
      Letní prázdniny v Klubíčku 

Jaké byly prázdniny? 

V Klubíčku, obzvláště v září, frčíme, plánujeme, rozjíždíme aktivity. Není čas se ani ohlédnout, 
ale přesto bychom to rádi udělali. Pojďme se společně podívat zpět. Chceme se spolu 
s  vámi ohlédnout za létem. Zrealizovali jsme deset  příměstských táborů v Klubíčku, dva 
tábory v přírodě na Mariánově a dva výjezdové pobyty. První pro rodiče s dětmi na Rusavě a 
druhý stanový pro děti na Horní Bečvě. Balíme letní táborové věci do beden a pomyslně 
píšeme  veliké díky za vydařené léto. Děkujeme také Vám za Vaši přízeň a budeme se těšit na 
další dobrodružství s Klubíčkem. 
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Tábor Ta j emná zah rada a  
čtenářský autopilot 

Domeček u Králičího kopce v Květné 
zahradě se stal zázemím pro klubíčkový 

příměstský tábor s názvem Tajemná 
zahrada. Děti měly možnost poznávat a 

zažít atmosféru Květné i Podzámecké 
zahrady skrze hry, vyprávění i tvoření. 

Nechyběla ani příležitost navštívit sala 
terrenu a druhé patro Arcibiskupského 

zámku, kde si děti mohly vyzkoušet 
n o v o u a p l i k a c i s t a b l e t y 

nazvanou Sen biskupa Karla. 
N e n í t e d y d i v u , že b y l y 

spokojené a s te jně tak i 
vedoucí. Jeden z nich během 

čtení pohádkové knížky v 
parném poledni (na rozdíl od 

dětí) usnul. Ty mu pak druhý 
den tvrdily, že už jim danou 

kapitolu četl včera. To by ale o 
tom musel vědět, ne? (Petr 

Hudec) 

Tvoříme s prasátkem Pepinou 

Tábor s Pepinou nás na pět dnů 
přenesl do magického dětského 

světa prasátka Pepiny. S Pepinou 
jsme poznávali barvy, lovili a učinili 

se pojmenovat anglicky hmyz, 
ochutnali jsme roztodivné ovoce a 

zeleninu, jeli jsme s Pepinou k moři, 
sázeli kouzelnou dýni a oslavili jsme 

s ní její narozeniny.  



Sešla se skupinka úžasných dětí, zapálených do tvoření a 

dobrodružství. Fotky z pláže pro ně jistě zůstanou milo 
vzpomínkou. (Hanka Šmídová) 

 

Taneční tábor 

V  týdnu od 17. do 21. 8. se 

Klubíčko rozeznělo žhavými 
rytmy cha-chy, rumby, samby a 

jivu. Čtrnáct nadaných dětí – 
děvčat i chlapců, se účastnilo 

druhého ročníku tanečního 
tábora se skvělou taneční 

lektorkou Renatou Vacovou. 
N o v é s e s t a v y l a t i n s k o -

amerických tanců nadchly 
všechny. Vrcholem týdne a 

velkou motivací pro dalš í 
trénink byla návštěva tanečního 

páru z  TK Gradace, který 
uchvátil svými výkony a předal 

dětem cenné informace a rady ze světa závodního tancování. Poslední táborový den probíhal ve znamení 

soutěžní závěrečné přehlídky. Třpytek, třásní, lesku a laku na vlasy snad nemohlo být více ☺ .  



 

Před přísnou porotou 

všichni uspěli a odnesli 
si nejen diplom, ale také 

d o b r ý p o c i t 
z protancovaného týdne 

v  K l u b í č k u . ( E v a 
Matýšková) 

Zpráva za Mariánek 2017 podruhé 

Milí příznivci Klubíčkových akcí, posílám zprávu z druhého turnusu příměstského tábora na Mariánově. Počasí 

nás na rozdíl od prvního turnusu tolik nevypeklo, ale malinko vypečení jsme byli taky. Teta Kačka se kvůli 

táboru naučila na pidimidikytaru, prý se jmenuje ukulele a tak jsme si často s ní prozpěvovali, že datel léčí za 

pakatel, vyzívali Mariánka ať s ostatními skřítky vyleze z mechu, už nepracuj mravenečku můj, znělo u 

odpočívání a prostě jsme pěli, co jsme síli měli. Celé dny jsme si hráli v přírodě, provázet nás měl osobně 

skřítek Mariánek, bohužel už druhý den ho unesla babicejagice, starostlivá čarodějnice, jelikož si myslela, že 

jsme plejtváci obrovští, co všude křičí, řičí a přírodu ničí.  



Mariánek nám posílal zprávy a nápady na to, jak jí dokázat, že jsme milovníci přírody a občas i hodňouši. A 

čím jsme se celé dny venku bavili? Prostě příroda je nejlepší herna, tělocvična, ateliér, učebna, laboratoř, 

odpočívárna i divočina, tak zavřete oči a zkuste si to představit, super, že! Taky jsme si dělali domácí 

plastelínu, pokusy s mlékem barvičkami, octem apod., kreslili kouzelné obrázky svíčkami, stříleli jsme na 

medvěda, pletli a zamotávali jsme se v pavoučích sítích, stavěli jsme chodníček nožníček a ještě více. Byli jsme 

taky na dobrodružné výpravě v opravdové divočině, kde nám naši stateční kluci s tetou Kamčou klesitli cestu. 

