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Přátelé Klubíčka,
před 18 lety jsme otevřeli naše Klubíčko. Psal se rok 2002 a začínali jsme v jedné třídě
v budově MŠ Kollárova. První roky jsme fungovali pouze dobrovolnicky a tehdejší pan
starosta se jednou přiznal, že moc velké naděje vytrvat a přežít nám nedával.
Tehdy jsme doma téměř na koleně vyrobili naše první
(a současné) logo, tak, jak jej znáte. S barevnými
písmeny, s obrázkem vlny z dětské knížky. Měli jsme
vizi, že budeme hraví a kreativní. Klubko vlny pro nás
znamenalo symbol propojení v rodinách i v naší
komunitě. Najednou je za námi 18 let práce klubíčko
je dospělák, kterému chceme dát dárek v podobě loga
nového. Tímto vám naše nové (dospělé) logo a grafiku
představujeme. Věříme, že se vám líbí, tak jako nám!
V Klubíčku pracuji od úplného začátku a znamená pro
mě mnoho. Především však možnost vytvořit z téměř
ničeho NĚCO! Něco, co dává smysl a radost nám
z Klubíčka i všem rodinám, které k nám zavítají na
různorodé aktivity.
Věřím, že tomu tak bude i nadále. Do nového roku
vám všem přeji Lásku, pevné Zdraví a spoustu životní
Energie, vaše
MARCELA BRADOVÁ
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Čekání na bod zlomu
Rozhovor této Motanice se uskutečnil mezi třemi ženami Klubíčka. Dalo by se o nich říci – inspirátorkou, hybnou
silou a matkou.
S Natálkou Csizmaziovou a Veronikou Habrovou se
známe roky, obě jsou Ženy s velkým Ž a mají můj obdiv.
Natálka je koordinátorkou Klubíčka, komunikuje s rodiči
a podporuje pracovní tým, který tmelí, inspiruje a umí
nadchnout. Někdy má až bláznivé nápady, které dotahuje
do posledního detailu. Tak třeba díky Natálce jsme
v Klubíčku měli aktivitu zpívánky rodičů a dětí ve
francouzštině,
anglickou
školku,
malovali
jsme
s Monetem nebo zažili čínský tradiční čajový obřad během
čínského tábora. Natálka je prostě inspirativní nadšenec,
který se na svět dívá kreativně a s obrovským nadhledem.
Veronika je koordinátorkou projektu Mateřství není
handicap. Veronika v Klubíčku organizuje besedy,
semináře, poradenství i podpůrné rodičovské skupiny.
Rovněž téma ekologie a eko přístupu v životě šíří
v komunitě dál a to nenásilně, poklidně avšak s jistotou.
Je pokračovatelkou a nositelkou myšlenky, náplně a
smyslu rodinného centra. Veronika je živel, hybnou silou
Klubíčka, umí výborně síťovat a propojovat světy, právem
držitelka titulu Žena regionu 2020.
Marcela Bradová je matka. Matka, která všem svým dětem
- projektům i aktivitám - dává zelenou. Přĳímá je
s otevřenou myslí i náručí, poskytne jim podporu a přitom
je nechává žít i riskovat...tak jako maminka své děti. Za
své “dítě” umí bojovat a pomoci mu otevírat zavřené dveře. Zároveň ale také vidí věci reálně, neslibuje
nesplnitelné, umí určit pravidla. Oceňuje a raduje se z úspěchů, počínaje dětským obrázkem na plotě,
spokojenými maminkami u kávy či získaným projektem.
M: Veroniko, jaká je generace rodičů, která chodí v současné době do Klubíčka? Jak může Klubíčko pomoci?
V: Myslím si, že je několik skupin, které do Klubíčka chodí. Jsem v kontaktu nejvíce s maminkami, které chodí
do Čiperek (Rodičovská skupina „Čiperky“ se věnuje tématu "Vývoj dítěte a péče o ně". Schází se pravidelně
dle programu) a na besedy. Můžu říct, že tyto mámy jsou opravdu fajn. A co jim může Klubíčko přinést?
Určitě kamarádství, sdílení, zpříjemnění si období na mateřské, které je pro mnohé těžké.
V: Marci, kdybys mohla osobně předat Dalajlámovi jeden dárek od tebe jako výraz duševního souznění, co by
to bylo?
M: To je moc krásná otázka, protože v tomto životním období, je pro mě Dalajláma hodně blízký. Na první
dobrou mě napadá strom, který by měl na očích, a které si musíme chránit, třeba Ginkgo.
M: Veroniko, jak se ti daří jako mamince tří malých dětí a jako zaměstnankyni Klubíčka sladit rodinu a práci
v této době covidové? Je to těžké období nebo naopak si pohodujete doma?
V: Řekla bych, že to je oboje. Na jednu stranu musím říct, že rozhodně trávím s rodinou víc času, na druhou
stranu tím také vznikají konflikty častěji a objevuje se více možností se pohádat. Taky mi připadá, že když
není škola, dny mi splývají a cítím větší stereotyp.

