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Úvodní slovo

DOBRÝ ZDRAVÝ ZÁKLAD
Poslední rok a čtvrt mé šestileté rodičovské dovolené bylo celkem úzce spojeno s Klubíčkem Kroměříž - s živoucí a
rostoucí neziskovou organizací, s jejími pracovnicemi i rodiči a dětmi, kteří toto centrum rodinného setkávání, pomoci i
volnočasových aktivit navštěvují.
V lednu 2018 jsem se vrátila do svého původního zaměstnání a tak skončilo mé působení v Klubíčku Kroměříž v roli
kontaktního pracovníka. Asi jako většina jsem se do tohoto centra dostala nejdřív jako maminka využívající jeho služby.
V rámci navázání užší spolupráce se spolkem Barbořice (jehož jsem spoluzakladatelka), jsem působila nejdříve v jedné
z rodičovských skupin a později se zapojila i jako lektor aktivit pro děti. Od září 2016 jsem se jako kontaktní pracovník
setkávala s maminkami v rámci rodičovských skupin, při besedách, přednáškách i workshopech, na kterých jsem se i
organizačně podílela.
Před první mateřskou dovolenou jsem pracovala osm let
v neziskové organizaci, zabývají se sociálními službami
protidrogové prevence. Opakovaně se mi při práci
potvrzovalo, že drogový problém i jiné patologické chování
se může objevit v jakékoliv rodině, bez ohledu na sociální
postavení, věk rodičů, jejich etnickou příslušnost, výši jejich
vzdělání, či prestiž povolání. Společným znakem byl fakt, že
na zvládnutí či překonání problému měly vždy větší šanci ty
rodiny, kde byl dobrý zdravý základ (hodnoty, vztahy,
společné zážitky). Velmi důležitá je proto podle mého
názoru prevence. Předcházení vzniku a prohlubování
problému v rodinách s dětmi prostřednictvím posilování
rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů
je jedním ze základních cílů Klubíčka, které poskytuje bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi a nabízí základní i
odborné poradenství v neformálním přátelském prostředí. (Kamila Sýkorová)

Jak se v Klubíčku daří
Druhá Dětská skupina Sovička v plném proudu
V lednu 2018 jsme otevřeli druhou registrovanou
dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí. Říká se, že pokud
něco jde hladce, je třeba tuto cestu následovat. Pro
Klubíčko jde o odvážný krok. Jedná se o naše druhé
působiště na Gorkého ulici. Píšeme novou kapitolu.
Zařízení péče o děti Dětskou skupinu Sovičku jsme
vybudovali během 6-ti měsíců od června do prosince
2017. Budování šlo dobře, bez problémů. Harmonogram
budování zahrnoval stavební práce, vodoinstalační
práce, elektrikářské, stolářské, malířské práce a
podlahářské práce.
www.klubickokm.cz
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Dále následoval úklid včetně údržby zahrady - revize a údržba vzrostlých stromů a zeleně, ořezání a úprava trávníku.
Následovala fáze nákupů, instalace vybavení - čipovacího systému, skříní, úložných prostor, lehátek, stolů a židlí včetně
elektrických spotřebičů. Následovala kontrola z KHS a registrace DS u MPSV (23.11.2017, hurá!). Současně jsme
připravovali veškeré potřebné dokumenty včetně povinné publicity, komunikovali s rodiči a personálně zabezpečili DS.
V současné době je kapacita nové dětské skupiny plně obsazena. Děkujeme za Váš velký zájem o dětskou skupinu. Další
zápis do dětské skupiny proběhne během měsíce dubna, kdy budeme vědět, kolik míst vám můžeme nabídnout během
letních prázdnin a také od září 2018. (Marcela Bradová)

Kuchtíci v akci
O jarních prázdninách to v Klubíčku
občas pěkně vonělo, až se všem sbíhaly
sliny. 14 dětí tam totiž na příměstském
táboře
tvořilo a
bavilo se
na téma
kuchtění.

A
co
všechno stihly? No třeba jáhlové placičky, kokosovo-mrkvové, banánové muffiny, datlové
a čokoládové kuličky a ovocné a zeleninové smoothie (to zeleninové a zelené moc na
odbyt nešlo  ). Ale taky třeba nákup surovin v obchodě, klíčení různých semínek,
prostírání stolu a prohlídku kuchyně v restauraci Radniční sklípek. Mimo jiné jsme zjistili,
že tyčinky, kterými se v některých zemích jí, jsou dobré i na tvorbu drdolu..
Někteří poprvé zkusili méně obvyklé potraviny jako řapíkatý celer, tahini pastu, kokosový
olej, chia semínka a mungo klíčky, ale i další. A někteří se přesvědčili, že i když to při vaření nevypadá nic moc, tak to
může chutnat výborně a že za to stojí ochutnávat nové věci. (Lenka Javoříková)

