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MAMINKA 
Nenosila Vás jen těch devět měsíců. VŽDY TU BYLA PRO VÁS. A i když 
jí už bolely ruce a záda, stále vás držela, pusinkovala a hrála si s vámi. 
Vždyť právě v jejím náručí jste se cítili v bezpečí. ČASTO PLAKALA 
KVŮLI VÁM. Plakala štěstím, když vás mohla poprvé obejmout. 
Plakala, když jste byli nemocní a ona se o vás bála. Sdílela všechna vaše 
trápení i vaše štěstí.  ČASTO CELÉ NOCI NESPALA. Byla vzhůru, když 
vám rostli zoubky a bděla u vaší postýlky, když jste blouznili 
v horečkách. V tu chvíli jste byli důležitější, než její spánek. VŽDY  MÁ 
O VÁS STAROST.  Když jste přišli na svět, bylo jedním z jejich prvních 
přání, to aby vás dokázala vždy ochránit. Strachovala se, když jste 
poprvé vyrazili sami do školy a s obavami čekala,  kdy se vrátíte z první 
diskotéky. SRDCE SE JÍ SVÍRALO, KDYŽ JSTE PLAKALI.  Pro maminku 
není nic horšího, než když vidí své dítě plakat. Vždy se snažila vás utěšit 
a pomáhala vám utírat slzičky. TEN POSLEDNÍ KOUSEK KOLÁČE BY SI BYLA RÁDA DALA. Vždy ho ale raději přenechala vám, 
protože jí dělalo radost to,  že vy jste byli v tu chvíli šťastní.  MNOHOKRÁT CÍTILA BOLEST. Už váš příchod na svět byl spojen 
s bolestí. Bolelo ji, když kojila a cítila bolest i tehdy, když jste ji tahali za vlasy a štípali svými prstíčky. VY JSTE PRO NI NA PRVNÍM 
MÍSTĚ.  I když sama padala únavou, vždy bylo pro ni přednější, abyste vy byli spokojení a nic vám nechybělo. VÍ, ŽE NE VŽDY 
UDĚLALA VŠECHNO SPRÁVNĚ. Sama moc dobře ví, že není dokonalá. Moc si přála být tou nejlepší maminkou a vždy udělat vše 
správně – i ona je však jen člověk, který chybuje. Buďte k mamince laskaví, vždyť se pro vás snažila dělat to nejlepší. A VÍTE CO, 
ŠLA BY DO TOHO ZNOVU. Mnohokrát se trápila, zažívala bolest a plakala. Zažila ale také ty nejkrásnější momenty štěstí a 
radosti. Vším by si bez váhání prošla znovu, protože ví, že to stálo za to. 

A PROTO AŽ UVIDÍTE SVOJI MAMINKU, DEJTE JÍ NAJEVO, ŽE JI MÁTE RÁDI A ŽE I VÁM NA NÍ ZÁLEŽÍ. TO BUDE PRO NI TA 
NEJLEPŠÍ ODMĚNA. (zdroj: jenzeny.cz) 

Představujeme – Mgr. Ivona Dalziel 

Jak se máš? 

Mám se fajn, děkuji moc. Snad i ty. 

Co se událo od tvého přístupu „Klubíčko nikdy!“ Proč ses 
rozhodla pro práci v Klubíčku? 

Celé to otočilo osobní  setkání  s Věrkou a Natálkou. Seděly jsme 
spolu ve třídě u malého stolečku na dětských židličkách a já jsem  
pocítila obdiv k jejich postoji, kam celé to dění tady v Klubíčku 
ubírají - ubíráte.  

Co se ti na Klubíčku líbí?   

Moc se mi líbí vzájemná důvěra - jak z pozice vedení 
k zaměstnancům, tak rodičů ke všem, komu svěří své děti.  Mám 
pocit, že to na nás lektory přikládá obrovskou zodpovědnost  
přistupovat ke svým lekcím skutečně naplno a zároveň mít volnost 
naplnit prostor  svou originalitou – i něčím jindy nemožným. Nejde 
tady jen o vyplňování  políček – byl, nebyl, přišel, odešel – ale, jak 
se měl a co si z Klubíčka odnesl do svého života. 

Podle mě je Klubíčko krásná smotanina upřímnosti, plnosti, 
vřelosti, kvality hodnot, inspirace,  pomoci  a rodinné pohody. 

http://www.klubickokm.cz/
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Co bys v Klubíčku dělala jinak? 

Třeba jako opékala špekáčky v zahradě? (něco pro Natálku k zasmání) 

Co v Klubíčku přesně děláš? 