M: Děláte v době covidové něco úplně jinak, něco speciálního, na co jste dřív neměli čas?
V: Ani ne. V podstatě jsme to měli třeba v roce 2019 kromě domškoly dost podobné. Změna byla, že jsme si
na jaře pořídili další zahradu, to bylo něco nového, co nás v první polovině roku dost nabíjelo. V době
covidové méně cestujeme, to nám hodně vadí. Na druhou stranu si myslím, že rok 2020 přinesl také spoustu
zamyšlení se, což vnímám jako pozitivní.
V: Dokážeš Marci někdy nemyslet na nic? Pokud ano, jak ten okamžik vypadá? Co cítíš a jak se do takového
stavu dostáváš?
M: Řekla bych, že na tomto pracuju vědomě, protože jsem před 7 lety potkala v životě jógu. Mám ráda
dynamické formy, součástí každé hodiny je meditace, tam se prostě snažím myšlenky pouze pozorovat a
zklidnit mysl a nechat věci plynout. Ale ne jen na
podložce, snažím se o to i v normálním běžném
životě. Také k tomu asi přispělo to, že jsme prošli
těžkou životní zkouškou, přišli jsme o naši dceru
Terezku. Jednoduše řečeno - snažím se prostě žít
u sebe samé.
N: Mateřské centrum je většinou místo plné ženského
elementu. Co na něm je podle tebe Veroniko
nejpozitivnější? Jak vnímáš ženskou atmosféru a čím je
pro tebe přínosem ženský kolektiv?
V: Nejsem v centru 8 hodin denně, tak nevím, jestli tu
ženskou energii vnímám v plné síle ☺. V minulosti
jsem byla spíše v mužských kolektivech, které mi
vyhovovaly. Na druhou stranu, mám ráda sdílení a
povídání si (i když to nemusí být úplně denně ☺), což
jsou dle mě pozitiva spíše ženského kolektivu. Ženy
v Klubíčku jsou moc fajn, je to velmi příjemný
kolektiv, který mě v Klubíčku drží. Jsem za Klubíčkové
ženy moc vděčná.
N: Veroniko, je nějaké místo, kam se ráda vracíš a
doporučovala bys jeho návštěvu i ostatním?
V: Co se týká České republiky, tak pro mě místo číslo 1
je Lysá hora, a to asi proto, že je to takové moravská
dominanta. Je to šplhání se někam a za odměnu se
člověk cítí božsky, je v přírodě, je vysoko. Cestou se
vyplaví endorfiny a třeba i nějaké myšlenky, není to
jen procházka po lese.
M: Tady ti musím Verčo poděkovat za to, že jsi mně letos na Lysou horu vzala a že jsi mi ukázala takovou krásu,
kterou jsem si zamilovala i já. Mám ale i další oblíbená místa. Mojí srdeční záležitost í jsou Athény, tam jsem
nedávno zažila kouzelný čas se svými dětmi.
V: Lysá hora j taková turistická Mekka. Spousta lidí tam chodí opakovaně. I já si umím představit, že kdybych
bydlela blízko a byla třeba v důchodě, tak tam chodím i denně. To se prostě neomrzí.
N: Veroniko, je nějaká knížka, která tě významně ovlivnila?
V: Knih je dobrých spousta. Já teď hodně čtu takové knihy, které se ne všem líbí ☺. Není to klasika. Mohu
doporučit třeba knihu Dědeček Oge, autorka Pavlína Brzáková. Je to velice zvláštní kniha a ne všem se líbí,
ale komu se líbí, tomu se líbí hodně.
