means to relax. Along with these beautiful pictures I'm wishing you : 
Hyvää Joulua & Onnellista uutta vuotta! Relaxing holidays for everyone! We'll come to 
visit you with my boyfriend for the New Years!  

George Rose: This year has been one of 
many ups and downs for me, but it's 
ending on an up! I'm incredibly glad I got 
to come back and see all of my Czech 
friends and their beautiful babies - who 
no longer look like babies! I still carry my 
experience in Kromeriz with me every day and will be forever grateful to all of you 
who made me feel welcome! Merry Christmas everyone  

 

Verónica Santana Perez: Two years ago I was spending this time in Kroměříž, 
fascinated by the icicles and the snow, eating carp and decorating gingerbread, 
sharing presents from Jesicek, it really was an unique Christmas for me. This year, 
although my Christmas will be much warmer, surrounded by my family and 
polvorones, it is also going to have some Czech touch, since I'm expecting a very 
special visit. I'm really looking forward to meet Katerina and her family after all this 
time: we'll have the twelve grapes at New Year's Eve, we'll climbed up to the top of 
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El Teide (3.718m vulcano), we'll meet the Three Kings,  beach, sun  and 
tapas….I can't wait to have some fun with her again. And of course, I wish hers 
is just the first of many visits (Klublicko girls, the invitation is still on for all of 
you). 
 
During my stay in the Czech Republic, I went to different dancing shows. I got 
so  inspired  by  the  fact  that  even  little  children  could  dance  so  well,  that  I 
decided to take up a new hobby: Dancing. Since January  I'm attending to a 
dance school and now I can't stop my feet whenever I listen to some music. On 
December 18th I'll have my second public performance. Many greetings from 
Tenerife  and  best  wishes  for  2017!  Veselé Vánoce  a  šťastný  nový  rok/  ¡Feliz 
Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 
P.S.: Please, send me some snow and I'll send you some sunshine!!  

 

Anglické Vánoce 
Anglické Vánoce - barevné sobotní odpoledne se skřítky, anděly, anglickým gentlemanem... a přišel také Father Christmas.  Děti 
pomáhaly skřítkům nosit dárky, létaly s andělskými křídly, tvořily s vánočními vílami a četly u krbu s anglickým gentlemanem. 
Odpoledne doplnila také krátká vystoupení anglických školiček a klubíku. Father Christmas rozdal dětem více než 60 Christmas 
Crackers. Přineseme podrobnější zprávy z tohoto odpoledne, které jsme letos pro děti a rodiče organizovali poprvé. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli! 
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Poděkování dárcům 
Veliké poděkování tentokrát patří paní Olze Benešové za dar 10 000 Kč pro potřeby dětí v Dětské skupině Klubíčko. Dar využijeme 
na opravu kuchyňky pro děti a za zbytek koupíme rozvíjející hry, hračky a knihy pro děti. Plánujeme také nějaký společný pěkný 
výlet. DĚKUJEME! 

Jedineční umělci v Klubíčku  
Během měsíce listopadu a prosince uspořádalo Klubíčko výstavu dětských děl 
na veřejném prostranství, a to v bezprostřední blízkosti mateřského centra 
Klubíčko a v revitalizovaném městském komunitním sadu naproti Klubíčka. 
Výstava byla zahájena vernisáží konanou v pátek odpoledne před 1. Adventní 
nedělí (25.11.2016). Výstava děl pak trvala po celou adventní dobu (do 
18.12.2016). Dětská díla malých velmistrů byla zalaminovaná a byla pověšena 
na plot lemující zahradu Klubíčka a na stromy v komunitním sadu. Vernisáž s 
domácím pohoštěním, hudebním vystoupením Klubíčkových dětí a 
doprovodným programem pro děti byla příležitostí setkání se dětí, rodičů, 
lektorů z Klubíčka i širší veřejnosti. 
Dle našeho názoru se nám akcí Jedineční umělci v Klubíčku podařilo posílit 
dětské sebevědomí a ukázat dítě jako jedinečného umělce. Překrásné obrázky 
dětí nejen že zkrášlovaly po dlouhou dobu bezprostřední okolí centra a sadu a 
přirozeně tak navozovaly milou atmosféru adventní doby, ale opravdu 

přitahovaly zájem a pozornost jak široké veřejnosti, tak samotných dětí a rodičů navštěvující centrum. Každý den výstavy jsme 
mohli být svědci toho, jak se malí umělci hrdě kochali se svými rodiči vlastními díly či díly jejich kamarádů. Z celé akce máme 
velmi dobrý pocit a plánujeme akci tohoto typu zopakovat i příští rok. Velmi děkujeme Městu Kroměříž za finanční podporu a 
usnadnění tak realizace této překrásné akce. (vh) 

 

Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem 
9. ročník Tajemného pochodu Podzámeckou zahradou za Mikulášem je za námi! Skvěle vydařený podvečer v doprovodu něžných 
andílků i rozdováděných čertů se vydařil ke spokojenosti tisícovky návštěvníků (díky, že jste přišli). Díky také nadšeným 
dobrovolníkům i celému týmu Klubíčka. V neposlední řadě děkujeme Městu Kroměříž a Arcibiskupskému zámku za podporu této 
akce. Děti i dospělí si mohli projít 8 stanovišť, vyluštit hádanku a ukázat se v dobrém světle Mikuláši, který měl pro ně připravenu 
odměnu v podobě perníčku. Věříme, že jsme vám přinesli radost na pokraji adventního času a zažili jste s námi trochu romantiky 
v osvětlené zahradě či v podobě jiskřiček v dětských očích. (mb) 
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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 dalším příspěvkem. EVS je program mnoha příležitostí a člověk má i spoustu času se dovzdělávat v oblastech které ho 
zajímají. Kromě toho, že asistuji při workshopech, které v Institutu pořádáme, tak se i některých aktivně účastním. V listopadu 
pro mě byl nejzajímavější workshop experimentální filmové tvorby, kde jsme například zkoumali vnímání „Vidíme všichni stejný 
šálek?“ Jak mohou lidé na stejnou věc nahlížet jinak a jak tuto myšlenku převézt do vizuálního umění a zprostředkovat tak 
ostatním, aby byla dobře čitelná. 
 
V listopadu jsme byli vysláni do Výmaru na týdenní povinný popříjezdový seminář pro zahraniční EVS dobrovolníky v Německu. 
Kde vznikl také prostor pro dovzdělávání se. Na další fotografii učíme s jedním Śpanělem dobrovolníka z Izraele jezdit poprvé na 
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bruslích. V Izraeli je povinná vojenská služba na tři roky pro muže, na dva roky pro ženy. Ale bruslit se tam neučí. Mějte se hezky! 
Lenka 

Do diáře 
6. 1.2017 pátek Beseda: Důsledná výchova k disciplíně 
13.1.2017 pátek Beseda: Příprava na mateřství 
31.1.2017 úterý Beseda: Rodičovská přesvědčení v osobním a pracovním životě (Knihovna Kroměřížska) 
3.2.2017 pátek Beseda: Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori 
24.2.2017 pátek Beseda: Krizové situace v rodině  
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