V pátek vedu anglickou školku pro děti staršího předškolního věku. Je to paráda. Tady bych třeba změnila to, že bych je ráda ve 
třídě měla od pondělí do pátku, abychom mohli jít s tématem více do hloubky a měli čas si ho naplno prožít. 

Jaké aktivity dále vedeš mimo Klubíčko? 

S Richardem (manželem) máme něco jako jazykovou agenturu Active Learning, máme kurzy pro velké, malé, dopolední, 
odpolední, filmový klub, teď chystáme i literární. Vedu tedy pár kurzů, starám se o ty naše kluky a momentálně zařizuji 
rekonstrukci domečku, který jsme koupili. 

Co jsi vystudovala a jaké máš pracovní zkušenosti? 

Od malička jsem chtěla být učitelka – rodiče – byť z učitelských rodin se mě sice snažili svést z cesty – gymnázium, práva či 
vojenský stomatolog. Všechny příjímací procesy jsem musela podstoupit. Ale vybrečela jsem si svůj sen. Absolvovala jsem 
Pedagogickou školu v Kroměříži – to byly nejkrásnější studijní roky, pak praxe u paní uč. Procházkové – můj guru, vysoká 
pedagogická v Brně, pobyt v Anglii (tady jsem tedy prohlásila, že bych si Angličana nikdy nevzala. Opět to mé „nikdy“) Následně  
6 roků v Praze na Lupáčovce, ZŠ s rozšířenou výukou jazyků,  později kreativní workshopy během mateřské a teď už to znáte. 

Jak ses seznámila s manželem? 

Moje babička říká, že jsem ho hledala s lucernou. On ovšem přišel naprosto nečekaně. Potkali jsme se na konferenci v rakouském 
Grazu. Richard byl vyslán za Anglii a já za Českou republiku.  14 dní od našeho prvního setkání mě požádal o ruku, s  českým 
kapesním slovníkem v ruce se slovy: „Ty vůle oženit já?“ No, co jsem na to mohla říct? 

Pak ses odstěhovala do Anglie? 

Ano, dotáhla jsem třídu do letních prázdnin a 
naložila kurýrní službě  všechny fotky, kolo a šicí 
stroj. Měli jsme s Richardem ale 
„předmanželskou dohodu“, že se jednou vrátíme 
sem. „Jednou“ přišlo po 8 letech, kdy  měl jít náš 
nejstarší syn do první třídy. Takže jsem to kolo, 
šicí stroj a fotky poslala opět zpět. 

Tentokrát už těch kol bylo ovšem 5. 

Ano, a tisíc hraček a knížek k tomu, včetně 
prolézačky. Máme 3 syny. Richard k tomu ještě 
další 2 z prvního manželství, ti už jedou po své 
životní  trase, sami s tatínkem na telefonu.  

Co mají vaši kluci rádi? 

Chytání kobylek, hraní si na partyzány, vyprávění 
příběhů … Oliver miluje zapalování ohňů, 
Theodore zpívání, a Peťa mi nedávno řekl, že má rád, když je sobota a prší, tím pádem nikam a nic nemusíme. Jo, ještě je tady  
genetická láska k fotbalu. 

 Proč jste se rozhodli pro život právě v Hulíně? 

To je zvláštní příběh. Ani jsme to neplánovali. Pár dnů poté, co jsme se nastěhovali do podnájmu v Kroměříži, přišla moje sestra, 
že se prodává vila, právě v Hulíně, která dříve patřila naší rodině. Naklusala jsem tedy k jejím dveřím a jala se paní domácí 
vysvětlovat  naše konexe. Ona mi ovšem sdělila, že to musí být nějaké nedorozumění, že dům na prodej není. .. No a už je náš a 
jsme moc rádi. Přes dva ploty máme sestru s rodinou, přes park nenahraditelnou babičku a dědu a přes řeku prababičku. K tomu 
ten „hulínské“ život, úrodnou černozem a nebe, o kterém si myslím, že je tady nejkrásnější  – velké a zároveň něčím plné. 

Vím, že  plánujete otevřít  soukromou školu. Proč? 

Rádi  bychom zaplnili mezeru, která tady díky stávajícímu školskému systému je.  Naše vize je nabídnout hluboké a prožitkové 
vzdělávání v obou jazycích (ČJ a AJ), zaměřené na rozvoj všech stránek jedince,  pomoci růstu  osobnostem – znalých a vážících 
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si české historie, kultury, jazyka. Osobnostem se světovou  perspektivou, schopností komunikace v anglickém jazyce, eticky a 
společensky vybavených.  Možná to může někomu znít utopisticky, my ovšem věříme, že se nám to podaří a děti budou lačny po 
nových znalostech a zkušenostech. Taková škola přece může být. 