V: Naty, kdybys měla vybrat dle tebe nejfascinovanější výdobytek lidské civilizace, který by byl vyslán do
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vesmíru jako naše svědectví, co by to bylo?
N: Kolo.
M: Čekám, že řekneš kniha.
N: Bez knihy můžeš být, ale bez kola je to těžší. Teda možná budou již na takové úrovni, že kolo potřebovat
nebudou ☺ tak potom tedy nějakou knihu.
V: Představ si, že jsi pan Brouček z knihy Výlety pana Broučka (do historie) od Svatopluka Čecha – co bys Čechům
doporučila, aby na současné existenci zlepšili?
N: Aby víc cestovali, aby víc četli, a to by potom přineslo zlepšení v mnoha různých oblastech života.
V: Natálko, dokážeš někdy nemyslet na nic? Pokud ano, jak ten okamžik vypadá? Co cítíš a jak se do takového
stavu dostáváš?
N: Úplně těsně před usnutím. To je snad asi jediné
místo, kdy nemyslím na nic.
M: Natálko, často se během života hledáme. Našla ses
v Klubíčku?
N: Ano, určitě. Zrealizovala jsem v Klubíčku mnoho
svých nápadů, které by v mých předchozích
zaměstnáních byly nerealizovatelné.
M: Jsme tady tým žen. Jaké super dovednosti je třeba mít,
aby člověk uspěl v Klubíčku? Co tady máme kolem sebe
za lidi? Jaké mají mít vlastnosti, dovednosti, aby nám
tady zapadli?
N: Nelpět na striktním řádu, mít rád změny, umět
improvizovat, přinášet neotřelé nápady, být kreativní,
nebát se rizika a nejistot.
M: Nedávno jsem četla citát, že v životě si buď hrajeme
nebo trpíme. A já, protože jsme blízké kolegyně, o tobě
vím, že si moc ráda hraješ a jsi báječná lektorka. Jak to
teď máš s tím hraním a s tou nudnou složkou práce či
tvého života?
N: Já si teď spíš hraju mimo Klubíčko než v Klubíčku.
Před 5ti lety to bylo naopak.
M: Budeme s tím něco dělat?
N: To já tak čekám, až přĳde bod zlomu.
V: Já také čekám na bod zlomu.
N: V jakém smyslu čekáš na bod zlomu?
V: V tom, že už dlouho mám ten život takový stereotypní. Děti, projekt v Klubíčku…. Myslím, že takhle to
nemůže jít pořád dokola až do důchodu. Čekám, kdy přĳde ten bod zlomu a já začnu fungovat jinak.
M: Já ti Verčo úplně rozumím, se 3 malými dětmi jsem měla stejné pocity. Děti vyrostly a je to už 18 let, co
jsem v Klubíčku. Možná ten bod zlomu přĳde. Myslím, že život nás trvale překvapuje, dá se říci celoživotně.
Přestože si moc věcí naplánujeme nebo vysníme, tak je život jiný, v dobrém i ve zlém. Prostě nechme trochu
svět přicházet, jak on chce.
N: Marci, je nějaký člověk, který tě významně ovlivnil? Podělíš se s námi o tom proč?
M: Je jich v životě asi několik. Na první dobrou mě napadá pár pedagogů – třeba pedagožka na gymnáziu
ve Valašských Kloboukách v době před sametovou revolucí. Rozdala nám samizdat Václava Havla, učila
diskutovat, do třídní knihy napsala jméno komunistického básníka. Byla tak statečná. Dobří učitelé mohou
měnit vnímání a hodnoty dětí. Třeba se nám to tak trochu daří i v Klubíčku!

