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Léto špinavých nohou
Uprostřed léta se mi vrátila má úžasná
jedenáctiletá dcera Zuzka z tábora. Byl to
klasický stanový tábor v lese - táborová
latrína, plechové hrnky, ešusy, stany
s podsadou, mravenci, škvoři a jiná havěť.
Prostě romantika. Mimo jiné, do teď
vedeme diskuzi, zda škvoři koušou. Já si ze
svých dětských let pamatuji, že mne
dohryzalo kde co, ale škvoři tedy ne.
V seznamu věcí na tábor byla uvedena
žínka - hygienická pomůcka (POZOR!
nezaměňovat s lesní ženou). Žínka je
taková ta normální froté malá věc, zkrátka
pomůcka k mytí. Myslíte, že byla použita?
Jako jedna z mála věcí opravdu ne! Zůstala
nedotčena...
Jak vypadal návrat? Nohy od konce kraťas,
až po začátek ponožek byly oproti opálené
kůži zvýrazněny bahenním odstínem. Ne,
nemyslím si, že dceru neučíme dostatečně
svědomitě hygienickým návykům a že je
špindíra… prostě tohle k létu a dětství
patří. Razím teorii, že pokud po návratu
domů nemá Vaše dítě dostatečně špinavé
nohy, něco je špatně, a asi se dítku na
táboře nelíbilo. A pokud se Vám dítě vrátí
z tábora, z výletu nebo jiné dovolené také
v takovémto stavu, nezlobte se na něj.
Odsuňte špinavé prádlo do pračky, boty na
odmočení do lavóru a dítě do sprchy. A v
duchu křičte hurá, ten spokojený úsměv za
to stojí
MARTA MADEJEWSKI
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Představujeme
Edita Klopanová –
lektorka Montessori a Máma
Jaká byla tvoje cesta do Klubíčka?
Mám dojem, že úplně poprvé mě - ještě jako těhotnou - do Klubíčka nalákala beseda o látkových plínách,
kde jsem poznala dvě jisté klubíčkoženy:) S našimi batolátky jsme se pak začaly vídat v tělocvičně v rámci
Čiperek a v Montessori pracovně a postupně jsem se tu seznámila se spoustou dalších podobně naladěných
žen, za což patří Klubíčku moje obrovské díky. Jak děti rostly, prošly jsme spolu Ekoklubíkem (taková - jak
ráda říkám - "lesní školka ve městě"), spolupracovaly jsme na skvělých klubíčkových akcích jako
Chlebopečení nebo Volná výměna věcí... A taky jsem dostala příležitost se do Klubíčka víc zapojit.
Co v Klubíčku děláš? V jakých aktivitách tě najdeme?
Přes lektorování besed s tématem Doma s malými dětmi - inspirováno Montessori jsem se dostala k vedení
Montessori pracoven pro rodiče s dětmi. Tím se mi splnilo, na co jsem před čtyřmi lety pomyslela, když jsem
s první dcerkou pracovnu navštěvovala jako rodič :)
Co Tě na Klubíčku baví?
Miluju ten komunitní rozměr Klubíčka, že se tu setkáváme s
podobně smýšlejícími lidmi. Připadá mi bezva, že si tady každý
může najít to své - děti, rodiče i lektoři. Užívám si přátelskou
atmosféru, vidím tu úsměvy, ze kterých je poznat, že jsou tu všichni
rádi.
Co Tě na Klubíčku nebaví?
Mmm... napadá mě snad jen vylívání nočníků po maloších:)
Proč se věnuješ Montessori pedagogice?
Montessori pedagogika mi dává smysl - vidím to tak, že co dítě díky
vhodným podmínkám zažívá v dětství, z toho pak může těžit celý
život. Pomáhá mu využít jeho potenciál, učit se se zájmem a
radostí, svobodně a zodpovědně se rozhodovat... A pro mě jako
mámu i pedagoga je to hodně o práci na sobě.
Je celý svět dle pravidel Montessori?
Nejsem si jistá, jak otázku myslíš. Řekla bych, že je jen na nás, jak
svět chceme vidět. Máme možnost vybírat si, co se nám hodí a co s
námi naopak nerezonuje.
Co dělá dobrého rodiče?
Momentálně mám pocit, že odpočinek:)
Jak pro Tebe vypadá ideální relax?
Ideální? Asi něco v hudebním duchu. Poslední dobou je mým velkým přáním najít někoho, s kým bych si
mohla zazpívat na nějaké zpívací session s kytárou jako za mých mladých skautských let. Taky jsem vyslala
myšlenku, že chci doma piano, tak čekám, kdy se kdo bude nějakého zbavovat :) Jinak si odpočinu i u pletí
zahrady nebo třídění šuplíků, hlavně když je to bez asistence dětí :)
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Jak se v Klubíčku daří
Klubíčko roste, prostory se zužují
Odjezd našich zahraničních dobrovolníků nebylo posledním „Good Bye“, kterým
právě procházíme. Bohužel se musíme od září rozloučit i s naší klubíčkovou
kanceláří v budově ZŠ Zachar. Při 17 zaměstnancích, dvou dětských skupinách,
odpolední družině, volnočasových aktivitách, besedách, seminářích, příměstských
táborech a dalších jednorázových akcích to pro nás není dobrá zpráva. Snažíme
se život v neziskovce brát tak, jak je a tak od září dojde k mnohým organizačním
změnám. Náš administrativní tým bude situován občasně v hlavní herně Klubíčka
(ZŠ Zachar, Albertova 4062), dále v minikanceláři (vstup naproti Dětské skupiny
Klubíčko, ZŠ Zachar), částečně v DS Sovičce (Gorkého 2565) či v home-office.
Budeme se snažit naše prostory využít ještě efektivněji a účelněji a možná vydáme
blog, jak se žĳe minimalisticky, bez potřebného zázemí. Za všechny nepohodlné
změny se vám omlouváme a věříme, že kvalita poskytovaných služeb neutrpí.
Pokud si s námi chcete mluvit osobně, prosíme o domluvení schůzky, budeme
totiž tady i tam, doma i v práci, stále ale kopat za naše milé Klubíčko.
MARCELA BRADOVÁ

