
 

Když se podívám na malou obrazovku přede mnou, čtu Destination: New York, 
Distance to Destination: 2341km, Time to destination: 3:52. Letím za sluncem, 
půl cesty od Evropy, půl do Ameriky, nad Atlantickým oceánem, ve zvláštním 
časoprostoru pro nás noc, na hodinkách den, v duši rozporuplné pocity. Najdu 
tam vděčnost za možnosti, které nám svět a život nabízí, pocit, že poprvé 
nechávám své vlastní děti doma bez rodičů, je tam radost z  cestování a 
přátelství, jsou tam pochybnosti, je tam i pocit konzumu a ekologické stopy, 
chuť se podívat na svůj život jak osobní, tak pracovní z druhé strany.  

  
Našla jsem jiskrné město plné rozdílů. Barevnou směsici kultur, vůní a tolerance. 
Město, které mě ohromilo ve všech směrech – jeho lidé, rozmanitost, 
bezpečnost, laskavost a slušnost. Podívala jsem se na svět z  výšky a na 
problémy doma z dálky. Proto, dělejme občas bláznivé věci, podívejme se na 
místa, kde jsme ještě nebyli a dělejme věci poprvé. 
  
Ráda jsem pozorovala ruch na velkolepém nádraží Grand Central. Výborné kafe, 
šrumec, kosmopolitní místo. Můžete zde najít všechno, střípky filmů, zajímavé 
prohlídky s  průvodcem, místo setkávání, nákupní centrum, slavné restaurace, 
konec i začátek našich cest. Upoutala mě jedna cukrárna, kde jsem ráda 
pozorovala pracovní ruch v kuchyni. Veliké roboty míchaly krémy, zaměstnanci 
zdobily dorty a muffiny přímo na místě. Veliký černoch připravil obrovský plech 
vanilkového pudinku s piškoty. Vzal do ruky stěrku a nabíral obyčejný vanilkový 
pudink s  piškoty do papírového kelímku s  nápisem „Vanilla pudding“. 
V jednoduchosti je dokonalost, dokonalost je jednoduchost. (mb)  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Mgr. Kamila 
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Here they are! 

EVS dobrovolníci 
Představujeme 
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zahraniční 
dobrovolníky. 
Čtěte více o 
našich mladých 
Emily a Conorovi. 

Podívejte se, jak 
si vede náš 
folklórní 
kroužek. 
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Představujeme – Mgr. Kamila 
Sýkorová 
Kdyby to bylo nezávislé na penězích, jaké by bylo 
t v o j e v y s n ě n é 
povolání? Co bys 
chtěla dělat? 

J é é j á m á m 
vymyšleno věcí, co 
bych chtěla – třeba 
chráněnou dílnu 
n a l o k á l n í 
k r o m ě ř í ž s k ý 
s u š e n k y 
( k r o m ě ř í ž s k ó 
sušenkó, potěš 
svoje pusenko☺ ), 
o p r a v á r n u a 
tvořivou dílnu u recyklačního dvora a spoustu takových 
věcí, kde bych to navymýšlela s někým rozjela a pak bych 
tam mohla třebas dělat jenom reklamu, tvůrčí dílny, to by 
mi úplně stačilo. Pak bych chtěla psát pohádky, vytvářet 
recyvěci, mít sociální kavárnu, realizovat ekodomácnost 
(zkoumat, co je fakt a co jsou ekokecy). Dělat programy 
pro děti – psát o dětech, natočit dobrou filmovou 
pohádku, napsat knížku sbírku pohádek z  naší rodiny, 
navrhovat si a šít recymodu, dát do kupy šikovný šičky a 
udělat designový  látkový tašky se sladěnýma pytlékama 
– tzv. intelilidku (prostě vezmu a jdu na nákup bez 
 igelitových výčitek), podílet se na vytvoření sítě kontaktů 
na ekouvědomělostí šlahlý lidi a výrobce, bezobalový a 
farmářským nakupování, no vzdušných zámků mám celý 
zámečnictví☺ . Já toho prostě nakecám. 

Druhá otázka je, dnešní společnost je taková, jak to 
říct konzumní a my máme, takový vztah k praktické 
ekologii, tak jedna jediná věc, která Ti vadí na dnešní 
společnosti, co Tě nejvíc mrzí?  