Fejeton
Není pytlík jako pytlík 
Často si kladu otázku, proč si lidé snaží za každou cenu život zjednodušovat, když to mnohdy ve výsledku nikomu a
ničemu neprospívá. Ještě bych pochopila, kdybychom něco neprospěšného, mající potenciál nám ulehčit život,
vymysleli, vyrobili, a když by to dobře nefungovalo, tak přestali vyrábět a zkusili něco jiného. Ale tak tomu většinou
není.
Typický příklad jsou naše „úžasné“ mikrotenové pytlíky. Komu se nestalo, že mikrotenový pytlík naplnil a vzápětí sbíral
ovoce po podlaze. Všichni už dnes víme, že plastový odpad je velký problém, že máme v oceánu obrovské ostrovy
skládající se z plastového odpadu, že rozložitelnost plastů v přírodě (i těch tzv. biodegradovatelných) je veeelmi
problematická, a i přesto vyrábíme pytlíky, které nefungují ani omylem perfektně. Jsou k dispozici všude a zadarmo,
protože za peníze by si je nikdo nekoupil. No není to divné?
Možná i díky dětem jsem dospěla k názoru, že se budu snažit produkci odpadu za naši domácnost snížit. Začít právě
přechodem z mikrotenových super tenkých a super k ničemu pytlíků na nějaké pořádné, opakovatelně použitelné. A
tak se stalo…V batohu mám stále nachystané „krásné“ pytlíky ušité ze starých záclon (když budete mít štěstí tak jako
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já, nemusíte je ani šít sami a známá kamarádky vám je spíchne za pár
kaček ). A jak se na mě dívají v obchodě? Měla jsem prve pocit, že
budu za exota (i když upřímně, proč bych měla, šetřím nejen přírodu,
ale kapsu každého obchodu). Ze zkušenosti musím říct, že
v supermarketu jsou většinou paní pokladní tak zblblé z toho pípání, že
na můj sáček nereagují nijak, beze slov vezmou, zváží a tváří se jako
obvykle. V menších obchodech samoobslužných či v trhu je to
v pohodě úplně a dokonce si mě pak prodavačky pamatují: „Do svého
pytlíku paní, že, jako obvykle “. Dokonce už jsem zaznamenala i slova
pochvalná : „Jééé vy máte ale pěkný pytlík, tak to má být“. Nejhorší
zkušenost mám tam, kde vám zboží musí dát do vašeho pytlíku sama
prodavačka. Tam se vám může stát, že pokud člověk není dostatečně
hbitý nebo se mu nepodaří prodavačku přemluvit, vyfasuje
bezvadných plastových pytlíků hned několik. Už jsem i slyšela: „ Jen si
ho vemte, já to neplatím“. No nevím, už jsem vyrostla z toho, že i když
je to zadarmo, tak si toho musím vzít domů tuny.
Shrnuto a podrženo, krásný, pevný, pratelný, opakovaně použitelný
pytlík ze staré záclony je prostě bezvadná věc, která ani náhodou
nemůže konkurovat té ohavné věci, která se trhá, a když zafouká lítá
po celém městě. Moderní životní styl „zero waste“ je prostě nejen
velmi zodpovědný, ale také dnes COOL a IN, bohužel to ještě spousta
z nás neví . Kdo má chuť, ozvěte se mi prosím, ráda dál předám toto úžasné know how, případně s vámi půjdu poprvé
nakupovat, abych vás přesvědčila, že exot je někdo jiný, ne ten kdo má látkový pytlík. (Veronika Habrová)

Co nového v Klubíčku
Polyrodiče
Polyrodiče aneb naše nová rodičovská skupina, která je určena především pro rodiny se třemi a více dětmi. Každý měsíc
se pravidelně potkáváme v Klubíčku a společně sdílíme starosti a radosti spojené s životem ve velké rodině. Děti mají
k dispozici velkou hernu, kde mají možnost spolu s ostatními kamarády si pohrát a vzájemně se socializovat. Rodiče
tak mají prostor probrat aktuality ze života, které je těší nebo trápí. Tvoříme společně prostor, ve kterém můžeme s
důvěrou otevřít témata, která jsou mnohdy v menších rodinách neaktuální či neuchopitelná.
Pokud máte čas a chuť, přijďte mezi nás. Další setkání máme naplánováno na 23. března 2018 od 9hodin. Těšíme se
na Vás. (Martina Sedláčková)

Nabízíme volná místa v aktivitě
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM
Nabízíme jedno volné místo v konverzaci pro děti 3.- 4. tříd ZŠ
s rodilým mluvčím Richardem ve středy v čase 14.00 - 14.45
a dvě volná místa v konverzaci pro děti 5. a 6. tříd ZŠ s
Conorem ve středy v čase 16.50 - 17.35. Hlásit se můžete
prostřednictvím
rezervačního
systému
na www.klubickokm.cz
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Něco pro anglofily
I didn’t say ‘statchy’ or ‘ne’ while working in London
Life takes you down unexpected paths sometimes; if the last year of my life is anything to go by, I would certainly it
does. If you had told me 6 months ago that I would be working in a nursery in the Czech Republic, I’m not sure what
my reaction would have been. I have always loved change, the new is always exciting to me. After what has been
happening in the UK over the last 2 years, I have felt more and more that I needed to live somewhere else, to
experience a new culture and do something different. I want to travel and experience new things as much as I can,
while I can, and the great thing about EVS is that it gives you experiences you would never have had otherwise.
Living and working in a country is really the only way to get to know it. I feel like I’m starting to get to know Czech, and
so far I really like it.

