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Po stopách biskupa
Bruna ke Sv. Mořici
V měsíci říjnu se konala akce Po stopách
biskupa Bruna ke Sv. Mořici.
Prožili jsme s Klubíčkem krásné slunečné
odpoledne, kdy děti objevovaly historii
založení města Kroměříže.
Lektorky si připravily zajímavé povídání,
které doplnily výtvarnými aktivitami.
Navštívili jsme kostel sv. Mořice, povídali
si o období 13. století, gotice a
o biskupovi Brunovi.
Brožura, která pro danou akci vznikla, je
k zapůjčení v herně Klubíčka.
Děkujeme městu Kroměříž za podporu.
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Zpráva Soni Hašpicové
Zpráva naší dobrovolnice Soni Hašpicové,
která je v rámci programu European Solidarity
Corps jako dobrovolník ve Varšavě v Polsku.
První týden jsme měli takový seznamovací.
Trávili jsme čas s ostatními dobrovolníky. Teď
nás je zde asi 12 a na 3 se ještě čeká. V rámci
poznávání nás vzali do tradiční polské
restaurace, kde jsme ochutnali typické polské
pirogy na spoustu způsobu. V prvním týdnu
jsme si zařídili kartičku na MHD, bankovní
účet a SIM kartu. Taky jsme v prvním týdnu
obešli všechny školky a školy, kde jsou
ostatní dobrovolníci. Bylo to moc fajn,
protože jsme viděli, jak ostatní školky
fungují.
Moje školka je hodně velká. Mají asi 100 dětí.
Pyšní se velkou zahradou, kterou taky
poctivě využívají. Děti tady mají spoustu
aktivit například: hudební lekci, nebo
sportovní v tělocvičně, angličtinu anebo
třeba i masáže, kdy se děti masírují
navzájem. Všichni jsou na nás ve školce moc
milí a chtějí nám ve všem vyhovět. Ale hlavně
chtějí, abychom se tam cítili dobře. Paní
ředitelka je velice energická a pořád něco
vymýšlí. Takže když jsme se seznamovali se
zaměstnanci školky, tak jsme tančili na
polské písničky pro děti.
Moje spolubydlící jsou fajn. Vycházíme spolu
dobře. Jedna je z Francie jmenuje se Lucie a
má 18 let. Druhá má 24 let a jmenuje se Elena,
je z Rumunska a třetí je z Ázerbájdžánu je jí 24
let a jmenuje se Sima. A náš byt je asi 20 kroků
od metra. Dostaneme se téměř kamkoliv bez
jakýchkoli komplikací.
A Varšava se mi líbí. Není to nejpěknější město, ale má něco do sebe. Například je
tady hodně parků a vedle jednoho bydlím. Centrum je pěkné a musím se přiznat, že
ve starém městě jsem ještě nebyla. Ale věřím, že je moc pěkné.

Stromy a my
Projekt pro děti, kde jsme si hravou formou něco málo řekli o našich
mlčenlivých kamarádech o kolo nás. Podstatou projektu bylo upozornit
na důležitost stromů ve městě, poznávání jednotlivých druhů a získání
vztahu k nim. Procházkou po zahradách nás provázel pan Ing. Martin
Posolda, Ph.D., vedoucí městské zeleně v Kroměříži, který nám prozradil
spoustu tajemství a pomohl nám zmapovat naše stromy v okolí.
Vznikla brožurka Stromy a my, tu si děti postupně vybarvují a vyplňují
jednotlivé úkoly. Jeden z nejdůležitějších je vybrat si strom, který bude
jejich kamarádem. Pojmenovat ho, starat a zajímat se o něj, stejně tak,
jako to děláme s lidskými nebo zvířecími kamarády.
Dále budeme pokračovat v podzimní výsadbě, vytvoření cedulek
s informacemi o jednotlivých stromech a na jaře probuzení, roubování a
péče o naše stromové kamarády.
Děkujeme partnerovi projektu městu
Kroměříž za podporu projektu.

Den stromů
20.
října
je
datum,
které
každoročně
v
sobě
skrývá
mezinárodní Den stromů. Jak jste oslavovali Den stromů vy? My u nás
v Klubíčku parádně. Zpívalo se, mlsalo, vyrábělo, hrálo... prostě akce, jak
má být. Den stromů proběhl v pátek odpoledne 18. 10. 2019 na zahradě
Klubíčka ve spolupráci se Spolkem Barbořice a za podpory města Kroměříž.
Děkujeme.
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Drakiáda
V sobotu 12. října to nakonec i lítalo! Klubíčko Kroměříž, z. s.
uspořádalo už 15. ročník oblíbené Drakiády na letišti. Akce se
konala od 14.30 do 17.00.
Drakiády se zúčastnilo okolo 600 návštěvníků, soutěžní
karty na stanoviště si vyzvedlo celkem 198 dětí, každé z nich
dostalo odměnu za splněné úkoly. Do soutěže "létání
draků" bylo přihlášeno celkem 162 účastníků. Rozdali jsme 3
diplomy a ceny v kategorii "Doma vyrobený drak" a 15 cen
za nejlepší lety draků.

