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Díky za další dobrý rok
Jsme už v únoru 2019, ale částečně stále
žĳeme rokem 2018. Pilně pracujeme na
vyúčtováních všech dotací, podáváme zprávy
o realizacích projektů, připravujeme výroční
zprávu a ještě, než se definitivně odpoutáme
od roku 2018, se krátce ohlédneme zpět. Co
se nám povedlo? V lednu 2018 jsme otevřeli
naši druhou provozovnu na Gorkého ulici,
kde jsme uvítali 24 dětí v naší druhé
registrované Dětské skupině Sovička.
Dokázali jsme zajistit financování na další
období pokračujících projektů jak
registrované Dětské skupině Klubíčko, tak
v odpolední družině, tak projekt MPSV
"Mateřství není handicap". Je pro nás
důležité, že k nám rádi chodíte! Však je vás
průměrně za loňský rok již 85 dospělých a 92
dětí denně! Děkujeme!

Nedávno jsme se v Klubíčku zamýšlely (ano,
samé ženy), proč by právě Klubíčko mělo
získat ručně kreslené 60s video zdarma
(pořád o něco usilujeme, hlásíme se,
vyplňujeme, obhajujeme a máme se co
otáčet). Proč? Protože rády naše Klubíčko
motáme, nebojíme se nových výzev, mnohé
spojujeme, propojujeme kultury skrz naše
zahraniční dobrovolníky, jsme aktivní, záleží
nám na životním prostředí, bez ohledu na
věk, zdraví i čas, jsme tu pro lidi, děláme i
věci zadarmo a rády, baví nás být jiní a
ukazovat to světu, jsme místem, kde je
dobře… a ze sněhu stavíme bílé králíky!

MARCELA BRADOVÁ
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Zahraniční spolupráce
Rodinné komunitní centrum se zahraniční
spoluprací a návštěvníky z jiných zemí
Klubíčko Kroměříž, z. s. vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit společný prostor pro rodiče malých dětí, prostor pro
sdílení radostí a starostí, fungovalo na bázi především dobrovolníků. Po 16 letech působení se Klubíčko stalo
velkou neziskovou organizací s dvěma provozovnami. Jedná se o služby péče o děti předškolního věku ve dvou
registrovaných dětských skupinách, odpolední družinu pro školáky 1. stupně ZŠ, příměstské tábory, různorodé
aktivity pro volný čas pro rodiny s dětmi napříč generacemi a také napříč jinými kulturami. Zabezpečuje také
poradenství psychologické, sociální, logopedické, zabývá se ekologickou výchovou. Organizuje besedy,
podpůrné skupiny, táta klub.

Klubíčko je ale také skutečným komunitním
centrem, do jehož aktivit jsou zapojováni
občané jiných států, kteří zde na Zlínsku
potažmo Kroměřížsku našli domov, práci,
rodinu.

Organizujeme kulturní odpoledne pro rodiny
s dětmi, kde rodiče cizinci přispívají svou účastí.
Například na Skotském odpoledni jeden
skotský tatínek na stanovišti učil děti házet
kmenem stromu dle Higland Games. Jiný
anglický rodič přispěl svou účastí na Anglickém
táboře a stal se na jeden den vyslancem
anglické královny Elizabeth. Další, francouzský
tatínek, nám 3 roky po sobě vařil šneky a dělal
ratatouille. Účast na takovýchto odpoledních
byla často vysoká 40-50 osob, takže jsme se už
jen tak tak vešli do prostor Klubíčka a pro
Anglické Vánoce jsme proto museli pronajímat
školní tělocvičnu - zde účast veřejnosti šla až do
150 osob a angličtí tatínci se střídali jako Santa
Clausové. Máme také maminky cizinky.
S jednou čínskou maminkou jsme zorganizovali
čínský příměstský tábor (zaměřený na čínský
jazyk a čínskou kulturu). Tábor měl obrovský
ohlas a navázali jsme na něj výstavou prací dětí
na čínská témata v knihovně Kroměřížska a
čajovým obřadem, který čínská maminka vedla.

Klubíčko Kroměříž navštíví v průměru denně
přes 170 malých a velkých návštěvníků, je
otevřeno od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin,
včetně prázdnin a mnohdy i víkendů.

V roce 2012 jsme získali akreditaci od České národní agentury a stali se tak hostitelskou organizací v rámci
Evropské dobrovolné služby Mládež v akci. V této době jsme již měli bohaté zkušenosti s hravou výukou
francouzštiny i angličtiny. S rostoucím zájmem o jazykovou výuku jsme v dubnu 2012 založili Francouzský klub,
který je aktivní dodnes. Klub je otevřen široké veřejnosti. Pořádáme různé akce např. „Odpoledne s Coco
Chanel“. V létě v rámci příměstského tábora děti nacvičily 30minutové divadelní představení ve francouzštině.



8. 2. 2019
1 / 2019

www.klubickokm.cz

Od roku 2013 po současnost postupně spolupracujeme se zahraničními
dobrovolnicemi z Francie, Finska, Velké Británie, Španělska, Německa.
Zapojujeme je nejen do našich aktivit, např. školky s výukou angličtiny, do
anglického odpoledního klubíku aj.

V roce 2015 rozšiřujeme akreditaci od České národní agentury a stáváme se tak
organizací vysílající. Skupina 4 mládežníků s vedoucím se účastní týdenní výměny
mládeže ve Finsku.