Jaká tedy bude? 

Úžasná! Škola živá, zdravá a skutečná. Jednalo by se o první stupeň –tedy třídy 1.-5. Snažíme se splňovat všechny podmínky, 
abychom mohli spadat do rejstříku školství, čímž udržet výši školného co nejníže. Momentální vláda zakládání soukromých škol 
ovšem moc nakloněna není. Věřme, že se umoudří. Kapacitu máme 48 studentů s rozdělením do 3 heterogenních tříd. Teď už to 
jen zrealizovat. Děláme vše pro to, abychom první studenty vítali 3. 9. 2018. 

Máš nějaký oblíbený citát? 

„Život není  o realitě, ale o postoji k ní.“ 

A  životní sen? 

Je to vidina. Vidina, jak  si s Richardem za pár desítek let sedneme na houpačku pod ořech. Šťastná vnoučata kolem nás.  On bude 
pít svůj čaj s mlékem, knížku v kapse (jako vždy), já ruce od hlíny  a budeme si lahodit, že to všechno, co jsme kdy udělali, mělo 
smysl a stálo to za to. DĚKUJI (mb) 

Folklórní soubor Klubíčko 
Měsíc duben byl pro děti z folklórního souboru Klubíčko velmi nabitý. 
Zúčastnili jsme se nejen Hanáckého dne, který se pro nepříznivé počasí 
konal v Domu kultury v Kroměříži, ale také oblastní přehlídky dětských 
hanáckých souborů „Vítání jara“, která proběhla také v Domu kultury. Toto 
vystoupení bylo pro nás velmi úspěšné, neboť nás odborná porota poslala 
do krajského kola. Pro děti to znamenalo „výlet“ do Prostějova a 
vystupování v krásné secesní budově Městského divadla. Z mnoha souborů 
jsme byli nejmladšími účastníky a přirozenost a hravost dětí, na kterých je 
postaveno naše pásmo „U tetičky“, vzbudilo u publika velké nadšení. 
Odměnilo nás nejdelším potleskem. Odborné hodnocení tříčlenné poroty 
dopadlo nad očekávání dobře, a i když jsme nepostoupili do celostátního 
kola, odnesli jsme si z přehlídky pocit vítězství, dobře odvedené práce a 
motivaci do další činnosti. (em) 

 

Buď solidární. Pohni sebou. Pohni světem 

Dne 24. 4. 2017 pozvalo Klubíčko Kroměříž mladé lidi ve věku 13-30 let do 
Knihovny Kroměřížska na setkání za účelem představit Evropskou 
dobrovolnou službu (EDS), Erasmus+ Mládež a obecně motivovat mladé 
lidi k dobrovolnictví. Akce se konala u příležitosti oslav 8. ročníku 
Evropského týdne mládeže. Asi 20 účastníků se dovědělo, jak program 
funguje, jak mohou vyjet do zahraničí, nechyběla diskuze na téma 
dobrovolnictví a pozvání na workshop do Klubíčka, kde si mohli mladí lidé 
vyzkoušet dobrovolnictví v praxi. Workshop se realizoval na zahradě 
Klubíčka, kde se společně s klubíčkovými dětmi sázelo, uklízelo a povídalo 
o všem možném. 

Klubíčko je jak vysílající, tak přijímající organizací pro zahraniční 
dobrovolníky. V současné době usilujeme o získání a zapojení dalších 
zahraničních dobrovolníků, tak se také těšíme, až nám mládežníci 
dorostou, sbalí toulavé boty a přes Klubíčko vyrazí do světa. (vh) 
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Den Země – volná výměna věcí – chlebopečení 
Dne 22.4.2017 jsme ve spolupráci spolku Klubíčko Kroměříž, z. s. a za finanční podpory Města Kroměříž zorganizovali oslavu Dne 
Země. Rozhodli jsme se, že při této příležitosti chceme naší Zemi něčím zcela konkrétním prospět, proto jsme svátek pojali jako 
akci pro širokou veřejnost a spojili „Volnou výměnu věcí“ se skoro již tradičním „Chlebopečením“. 

Smyslem „Volné výměny 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 mohou bez užitku ležet v 
domácnosti. Oslovili jsme spoluobčany s 
pozváním do Klubíčka, kde mohli věnovat své 
nepotřebné věci jiným a případně si výměnou 
odnést domů něco potřebného. Vše bez 
potřeby platit penězi. Všechny věci, které 
nenašly nového majitele, jsme pak věnovali na 
dobročinné účely obchůdku organizace ADRA. 