Že je toho moc. 

Ne jednu vyber, která Ti vadí. 

Ne ne, mně asi vadí to, že je všeho hrozně moc. Přijde 
mi, že ty věci potom ztrácí ten význam, tu hodnotu. 

Kdy jsi naposledy dělala něco poprvé?  

Tý jo,no. To je hezká otázka. Jím tento úžasný koláč 
poprvé. Nebo jak si to myslela, jako něco vytvářela? 

Nebo třeba co ten Ekoklubík, to bylo poprvé?  

Joo, to bylo poprvé, poprvé někdy bývá i nejlepší…. 
Moje první hra na lektora☺  Možná mne napadne i 
inteligentnější odpověď, ale je to hezká otázka.   

Když zavřeš oči a vracíš se na nějaké místo, kde ti bylo 
fakt jako supr, dobře. Kde by to bylo? Kam by ses 
vracela v myšlenkách, do jakého okamžiku?  

Teďka momentálně, mám spíš pocit, že nahrávám, že 
když jdu s dětma a je něco příjemného, třeba se držíme 
za ruky a někam jdeme, tak si říkám, teď si to zapamatuj, 
prožij! Ať si nabažím a naplním takovou tu vnitřní 
vzpomínkovou banku. Potom až bude opět nějaký ten 
vyhrocený okamžik, abych je nezabila. Abych si třeba 
nastřádala ty krásný vzpomínky i na pubertu a stáří. 
Takových okamžiků mám spoustu, asi nejvíc v  přírodě 
nebo doma při válečce v posteli☺ . Je jedno kde, to jsou 
takový krásný chvíle, myslím obyčejně krásný. 

Kamči, co ráda řídíš? Nebo se necháváš řídit?  

Ne nerada se nechávám řídit. Co já ráda řídím? Já mám 
teďka úplně vypnutej mozek. Já už vííím, já někdy ráda 
řídím sebe, že sem přítomná v sobě a vím, co dělám, to 
je mi příjemné☺ , protože jinak jsem úplně mimo. Na 
90% jsem někde mimo, mám problémy s koncentrací na 
tady a teď. Su mimoň a byla jsem mnohem dříve, než 
přišli ti žlutí☺ . Takže, když náhodou jsem přítomna a 
vědomě něco dělám, vnímám sebe i okolí - tak to je fajn.  

Takže auto ne, ani kdybys jela bez dětí? Kdybys za ně 
neměla zodpovědnost. Nemáš zážitek z řízení auta?  

No párkrát asi jo, jela jsem a řvala jsem si nějaký písničky 
a bylo pěkně. Asi jo.  

Kam by ses chtěla podívat, kde jsi nebyla?  

Momentálně bych chtěla víc chodit do lesa, nemám 
nějakou vysněnou lokalitu. Možná ty severský země by se 
mi líbily, někde to tam prochodit Norsko, Finsko.  

Si připadám jako celá Brita, já chodím a vyžádávám si 
dotazy☺ . 



Kdybys měla vyzvednout jednu svoji dobrou vlastnost 
a jednu špatnou, ke které se přiznáš?  

Nevím, jestli je to dobrá nebo špatná vlastnost, ale mám 
schopnost pozitivního rámování. To znamená, že každou 
věc umím v určitým okamžiku zpozitivnit. Ale není to až 
zase tolik výhodné, protože si potom i cokoliv špatného 
můžu alibisticky odůvodnit. Jako že i na masovém 
vrahovi Vám najdu něco pozitivního. Třebas, když nic moc 
neumím, tak to můžu říct i tak, že mám velký potenciál 
pro růst☺ .   No, někdy je to dobré někdy není. A 
vlastnost, na kterou asi trpí moje okolí je, takový ten, no 
říkám tomu zaseknutí v časoprostoru. Jsem jakoby pořád 
zpožděná v čase, chodím pozdě, mám furt čas, všechno 
dělám na poslední chvíli. Myslím si, že  to může celkem 
dost působit na ostatní stresově. Mám zážitky, že jsme 
posílali projekty, kde muselo být razítko s datem a aby se 
to do zadaného termínu stihlo a muselo se jet až do 
Brna, protože v Brně pošta zavírá až ve 24h. Nebo jsme 
s kamarádkou jely na čundr a ona jela vlakem a já jsem za 
ní jela stopem, možná jako historka je to vtipný, ale pro 
ty lidi to musí být se mnou nepříjemný.  