Máme otevřen tzv. Open Club - multikulturní setkávání a diskuse pro širokou
veřejnost se zahraničními dobrovolníky. Jedná se o setkávání, která mají
multikulturní charakter, akce jsou zaměřeny na poznávání kultury a tradic
anglofonního světa.

Dobrovolníky a návštěvníky Klubíčka zapojujeme do aktivit nejen v Klubíčku, ale
také do našich životů. Slavíme s nimi české, španělské, anglické Vánoce, pečeme
vánoční cukroví, čteme v Klubíčku i v našich rodinách knihy, které mají

dobrovolníci rádi,
seznamujeme finského
Mumínka s českým Krtečkem,
pečeme yorkshire pudding, děti vaří francouzskou
cibulačku, malujeme Eiffelovku, pořádáme finské
olympĳské hry, tančíme španělskou makarenu, na
velikonoce hledáme venku čokoládová vajíčka. Co je
nejdůležitější? Učíme se tolerovat rozdílnosti, jinakosti,
vysvětlujeme a zkoumáme, jak je tomu jinde a jinak.

Naši zahraniční dobrovolníci a návštěvníci přináší do
Klubíčka interkulturní rozměr umožňující dětem i jejich
rodičům rozvíjet chápání a přĳímání různorodosti jako
pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých
kultur jako přínosné. Věříme, že aktivity Anglického či
Francouzského klubu přispívají nejen k pozitivnímu
postoji výuky jazyků, ale také vytváření tolerantních
vztahů mezi různými kulturami a rozmanitostmi. Vidíme,
že vedou ke vzájemnému obohacování a otevírají cestu
k respektování různých způsobů života, myšlení a chápání
světa.

Jsme velmi potěšeni prohlášením pana hejtmana Zlínské
kraje Jiřího Čunka, který se o našem centru vyjádřil, že se
jedná o „Projekt rodinného komunitního centra se
zahraniční spoluprací hodný 21. století."

MARCELA BRADOVÁ



8. 2. 2019
1 / 2019

www.klubickokm.cz

Christmas in Klubíčko
I arrived to Kroměříž one foggy and cold night on 25 of November, at the doors of
the Christmas time. Those were going to be my first Christmas far away from my home and
my family, but I was ready to start this adventure in order to be closer to my dreams.

The charm of Kroměříž made me become in love with the town from the very beginning. Our
first event was to participate in Saint Nicolas Evening in Underchateau Garden. Dressed like
an angel, I was feeling very close to the heaven, surrounded by the nature, and making child
laugh and smile, with the best company of our Klubíčko families.

Soon I discovered how warm could be December in Czech Republic, despite of the snowy
weather. The Christmas market cover with the light of hope every main square in every city,
town or village, bringing the spiced fragrance of the mulled wine and the typical Czech
Trdelník.

I came with the idea of making crafts with the kids, but I could never imagine I was going
to deal with absolutely art developed experts in Klubíčko afternoon club. The crafts they
made could be luxurious handmade Christmas decoration in my hometown. Even if they
didn’t know, they taught me more that I taught them. The best Christmas cards in my live
were made by them!

Celebrations could be the word to resume all the moments I had in this first short period of
time. Celebration of our arrival, celebration of Secret Queen with Klubíčko co-workers, celebration of English
Christmas Eve with Conor, the previous volunteer, and why not, celebration of our first Christmas with real three
(Thank you so much for the present!) and real snow (rarely in those last years).

All I have to say is thank you. Thank you to everyone who met me and made my new home warmer, easier,
happier, and unforgettable. I feel very lucky to be where I am and couldn’t be with better people.

AMETS VIELA
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My first Christmas in the Czech Republic
The first thing that I have to say is Vecelé Vánoce!

Since I arrived in this country, all the people have treated me with a lot of kindness, making me feel like in home.
The second day in Kroměříž I went to my first Christmas Market located in one village nearby and I saw all
the traditions, the Christmas decoration, some things really different and others similar to mines. Since the first
day in Klubíčko we were talking about the holidays:
the food, the presents, the activities. One thing that
all the people were repeating was about having a
white Christmas, in my city we don’t have snow so I
have never thought about that and then it started to
snow, and the people were decorating the trees and
the houses, and everywhere there were candles and
the ambient was lovely. Saint Nicholas day was one
of the best, all the people in the city were staring at
us because we were wearing costumes in the streets
as Mikuláš Anděl Čert, it was really funny, and cold I have to say, but it deserved it.

When we said that we have never had a real tree one lovely family gave us our first real Christmas tree. I spend
home time decorating it and taking care about it and it was a wonderful experience.

After this amazing Christmas I have to say that I want all my Christmas like this, with wonderful people smiling
all the time, with real tree, with Czech Christmas songs, with cukroví and the snow. I really love Czech traditions
and I will try to add some of them in my family for the following years.

With the city I am so happy because even though is small it have a lot of things to visit and to do, I could spend
hours walking throw the Chateau Garden, walking next to Morava ending in the lake Hruby Rybnik, ice skating
in Zimni Stadium. Anyway the best thing is to meet new people, learn Czech and about this country and had
the best experience of my life.

RAQUEL OLMEDO NIETO
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únor Měsíc španělské kultury v Klubíčku (sledujte náš Facebook)

8. 2. Pá Beseda: Jak efektivně začít žít zdravě

11. 2. Po Beseda: První pomoc pro maminky s dětmi

15.2. Pá Želvičky

8. 3. Pá Beseda: Montessori MŠ a život v ní

25. 3. Po Beseda: Práva dětí v nemocnici

Do diáře