Viděli jsme tam Mariánkova posla zajíce, srnku, na které 

odjela babicejagice a našli jsme zůstatek vody z vyschlého 

potoka. V jiném lesíku jsme si vyhrnuli rukávy, oblékli 

rukavice a posbírali jsme velikananánský pytel odpadků. To 

babicijagici obměkčilo a v pátek pustila Mariánka a 

dokonce nás pozvala do svého doupěte, kde nás 

vyzkoušela z toho, co jsme si o přírodě zapamatovali a dala 

nám dokonce dárek od ní a Mariánka. Jéjé, musím se 

omluvit tímto paní Vranimůře, že jsem psala babicejagice, 

jelikož je to vlastně hodná čarodějnice a poděkovat jí, že za 

námi přišla. No uznejte, kdo se může pochlubit, že zná 

osobně Vranimůru - my ano! 
Tak díky všem maminkám, co dělaly taxíky a dovážely děti, 

všem ostatním, které chystaly chutnou krmi, tetě Verči za zázemí a organizaci, malým medvědicím Evičce a 

Alence za pomoc s hlídáním divočáčků, tetě Kačce za akčnost a skvělou spolupráci, dětem za jejich energii, 

skotačení, zvědavost i zvídavost a Mariánkovi za možnost zažít dobrodružství venku v přírodě! Zdraví a přeje 

zdraví, velká medvědice teta Kamila (Kamila Sýkorová) 

Výjezdové pobyty 

Ztratil se Pepek námořník aneb cesta 
kolem světa 

Celou řadu klubíčkových táborů jsme zahájili 
hned první prázdninový den výjezdovým 

táborem pro rodiče s  dětmi na Rusavě. 
Opět po roce jsme se sešli na name ostrově 

AvasuR, kde nás vždy očekává náš kamarád 
Pepek námořník. Ovšem nyní nás Pepek 

nečekal. Zůstala po něm jen námořnická 
čepice, louže špenátu a dopis od Zloduchy 

Avasurské, která Pepka unesla. Zákeřnost 
Zloduchy nás však i mnohému naučila a díky ní zažili celé rodiny spoustu legrace a dobrodružství – po stopách 

Pepka jsme putovali po celém světě, poznali jsme šamana a jeho moudrost, navštívili i střechu světa (tedy jen 

její turistický vrchol)☺ , postavili indiánům teepee a řádili na karnevalu v Riu. Teprve v Evropě Pepek sám 

přemohl Zloduchu, neboť požil obrovské množství špenátu, Zloduchu zajal a odvážným dětem, rodičům i 

prarodičům přivezl za statečnost odměny. To bylo radosti, že se nám Pepek vrátil. A Zloducha? Ta jako každý 
rok slíbila, že se polepší. Tak uvidíme….. možná příští rok prožijeme dobrodružství s Pepkem a Zloduchou 

právě s Vámi. (Danka Vejvodová) 



Stanový tábor por vrškem - mise „VZHŮRU KE HVĚZDÁM“ 

Vesmírný deník tábora 

Horní Bečva, hvězdné 
datum: 6 . - 12. srpen 

2017 našeho letopočtu, 
1 7 3 3 k o p t s k é h o 

slunečního kalendáře, 
1437 muslimské éry 

H i d ž r a , 5 7 7 7 
židovského kalendáře, 

7525 éry byzantské… 

Domovská základna 

umístěna na louce u 
l e sa s  p řek rásným 

výhledem v  sektoru 
oblasts kopce Kyčera, 

v galaxii Mléčná dráha. 
Strategické místo pro průzkum terénu. 

Došlo i na stále veleúspěšné stavění, tentokráte hvězdného (jak jinak), městečka v lese. Členové posádky měli 
domečky vyšperkovány závěsy ze šišek, košťátky na úklid, rohožkami, mechovými pelíšky a dokonce 

kamenným počítačem a satelitem. V městečku se pilně obchodovalo a vzájemně pomáhalo. Mělo dojít i na 
hvězdnou šiškovou válku (Star Pine Cone Wars), ale tu jsme již bohužel nestihli. 

A když už to bylo trochu o hvězdách, došlo i na pozorování noční oblohy a jejího hlavního protagonisty těchto 

nocí – úplňkového měsíce. Teleskop nám umožnil vidět na vlastní oči měsíční moře a krátery. Bohužel na místě 
přistání Appola 11 jsme stopu nezahlédli.  



Stejně jako kosmonauti na Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) musí šetřit s vodou, tak i naše posádka čelila 
jejímu nedostatku a byla prověřena jejich zdatnost ve formě ekologické sprchy, cestě pro vodu ke studánce, či 

mytí nádobí bez myčky.  Nejen díky těmto zkušenostem víme, že nedostatek pitné vody je jeden z největších 
globálních problémů lidstva. Prosím, šetřeme vodou! 

Vesmírný deník, dodatek: Díky silovému poli, nás  nepřízeň  počasí, v podobě extrémní ho vedra, sucha, 
deště, zimy, větru a 

bouřek nezdolala  a 
členové posádky se 

projevili jako zdatní 
táborníci, tábornice 

a táborničata. (Vaše 
mimo(po)zemšťanka 

Marta Madejewski) 