Čínská kultura
v Klubíčku i v Knihovně Kroměřížska
Během měsíce srpna jsme v Klubíčku uskutečnili čínský příměstský tábor. Děti vytvořily dílka,
která vznikla během tohoto tábora. Děti předvedly také čínský čajový obřad pod vedením
lektorky paní Amy Jia a Natálky Csizmaziové. Xiè xiè!

Odpolední družina pro děti 1. stupně
ZŠ zdarma
Máme pro vás potěšující zprávu. Od září znovu otevíráme odpolední družinu pro děti 1. stupně
ZŠ. Jedná se o téměř tříletý projekt, v rámci kterého bude pro školáky 1. stupně otevřena
družina denně od 12 do 18 hodin a bude zcela zdarma. V rámci jarních a letních prázdnin
uspořádáme příměstské tábory. Družina nabídne angličtinu, tvoření, sportování, doučování či
výlety. Pokud máte o odpolední družinu zájem, prosíme o přihlášení přes náš rezervační systém,
máme ještě několik míst volných.

Tento projekt Klubík 2,
reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007832
je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.
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Příměstský tábor: Chtěla bych být princeznou
2018
Holky, já tedy ne. Jako malá samozřejmě ano - představa pohádkové princezny je lákavá, ale ono to asi
ve skutečnosti taková legrace není. Člověk nesmí to a ono, pak naopak musí toto a támhleto – stačí se
podívat na královskou rodinku do Anglie. To nejvybranější chování jsme ale naštěstí na táboře zkoušet
nemusely.
Princezny jsem sice trochu potrápila při obědě slušným stolování, ale jinak si myslím, že jsem byla
vychovatelka mladých slečen celkem hodná, rákosku a jiné pomůcky jsem vytahovat nepotřebovala :).
Představu tábora jsem měla takovou, že vznikne něco jen pro holky, že to bude o výtvarničení, hraní
si s panenkami, žádné velké soutěžení a hlavně pohoda. A myslím, že se nám to povedlo a zvládly jsme
toho hodně - piknik v zahradách našeho krásného kroměřížského zámku, včetně projížďky parkem,
výstavy o panenkách a hračkách, stavbu hradu, módní princeznovskou přehlídku a spoustu tvoření.
Věřím, že to moje princezny bavilo a třeba budeme příští léto v tvořivém holčičím táboře zase pokračovat...
MARTA MADEJEWSKI

Goodbye Emily, goodbye Conor
Rok uběhl a my se rozloučili s naší EVS dobrovolnicí Emily. Emily s námi v Klubíčku strávila rok díky programu
Erasmus+. Pracovala v různých aktivitách Klubíčka a to s trpělivostí, klidem a láskou k dětem jí vlastní.
"During this year I have learned, that teaching is far more challenging and challenging in a different way than
I thought. That maybe only living in another country as a different cultural scenery makes you notice how deeply
everyone is shaped by the cultural context they grew up in. That everywhere you go, you will meet people, who
will always make you long to go back."
EMILY KEPPLER
A ještě jedno "Thank you and Good Bye!" a to našemu druhému EVS dobrovolníkovi Conorovi. Conor, stejně
jako Emily, pracoval rok s dětmi v Klubíčku a jak sám řekl, v mnohém jej rok u nás překvapil :-) " If you had told
me that in a year I would be speaking (some) Czech, teaching English to children of all ages, been skiing, and put
on an analogue photography exhibition; I am sure that I would not have believed you."
Děkujeme Emily a Conorovi, že si vybrali jako svůj EVS projekt Klubíčko. Přejeme jim krásný návrat domů a těšíme
se v budoucnu na viděnou!
NATALIE CSIZMAZIOVÁ
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Klubíčko prošlo genderovým auditem
Klubíčko Kroměříž má trvalou snahu se zlepšovat a tak jsme dobrovolně prošli genderovým auditem. Auditorská
organizace Nora – Genderové informační centrum provedla audit od dubna do června 2018. Jednalo se
o obsahovou analýzu interních i veřejně přístupných materiálů, on-line dotazník ale také o individuální i
skupinové diskuse, účastnicím byla zaručena anonymita.
Výčet oblastí zahrnutých do genderového auditu
•