Akce „Volné výměny věcí“ mají ekologický i 
sociálně-společenský rozměr a rozvíjí uvědomělost občanské společnosti. Ekologický přínos  výměny spatřujeme hlavně v tom, 
že spousta věcí, které by jinak skončily v popelnicích a potom na městské skládce, se dostane zpět do oběhu. Tím se šetří nejen 
příroda, ale i finance města a domácností. Toto nakládání se zdroji přispěje k trvale udržitelnému rozvoji a podpoří aktivizaci 
místních občanů. 

Oslava Dne Země probíhala v sobotu dopoledne, vzhledem k aprílovému deštíku jsme využily vnitřních prostor Klubíčka. Všude 
voněl čerstvý domácí chleba, při jehož ochutnávání se měnily recepty. Děti se skvěle zabavily připraveným doprovodným 
programem i ve spontánně vytvořeném koutku „výměna hraček“. Z našeho pohledu byla účast na Volné výměně věcí velmi milým 
způsobem jak v sobotu pobýt s přáteli a sousedy, popovídat si, zakousnout domácí buchtu či chleba s marmeládou, ochutnat 
domácí mošt či sirup a zdarma si donést domů  pár užitečných věcí s tím, že doma nepoužívané věci věnuji na dobré účely. 
Bonusem, který si vychutnal každý, kdo přišel, byla dobrá nálada a příjemný pocit, že jsme dnes prospěli přírodě i druhým lidem. 
Další akci tentokráte jen Výměnu věci s ochutnávkou všeho, co účastnící pekaři/pekařky donesou chystáme na 17.6.2017, 
tentokráte jistě na za pěkného počasí na zahradě Klubíčka. (Barbořice) 
 

Jeden pěkně strávený den 
Milé Klubíčko, ráda bych Vám poděkovala za jeden pěkně strávený den. Chtěli jsme s rodinou příjemně strávit Den Země a dětem 
zase trošku přiblížit ekologickou problematiku. Proto mě oslovila Vaše pozvánka na „Volnou výměnu věcí“ a „Chlebopečení“. To 
je přesně ono!  

Už nějaký čas se snažím naši domácnost lépe zorganizovat, zbavit se zbytečností a nepoužívaných věcí. Ale pak si zase říkám, 
jestli je nebudu někdy potřebovat. No, upřímně, nebudu, když se na to už několik let práší :) Jenže, každou věc bylo potřeba nějak 
vyrobit, a to znamená vytěžit suroviny, k tomu lidská práce, k výrobě elektřina vyrobená z uhlí nebo jádra, exhalace do ovzduší, 
znečištěná voda, doprava a spotřebovaná nafta … a tohle všechno mám poslat na skládku nebo do spalovny? To se mi taky příčí. 
Ale vyměnit nebo darovat takovou věc někomu jinému, to je jiná, tím zcela konkrétně prospěju nejen nějakému člověku, ale i celé 
Zemi. Začalo mě to bavit. „Výměnu“ jsem pojala jako osobní výzvu a shromáždila krabici věcí, které mi chybět nebudou, ale u 
kterých by mi bylo líto, hodit je do popelnice. Dokonce se mi podařilo přesvědčit i mé drahé ratolesti, že mohou zkusit vyměnit 
několik svých starších hraček, a pak jsme celá rodina odvážně vyrazili.  

V Klubíčku bylo jako vždy báječně. Rodinná atmosféra, mámy a tátové s dětmi. Všude voněl domácí chleba. Má děvčátka ihned 
zaplula do koutku „výměna hraček“, takže jsem měla čas vybalit naše věci a rozhlédnout se po nabízených pokladech. Měnilo se 
hlavně oblečení a již zmíněné hračky, ale byly tam i věci do kuchyně a knihy. A co v Klubíčku nenašlo nového majitele, bylo 
věnováno dobročinnému obchůdku organizace ADRA. 

I když jsem byla pevně rozhodnutá nic domů nepřinést, nakonec jsem objevila pár kousků oblečení pro děti i pro sebe, ze kterých 
máme radost. Dva svetříky, považte, dokonce ručně pletené, ze kterých jako pletařka cítím i tu lásku, se kterou byly tvořeny. Moc 
ráda jsem pak ochutnala domácí kváskové chlebíky. Sama jsem péct zkoušela a vím, kolik času a práce je třeba každému bochníku 
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věnovat. To už si mnoho lidí ani neuvědomí, když jen pecen šoupne do nákupního vozíku v obchodě. Ale rozdíl v chuti je opravdu 
veliký, takže recept už mám schovaný!  