Co by jsi chtěla dělat za 30 let? 

Co nejmíň škody, mít dobrý vztahy s blízkými a přáteli, 
mít ze sebe dobrý pocit, že jsem toho moc nepodělala, 
že jsem udělala i něco užitečných, mít dobrý vztah 
s dětma a tak. A mít dobrý pocit ze sebe, umět být sama 
se sebou spokojená. Možná moudrá - to je asi velký 
level:☺ )) Možná budu tak dementní, že si budu připadat 
moudrá. 

Který předmět jsi na škole měla nejraději? A který Ti 
nejvíc šel? 

Měla jsem ráda dějepis, ale ten mi nešel, měla jsem ráda 
hudebku, ale ta mi taky nešla. Co mi šlo? Já jsem tak 
v  ničem nevynikala. Ale měla jsem něco, co měl málo 
kdo, já jsem získala ředitelskou důtku za zapomínání, 
ještě to mám doma schovaný☺ .  

V Klubíčku je spousta zajímavých žen, kdyby sis měla 
vybrat jednu, která Tě nejvíc ovlivnila, nebo 
inspirovala, či je pro tebe nejzajímavější?  

Já jsem bohužel neměla možnost se všema strávit nějak 
více času. Mám pocit, že objevuju, když se s  někým 
zapovídám, co všechno tam je schovanýho, co kdo má 
všechno za sebou. Co by člověk ani neřekl, co má v sobě 
za poklady. Jestli si mám vybrat tak, asi velkou šéfku☺ , 
je to inspirativní žena s velkým Ž.  

Poprvé jsem byla v  Klubíčku s tříměsíčním Peťou (teď 
bude mít za chvíli 6let). Asi jsem nevěřila Archimédovi, 
jelikož mne z toho bolely šíleně záda. Pak jsem tady byla 
na besedě o látkových plínách a potom už jsme něco 
vymýšlely s  Verčou Habrovou, jako spolupráci s  naší 
Barbořicí.  

 A co je Barbořice, takový malý lokální ekologický 
spolek, taky moje mockrát poprvé. Snažíme se o 
praktickou ekologii, něco udělat se svým přístupem 
k  životu, domácnosti k  nejbližšímu okolí. Jak jsme si 
postupně přirodily nové miničleny, tak jsme se začaly i 
více zaměřovat na aktivity pro děti. Teď máme za sebou 
několik hromadných ekologicky laděných výletů s cestou 
vlakem pro rodiny (jelo nás kolem 20 dospělých a 
minimálně dvakrát tolik dětí). Ve spolupráci s Klubíčkem 
taky něco na principu lesní školky - loni jeden a letos dva 
příměstské ekotábory a 32 Ekoklubíků, kdy jsme se snažili 
za každého počasí řádit a učit se s dětmi někde v přírodě.  

 Na Ekoscuky (úklidy kroměřížských přírodních 
lokalit od odpadků), už taky chodí spousta rodin s dětmi, 
je to zábavnější než hledat houby, vždycky něco najdete
☹ . Na komunitní akce jako volná výměna věcí a 
chlebopečení, taky počítáme s mrňousy. No stále něco 
nového☺ .  

 V Klubíčku bylo pro mne velkou výzvou zapojení 
do přípravy a realizace programu pobytu pro rodiny 
s dětmi na Rusavě. Bylo to skvělé, naše celá rodina si to 
moc užila i původně skeptický tatínek. Díky milé dámy za 
Klubíčko i možnost se zde zapojit. Jo a taky budu od září 
pomáhat občas v herně a na besedách a workshopech, 
kdyby někdo něco potřeboval☺ .  

 Tento rozhovor vznikl již v půli června na zahradě, 
kde byly fajn maminy s  dětmi i miminy. Děkuji super 
ženským (Verča Hab., Verča Hub., Šárka, Marťa) za 
zajímavé dotazy.  