Děkujeme Městu Kroměříž za finanční podporu, díky dotaci
Města Kroměříže bylo pořízeno několik odměn pro děti a
veškerá stanoviště byla uzpůsobena podzimní tématice. Děti
skládali obrázek z kaštanů, hádali, co se z čeho vyrábí,
pomáhali posbírat jablíčka a trefovali se míčky do
papírového draka.

Kromě pěti soutěžních stanovišť se děti i rodiče
mohli potěšit dalšími atrakcemi – třpytivým
tetováním, skákacím hradem, cukrovou vatou
či nakrmit a pohladit lamy Alpaky.
Těšíme se na viděnou na některé z dalších akcí
pro rodiny našeho mateřského centra, ať už je
to Tajemné putování Podzámeckou zahradou
za Mikulášem nebo při některé předvánoční
akci v Klubíčku.
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Year in Kroměříž, a life experience in Klubíčko
I don´t like to be dramatic, but writing this article makes me think about the imminent end of this year that
Klubíčko, Kaebnai and European Union made happen. It’s been a life experiences
full of learning, travels, discovering of Czech culture, and sharing a little bit of
both, the Spanish and Basque cultures.
I’m not able to summarize all I’ve live during this project because it’s been
huge. I remember the girl, with short hair that arrived to Prague, on a foggy
cold day of November 2018, and I couldn’t see anything, neither when I
arrived to Hulin that day in the evening. Sooner, at the end of that exciting
day, I arrive to my new home, which was just a house by this time; because it
took me some time to make it as I like nowadays, what I used to call home.
And when people know me, they always ask the same question, what do you
do in Kroměříž? Such a hard question can’t be easily answered. Nothing and
everything at the same time. I did nothing that I wouldn’t have done in any
other place, give the best of me, talk with the kids, the parents, the colleagues,
help in anything I’m able, share my culture, my ideas, and my abilities.
Natalie was telling me often: you can’t do everything,
sometimes you have to choose. Well, I did everything I could.
Even though when no one here knew me, I dressed up like an
angel and took part in Mikulas, in chateau garden. And after it
came many events, in cooperation with different organizations
in Zlin, Holesov, and Uherske Hradiste. Also in library, thanks
that I meet lot of people in the community, I had the chance to
teach Spanish and talk about Erasmus+ to youngsters which
may never heard about it. I could make a list of all I’ve done, but
that wouldn’t make sense.
At the end, when I think
backwards, I discover the most
important where the kids. They may have no meaning for the rest, but I keep
them very close to my heart, Simon, Lukasku, Hannicka, Tereska, Johi,
Matyas, Osky... and many of them, that even won’t remember me, but they
fulfil each and every day of my live here with a smile that i can’t avoid when
I’m with them. They tough me Czech, and accept me from the first moment,
with the innocence and pureness they have. I guess after all, and when the
times pass, the only things which reminds in us are the feelings, above of the
learning of English, Spanish, a game or a song. The feeling that I was there,
taking care of every of my kids, paying attention to their needs and listening
carefully even though I couldn’t understand, we be forever in my heart and
mind, and I hope also on theirs. All in all, I’ve someone would ever ask me if it
worth it, I would totally confirm it.
The good times passed over like a beautiful dream, and even the hard moments made me grew up. When you
travel, there are not places but people, which give a meaning to those places, and I must be thankful to all lovely
people I found here, in Kroměříž and most of all, here in Klubíčko.
Amets Viola
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Přednáška: Jak ven z finančních problémů formou oddlužení? (Knihovna)

29. 11.
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Setkání rodičovská skupiny Želvičky

29. 11.
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Workshop: Logohrátky (Gorkého)

30. 11.

So

Tajemné putování za Mikulášem (Podzámecká zahrada)
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Eko workshop: Vánoční recy tvoření

4. 12.

St

Beseda: Ztišení s dětmi (Gorkého)

6. 12.

Pá

Beseda: Práce s dětmi a jejich emocemi

9. 12.

Po

Beseda: Snižování odpadu v kuchyni
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