Mikulášská cesta za hvězdou
Mikulášská cesta Podzámeckou zahradou proběhla letos trochu jinak. V této nesetkávací době jsme připravili
nabídku individuální procházky pro rodiny a s úkoly pro děti. Mikulášskou cestu za hvězdou si zájemci mohli
projít samostatně, kdykoliv od 3. do 6. prosince 2020. Za vyřešení tajenky čekala na děti sladká odměna
z výdejního okénka kavárny Novákova zahrada. Děkujeme za váš velký zájem a velmi pěkné ohlasy na tuto akci.
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Výstava malých umělců – Galerie Plot
Výstava malých velkých umělců na plotě Klubíčka je v plném proudu. Přĳďte se ještě podívat do naší Galerie - na
vánoční plot ozdobený obrázky dětí z Klubíčka a z místního Dětského domova.
Výstava potrvá do 6. ledna 2021.

Přejeme vám do nového roku 2021

T

Z pohledu třeba předloňského roku velká
nuda, ale pokud nám je ten vlastně
náš „všední a obyčejný“ život odebrán,
najednou zjistíme, že vlastně nic jiného
nechceme.

A také více jasných, teplých a klidných
nocí na pozorování hvězd, protože v nich
je vepsán náš osud a k nim patříme.
Krásné a hvězdné Vánoce vám všem!

Přeji všem to, co každý z vás
potřebuje nejvíce. Jsme různí lidé
a každý z nás touží po něčem
jiném - někdo po lásce, jiný po
vášni, další touží po penězích
nebo po vzdělání, přátelství,
uznání či cestování ale stejně
nakonec dříve či později poznáme,
že to nejdůležitější je zdraví.

Ať se vám vyhne
VŠECHNO ŠPATNÉ.

Možnosti návratu k normálnosti.
Více osobního kontaktu s rodinou
a přáteli, objetí, viditelných
úsměvů, obyčejného lidského
kontaktu. Možnost sednou v klidu
na vlak, jet na výlet a dát si oběd v
restauraci, jít do muzea, využít
objednané lístky do divadla,
hvězdárny, fitka nebo sauny.

Vždy začni s tím, kdo jsi,
ne s tím, kdo nejsi.
Vždy začni s tím, co máš,
ne s tím, co nemáš.
Vždy začni s vděčností,
ne s nevděčností.

Zdraví, ať nežĳí jen vedle
sebe, ale spolu, pozitivní
myšlení, energii, rodinu,
pokoru, zdravý rozum a
Lásku!
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Držte svou mysl
svěží a svobodnou
a srdce otevřené.

Přeji vám všem to, co vás
udělá šťastnou a
spokojenou bytostí.
A já si sobecky přeji
dlouhé trvání celého
klubíčkového týmu,
neboť mne dělá onou
šťastnou a spokojenou
bytostí.

Přejeme hodně miminek
do nového roku, alespoň
5 jako v Klubíčku!

Sníh i ve městech!

Přeji všem
spoustu pozitivních dnů,
pozitivní myšlenky,
pozitivní lidi kolem sebe
a spoustu pozitivních zážitků
a negativních testů.

Přeji všem,
kteří ztratili covidový čich,
aby se brzy vrátil!

A já všem přeju to obyčejné:
•
•
•
•

choďme pěšky
zpívejme
smějme se
vnímejme přírodu a hory.