Teď už jsme doma a vzpomínám na všechny milé lidi, které jsme dnes v Klubíčku potkali. Odpočívám. Holčičky si ve svém pokoji 
hrají s novými hračkami, na sobě mají své nové „úlovky“. Já mám dobrý pocit, že jsem trošku prospěla planetě i lidem na ní, a 
ještě jsem u toho odlehčila našemu příbytku. Mám třeba radost i z nového trička a z toho, že naše krabičky na čaj zmizely z 
výměny velmi rychle. Kdo je máte, dlouho je dobře užívejte. A až z nich doma přestanete mít radost, přineste je na další výměnu. 
Moc prosím, dámy z Klubíčka, zase nám ji uspořádejte, určitě přijdeme! (Šárka, máma 3 holčiček) 

 

Jak se vede a co plánujeme v Dětské skupině? 
Od otevření Dětské skupiny Klubíčko pro 12 dětí uběhlo 9 měsíců, stejný čas, po který máma nosí své dítě v bříšku a těší se na 
něho. Za tuto dobu se děti krásně stmelily, zvykly si na sebe, a když ráno přichází do Klubíčka, tak se jeden na druhého vzájemně 
těší a sdělují si zážitky. „Narodila se“ krásná skupina dětí. 

S dětmi jsme prožili barevný podzim a bílou zimu, dvě roční období plné rozmanitého programu. Jaro, které nás provází teď, je 
voňavé, zelené, kamarádské, výletové a písničkové, prostě svěží. Stále se na něco s dětmi těšíme. Než začnou letní měsíce, tak 
nás čeká hodina muzikoterapie, zdolání lanové dráhy, zábavný a výchovný program na dopravním hřišti, povídání o včeličkách 
v Rymicích nebo celodenní výlet do zelených Divok.  

Malá vsuvka: Kdybych byla v dnešní době malé dítě, přála bych si usínat při hře kytary Leontýnky s tetou Věruškou a být malým 
broučkem s lucerničkou, s tetou Danuškou upéct ty nejlepší preclíky široko daleko, s tetou Leničkou se nechat vést, jak se stát 
připravenou předškolačkou a s tetou Bohďou si povídat o přírodě, zavřít oči a zmizet do dětské říše fantasie. (bs) 
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Lakování nehtíků v dětské skupině 

Co potřebujete? Stačí sliny a pastelka. Postup: Nejdříve olíznete prst (vy nebo někdo jiný), a pak vám kamarádka pastelkou 
(jakoukoliv barvou) nehtík pokreslí. Rychlé, snadno smytelné (nejlépe utřít do trička) a komu lak při lakování nevoní, tak je  to 
správně. Lakování nehtů na nohou není problém. (Ema, 3,5 let) 
(Poznámka lektorky Bohdanky z DS „Já to doteď dělala špatně.“) 
 

 
 
 

Druhá dětská skupina Sovička - připravujeme 
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Příměstské tábory 2017 – poslední volná místa pouze v Tajemné zahradě! 
 

Termín Název tábora Typ tábora Věk dětí Vedoucí lektor Cena tábora/Kč 

10. - 14. 7. 
Dobrodružství s pejskem a 

kočičkou hravý 3-4 Lenka Hašpicová 1950,- 

17. - 21. 7. 

Tajemná zahrada - tábor v 

Květné zahradě 
poznávací 

7-9 Petr Hudec 1950,- 

24. - 28. 7. 

Emušáci - hrajeme si, 

tvoříme a pečeme 
tvořivý 

5-8 Věrka Škopová 1950,- 

31. 7. - 4. 8. 
Tábor s prvky Montessori s prvky 

Montessori 
4-8 Pavlína Švecová 1950,- 

14. - 18. 8. 

Tvoříme s prasátkem 

Pepinou - s angličtinou tvořivý 
s angličtinou 

4-6 Hanka Šmídová 1950,- 

21. - 25. 8. 

Sportovní tábor - akce a 

sport 
akční 

8-11 Jaroslav Svoboda 1950,- 

 

Výjezdové tábory 2017 – poslední volná místa 
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Do diáře 
26. 5. – pá - Beseda: Imunita a podpora imunitního 
systému 

28.5. – ne - Vernisáž výstavy "Jedineční umělci v Klubíčku" 

1. 6.  – pá - Maluj jako pointilista (Podzámecká zahrada) 
2. 6.  – pá - Rodičovské kruhy: Komunikace je legrace 

2.6. - pá - Beseda: Rodina jako vzrostlý strom (Starý 
pivovar) 

 
 
 



22. 5. 2017 

2/2017 
 

 

 

 

 
 

 