Why I’m in Kromeriz
After graduating university, I was fairly lucky in that I found a good
graduate job in London, in the field of work I was (am) interested
in, public relations. Although it’s still a career I would consider
going in to, I did not feel fulfilled from my job, I didn’t feel like I
was making a difference. Working with children isn’t easy. I had a
vague idea what it would be like, but I hadn’t really done it before
so I didn’t know what to expect. Luckily, I really enjoy it, much
more than I thought I would. I don’t think I will do it forever, but
so far its been great.
When I left my old job, I really wasn’t sure what I wanted to do
next. Although today that’s not changed a huge amount, I feel so much more like I’m moving in the right direction.

Differences
You could say that my old office job in London is quite a bit different than working in Klubicko, as this list shows; most
of them are positive.
I didn’t say ‘statchy’ or ‘ne’ while working in London nearly as much as I do now.
I do significantly more colouring, painting and general arts and crafts now than I did in London. Which, to be honest,
I think is a good thing.
My old company, and the general field in which I was working, was largely male dominated. This is clearly different to
Klubicko, but I haven’t found it to be a problem at all. Any least so far anyway!
Like most jobs, my old job got boring quite quickly and it didn’t take long for me to start to dread going in. I don’t feel
at all like that working in Klubicko. It’s definitely not easy, but everyday is different and its so much more rewarding
than just sitting in an office in London doing a job I don’t enjoy.
I used to commute into London and back on the train, 1 and a half hours each way. Living literally across the road is
amazing.
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Differences between Czech and the UK
Slippers We have slippers in England, but mostly to keep your feet warm inside the house. It is by no means compulsory
and it is common that people wear their shoes around the house. I think slippers are a
great idea, although I think people wearing them while working in a café or shop is a
bit strange!

This is what I imagine when I

Food of course food is different here than in the UK, that’s not really that surprising.
What I didn’t expect is that lunch is the biggest meal of the day in Czech. In the UK, think of slippers
dinner is the largest meal of the day, with a large, hot meal usually eaten at around 7
or 8 in the evening. Lunch is almost always smaller than dinner, normally one course and is
often cold. It is becoming more and more common to eat soothing small and quick for lunch.
Common lunch food includes: a sandwich, salad, or soup.

Christmas - Christmas in the UK is celebrated
differently than in Czech. Firstly, Christmas Day in
the UK is the 25 December, and the 24 is
celebrated as Christmas Eve. Christmas in the UK
starts on the morning of the 25 where the kids
usually wake their parents up very early. Normally
something small is eaten for breakfast, along with
some alcohol (usually Champagne and orange
juice, called a Bucks Fizz). After breakfast,
presents (delivered by Santa, rather than Baby
Jesus) are opened. When the children are
distracted by their presents the parents start
cooking Christmas Dinner (eaten at around 15:00)
which is usually turkey served with roast potatoes
and other root vegetables, sausages, stuffing and
Yorkshire puddings (savoury cooked in an oven.
After lunch is desert, which is usually Christmas
pudding, which is a cake made from dried fruit soaked in Brandy for about 6 months. After dinner, people are so full
they spend the rest of the day watching films and fall asleep infant of the TV.
Getting up early - Usual office and school hours in particular, are much earlier in Czech than in the U.K. Most schools
in the U.K. start at 8:30 and office hours are usually 9-5. Another difference in school times is that in the U.K. the school
hours are the same each day, so children are in school from 8:30 till 3 everyday Monday to Friday.
Animal noises - This is a difference I didn’t expect, and one that became quite obvious early on through working at
Klubicko. We have different noises for animals. It’s
hard to explain through writing, but they are quite
different. The noise a dog makes for example, I would
say “woof woof” whereas in Czech you say something
like “huff huff”. It’s not just the noise for dogs either,
almost every animal sound is different. I would say a
chicken “clucks” and a rooster, admittedly rather
oddly, goes “cock a doodle doo!”
(Conor O´Shea)
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Do diáře
19. 3. - Po - Beseda: Mluví mé dítě přiměřeně svému věku?
20. 3. - Út - Rodičovská skupina Čiperky
23. 3. - Pá - Rodičovská skupina Polyrodiče
26. 3. - Po - Beseda: Doma s malými dětmi – inspirováno Montessori
9. 4. - Po - Beseda s psycholožkou: Komunikace v rodině
13. 4. - Pá - Beseda s psycholožkou: Matky a dcery - (ne)dořešené vztahy?
8.4. - Ne - Ukliďme Česko – pořádá Spolek Barbořice
21.4. - So - Den Země s chlebopečením a volnou výměnou věcí - Spolek Barbořice
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