Kdybych si mohla něco přát, tak více
mrazu, sněhu a prosluněných dnů v zimě.
Více deště na jaře a v létě. To aby rostly
konečně pořádně houby! Zároveň ale tak,
aby mi plíseň nezničila rajčata na zahradě.

Rok 2020 z pohledu projektu „Mateřství není
handicap“
Kdo by z klubíčkových rodičů nikdy nebyl v herně nebo se neúčastnil nějaké besedy, workshopu, komunitní akce,
rodičovské skupiny či nevyužil možnosti odborného poradenství. Díky dotačnímu titulu MPSV, projektu nesoucí
název „Mateřství není handicap“, bylo možné všechny tyto aktivity podporující zdravé fungování rodiny
realizovat i ve „výjimečném“ roce 2020. Je pravdou, že některé aktivy nebyly často dostupné, naopak jiné jsme
se naučili realizovat i bezkontaktní formou. V číslech řečeno se nám podařilo realizovat 26 Besed, 7 workshopů,
29 setkání svépomocných skupiny (21x Čiperky, 3x Želvičky, 5x Rodinné kruhy) a 115 hodin odborného poradenství
pro rodiny (psychologické, finanční-sociální, pedagogické, speciálně-pedagogické., zdravý životní styl). Z našeho
pohledu jsme uspěli. Věříme, že i Vám rodičům jsme pomohli nebýt v tom sami a ze srdce děkujeme, že i Vy
rodiče a děti jste nám pomohli nebýt v tom sami. Děkujeme i našim lektorům a poradcům, že nám umožnili se
přizpůsobit situaci a fungovat.
I když je to pro mnohé z nás možná těžké, zkusme vnímat rok 2020 třeba jako výjimečný, ale ne ve špatném slova
smyslu, ale v tom dobrém. Zkusme tento rok vnímat jako rok zastavení se, rok zamyšlení se a zpytování, rok
obrácení se k sobě samému a ke svým nejbližším a třeba i jako rok prozření. Byl ale vlastně fajn ten rok 2020 a
s otevřeným srdcem uvítejme i ten další.

Adventní projekt –
notebooky pro
vícečetné úplné
rodiny
Jsme velice potěšeni, že Klubíčko se mohlo stát
prostředníkem v krásném projektu Sítě pro rodinu
a Nadace ČEZ, která rozděluje notebooky dětem
v úplných vícečetných rodinách v rámci celé České
republiky.
Dnes si převzal v našem Klubíčku svůj první
notebook mladý muž Štěpán, který má doma ještě
10 sourozenců. Máme radost!

31. 12. 2020
3/ 2020

Do diáře
4. 1.

Po

Rodičovská skupina Čiperky (tělocvična Klubíčko)

7. 1.

Čt

Rodičovská skupina Čiperky (venkovní: zahrada, Podzámka)

11. 1.

Po

Rodičovská skupina Čiperky (tělocvična Klubíčko)

11. 1.

Po

Workshop s Veronikou Habrovou: Dobrovolná skromnost aneb cesta k úsporám

14. 1.

Čt

Rodičovská skupina Čiperky (venkovní: zahrada, Podzámka)

21. 1.

Čt

Rodičovská skupina Čiperky (venkovní: zahrada, Podzámka)

25. 1.

Po

Besedou s Milenou Toman: Rodina a děti v nelehkých dobách - praktické kroky, jak
posilovat psychickou odolnost a brát nečekané překážky jako výzvu

25. 1.

Po

Rodičovská skupina Čiperky (tělocvična Klubíčko)

28. 1.

Čt

Rodičovská skupina Čiperky (venkovní: zahrada, Podzámka)

1. 2.

Po

Beseda s Radkem Mlýnkem: Detoxikace z holistického pohledu
Rodičovská skupina Čiperky - termíny jsou předběžné / pravděpodobné