                           -     Kamila    Sýkorová  



Here they are! 
S  velkou radostí vám představujeme dva nové zahraniční dobrovolníky, které budete potkávat při 

našich aktivitách následující rok. Máme radost, že 

jsou konečně tady 

Emily Keppler 
Ahoj, my name is Emily and I come from a village in 

Southern Germany called Kirchentellinsfurt. I finished 

school this year and decided to spend one year 

abroad in Kromeriz to sort of expand my horizon or 

in other words: see something different than school 

life. This is the first time I have lived away from 

home, so I am very excited too! In my free time I love 

to play football or do other sports and I also enjoy 

playing the guitar. 

I hope to learn a bit of Czech this year so that can 

understand and communicate with the people here 

on a basic level. I am really looking forward to a 

great year, meeting lots of new people. I also hope 

to get some knowledge on the Czech culture and 

see different parts of the Czech Republic over the 

next year. 

Jsem zvědavý,  

Emily 

Conor O'Shea 

Dobre Den, 

My name is Conor, I'm 23 and I'm from London, England.  
I graduated university last year, with a politics degree from the University of Hull. After working in London for 
a political communications company for 6 months, I decided to take some time off and come to the Czech 
Republic for a year, to experience a new culture. 

Before arriving last week, I had only been here once before on holiday and loved Kromeriz, especially  
how beautiful it is. I hope to explore as much of Czech as I can, as well as visiting other cities; Prague Vienna 
and Budapest are currently at the top of my list. I would also love some suggestions on where I should go 
and what I should see this year, so please feel free to suggest things!  

You could say this is slightly different to what I was doing before, but I love a challenge, and learning Czech is 
certainly proving to be one!  
I have not taught English before and only have a little bit of experience working with children so this is all very 
new. I am sure I will pick things up fairly quickly watching all the fabulous staff at Klubíčkco. Although I've only 
been in Klubíčko a week I already feel like part of the family.  
  
I look forward to saying hello to everyone at Klubíčko soon. 
  
Conor 



Folklórní soubor Klubíčko 

„Dožínky, dožínky, dožínky, 
zdravíme maminky a tatínky. 
Červené bílé kytičky, 
zdravíme dědečky a 
babičky“.  Takovými hesly 
zdravily děti z folklórního 
souboru Klubíčko přihlížející 
dožínkovému průvodu. K 
měsíci srpnu totiž patří, dnes již pravidelně, Dožínky zlínského kraje. Být součástí této oslavy úrody a 
završení léta s další stovkou souborů a krojovaných 
delegací je pro děti, jejich příbuzné i pro vedoucí velká 
událost a vyvrcholení celoroční práce. Letošního ročníku 
se zúčastnilo 15 dětí ve věku od 3 do 10let ve 
slavnostních hanáckých krojích. Publikum jsme bavili 
nejen našimi dožínkovými hesly, ale také krátkým 
žertovným tanečkem o „Kudrnaté Kače“. Za disciplínu a 
krásné vystupovaní patřila dětem tradiční odměna - 

 zlatý penízek dvacetikoruny ☺  (Eva Matýšková) 



 

Do diáře 

12. 10. – Čt - Rodičovské kruhy: Jak se vyrovnat s tím, že je to naposledy 
(koná se v Mátě Hulín) 
13.10. – Pá - Rodičovské kruhy: Jak se vyrovnat s tím, že je to naposledy 

20.10. – Pá - Den stromů (na zahradě Klubíčka) 
22.10. – Ne - Ekoscuk (veřejný úklid Spolku Barbořice) 
3.11. – Pá - Beseda: Nebezpečí sociálních sítí 
9.11. – Čt - Rodičovské kruhy: I máma potřebuje mámu (Máta Hulín) 
10. 11. – Pá -  Rodičovské kruhy: I máma potřebuje mámu 

24. 11. – Pá -  Beseda: Dluhy, exekuce a insolvence - to se nás netýká?! 
12. 12. – Út - Workshop: Jak žít zdravě, ekologicky a ekonomicky 

15.12. – Pá - Přednáška: Rozvoj vloh dítěte, inteligence versus multimédia a jejich nebezpečí 



 