Cíle organizace

•

Institucionální zajištění politiky genderové
rovnosti

•

Organizace pracovního prostředí

•

Personální politika

•

Kultura organizace

Zjistili jsme mnohé, je za námi vidět dlouhá více než 15letá cesta, dostali spoustu doporučení a námětů na
zlepšení, ale také mnohá vyjádření, která nás mohou hřát u srdce.
„Možnost flexibilní práce z domu je pro mě jednoznačným benefitem. Vzhledem k tomu, že mám tři děti, jinou
práci bych ani dělat nemohla. To je jeden z důvodů, proč tu pracuju, protože spoustu věcí si můžu dělat, kdy mám
čas. V jiné práci by to nešlo.“
„My máme každodenní zpětnou vazbu. Hodně věcí spolu diskutujeme. Já pociťuji pozitivní ohodnocení od
vedení ve vztahu k mé práci.“
„Jde tady pracovat na mateřské dovolené. Jde to na dohodu, třeba vést nějaký kroužek.“
„Pro mě je největší benefit ten kolektiv. Dříve jsem zažila mnoho pracovních kolektivů a tady toho si hrozně
vážím. Vedení je opravdu lidské, i kolegyně.“
„Dobré pracovní vztahy jsou nejlepším benefitem. Můžeme realizovat své sny a plány.“
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My year in the Czech Republic – a travel
“success” story
Firstly I went to Znojmo and walked in the National park there. I booked my train tickets and the room entirely
in Czech and then just kind of went in the National park hoping to somehow find my way back. And miraculously
I always did! But all pride aside I was unprepared anyway, because I did not take enough water for the whole
day which lead to me having to walk to the closest village hoping to find a small supermarket or a petrol station.
Naturally there was nothing. So I ended up standing at a huge fence, shouting ‘voda prosim, nemam voda” to
an old man and his dog playing in their garden. Lucky for me they were kind enough to fill up both my bottles
and even gave me an apple. That was definitely one of my top moments here, being saved from starvation and
I also getting to pet a cute dog.
EMILY KEPPLER

Osm let spolupráce
„Chtěla jsem Vám touto cestou ještě jednou
poděkovat za těch 8 let spolupráce. Jsem ráda,
že jsem "narazila" na tak milé a vstřícné lidičky,
jako jsou tety v Klubíčku (i "strýčkové" byli moc
fajn, ať se někoho nedotknu). Moje holky je
braly jako rodinu a měly možnost užít spoustu
krásných a nezapomenutelných chvil. I díky
Klubíčku mám nyní radost z mých dvou dcer,
které "náročnou" školu zvládají s přehledem a
velmi úspěšně. Nic není zadarmo a každý dílek,
může přispět k úspěšnému celku. Přeji Klubíčku,
aby jej navštěvovali jen rozumní rodiče, protože
to je základ šťastného a šikovného dítěte.“
KARIN PĚNČÍKOVÁ

Marcela Bradová Ženou regionu
Držitelkou ocenění Žena regionu za Zlínský kraj
se stala zakladatelka našeho rodinného
komunitního centra Klubíčko Marcela Bradová.
V devátém ročníku této ceny získala v hlasování
veřejnosti nejvíce hlasů. Slavnostní předání ceny
proběhlo 18. Září v budově krajského úřadu ve
Zlíně.
„Je mi velkou ctí zapojit se v letošním roce do
veřejně prospěšné soutěže Žena regionu, a
pomoci tak vyjádřit uznání ženám, které
dokážou svým aktivním přístupem motivovat
ostatní. Příběh Marcely Bradové je inspirací a
nadějí pro všechny, kteří jsou v životě vystaveni
nelehkým okolnostem. Její projekt rodinného
komunitního centra se zahraniční spoluprací je
hodný 21. století," řekl hejtman Jiří Čunek.
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Do diáře
24. 9.

Po

Beseda: Upravované potraviny a jejich vliv na naše zdraví

26. 9.

St

Beseda: Matky a dcery - (ne)dořešené vztahy? (Klub seniorů)

28. 9.

Pá

Workshop: Svět MONTESSORI

8. 10.

Po

Beseda: Faktory ovlivňující spokojenost ženy u porodu

8. 10.

Po

Beseda: Alkohol a drogy v rodině

10. 10.

St

Beseda: Mezigenerační vztahy (Klub seniorů)

12. 10.

Pá

Komunitní aktivita Táta klub

15. 10.

Po

Rodičovská skupina Polyrodiče

19. 10.

Pá

Workshop: Jak účinně rozvíjet řečové schopnosti našich dětí

20. 10.

So

Drakiáda

22. 10.

Po

Beseda: Zdravé obouvání dětí i dospělých

26. 10.

Pá

Workshop: Tvořivé přístupy při řešení problémů u dětí I.

5. 11.

Po

Workshop: Tvořivé přístupy při řešení problémů u dětí II.

každé

Út

Rodičovská skupina Čiperky
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