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Co vám v minulém školním roce udělalo největší radost a na co se těšíte v novém školním roce?
Největší radost mám z našeho týmu. Jsem obklopená tvořivými, inteligentními a zajímavými ženami, které
jsou skvělé, samostatné, empatické a podporující. Těší mě, že táhneme za jeden provaz.
Úspěšně se nám daří realizovat současně dva OPZ projekty. Vybudovali jsme dětskou skupinu pro 12 dětí a
od 9/2016 se smích dětí i lektorek rozléhá z herny, z chodeb i ze zahrady našeho centra. Děti máme ve věku
3 – 6 let, včetně předškoláků.
Ve stejnou dobu jsme otevřeli také odpolední družinu pro děti 1. stupně s kapacitou 15 dětí.
V novém školním roce se těšíme na EVS (European Voluntery Service) zahraniční dobrovolníky a také na
fázi budování druhé dětské skupiny Sovičky (s kapacitou 24 dětí).
Jakým způsobem probíhá Vaše spolupráce s mezinárodními dobrovolníky ze Španělska, Anglie,
Francie či Finska?
Ano, hostili jsme na 6 či 12 měsíců EVS dobrovolníky z těchto zemí. Jejich pobyt u nás je již minulostí, ale
jsme stále v kontaktu. Někteří nás opakovaně navštěvují, některým si dovoluji troufale říci, že jsme
nasměrovali životní cestu.
Minulý týden k nám ale dorazili další dva dobrovolníci, Emily z Německa a Conor z Velké Británie. Tito se
rozkoukávají a mají možnost spolupracovat na všech aktivitách Klubíčka.
Dobrovolníky do našich aktivit zapojujeme dle jejich zájmu a schopností. Snažíme se, abychom dobrovolníky
co nejvíc podpořili a našli jejich silné stránky. Cítíme, že se obohacujeme navzájem, nejen návštěvníky
Klubíčka, ale také náš tým či celou komunitu. Dobrovolníci prezentují své země jak našim návštěvníkům, tak
například na místních školách, v knihovně. Snažíme se o konkrétní napojení a tak čteme španělské pohádky,
víme, že Mumínci se narodili ve Finsku (Mumínka jsme seznámili s Krtečkem a udělali vzájemnou výstavu),
slavíme anglické vánoce nebo fotíme s francouzskou fotografkou. Dobrovolníci se stávají naší rodinou,
trávíme s nimi nejen pracovní čas, ale také víkendy, Vánoce. Naše děti mají povědomost o různých zemích
a kulturách, nebojí se mluvit anglicky.
A jak hodnotí EVS minulé dobrovolnice?
Iida Tenolahti (19 years, Lapua, Finland)
“You will never be completely at home again, because part of your heart will always be elsewhere. That is
the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than one place.”
EVS in Klubíčko September 2013 – February 2014
The EVS-experience has a huge meaning for me. I cannot think a life without that time, it has become a part
of who I am. Through it I found myself, who I want to be and what I want to do. I became more self-confident
in so many ways, as I discovered what I actually do, the sky is the limit! Feeling extremely thankful for the
opportunity that was given to me, DEKUJI MOC! Love the children, you stole my heart, the workers in
Klubicko, Kromeriz, Czech Republic. Another family of mine.
Lucile Franzinetti (29 years, Salies, France)
"Love all, trust a few, do wrong to none" (by Shakespeare)
EVS in Klubíčko June 2013 – May 2014

„EVS gave me much more self confidence, opened me to different cultures and gave me a new purpose in
life.“
Georgia Baker (19 years, Bristol, England)
"Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards"
EVS in Klubíčko September 2014 – September 2015
"Whichever way you see it, EVS has changed my life. It may not be the decider of who I am as a person but
it's given me the opportunity to experience life in a way that is totally different, and that fits in perfectly with
me. I will forever be grateful for this experience."

Verónica Pérez Santana (29 years, La Laguna, Tenerife, Spain)
“Don't tell me how educated you are, tell me how much you have traveled”
EVS in Klubíčko September 2014 – September 2015
„My EVS have taught me: Humbleness to listen and learn from every single person; Tolerance to deal with
the differences; Inspiration for my next steps in life; Self-confidence to be always myself; Love because it
moves mountains; Gratitude for those things money cannot buy and made me feel rich here. Always in my
heart, MC Klubičko.“

Nabízíte opravdu rozmanité množství služeb pro rodiče i děti. O jaké aktivity je největší zájem a jaké
vy sami považujete za základní pilíře vašeho centra?
Stále si držíme základní princip mateřského centra jako místa setkávání, sdílení, pomoci a vzájemného
obohacování se. Cítíme se v tomto ohledu, že jsme otevřeným komunitním centrem pro setkávání rodičů a
dětí předškolního věku. Na to, při všech projektech a dalších službách, nesmíme zapomínat. Společně
sdílený čas s dětmi považujeme za důležitý a zásadní. Realizujeme projekt spolufinancovaný MPSV
„Mateřství není handicap“, nabízíme besedy, poradenství, rodičovské skupiny. Máme veliké štěstí, jak na
realizátorku projektu (maminku třech krásných dětí), tak na komunitu rodičů, kteří naše centrum vyhledávají.
Druhým pilířem jsou služby péče o děti – registrovaná dětská skupina, odpolední družina, školka s prvky
Montessori, anglická školka či tábory (příměstské i výjezdové).
Třetí pilíř je vzdělávací – angličtina, francouzština od malých po náctileté, pracovna s prvky Montessori,
Předškolák.
Čtvrtou nohou, na které stojíme, jsou volnočasové aktivity – pohybové hry. Snažíme se o zachování tradic,
tady určitě patří náš úspěšný folklórní soubor.
O které aktivity je největší zájem? O ty, kde jsou usměvaví, vstřícní a laskaví lidé.

Klubíčko Kroměříž, z. s.
Klubíčko Kroměříž vzniklo v roce 2002. Impulzy, proč vzniklo centrum, byly dva. Prvním byla chuť začít něco
nového a smysluplného (Jarmila Skopalová) a druhým byla čirá naivita typu - co já na mateřské budu dělat?
(Marcela Bradová).
Mateřské centrum Klubíčko zahájilo svou činnost čistě na základě společenství, pospolitosti, vzájemné
pomoci, sdílení a společně tráveného času rodin na Kroměřížsku. Vznikla krásná a funkční komunita lidí,
kteří vždy byli po ruce. Tři roky jsme pracovali pouze dobrovolnicky. Postupně jsme přidávali do nabídky
centra služby péče o děti, volnočasové aktivity i vzdělávací jazykové aktivity. Přibyly tábory, jak příměstské,

tak výjezdové. Komunita se rozrostla, dnes čítá okolo 300 rodin, denní průměrná návštěvnost je přes 100
návštěvníků. Máme 10 zaměstnanců na PS a 20 odborníků na DPP. Už jsme se nikdy nenudili.

Marcela Bradová
Klubíčko jsem si nevybrala, Klubíčko si vybralo mě. Po odchodu Jarmily Skopalové mně tak nějak zbylo.
Věřila jsem, že je škoda zahodit všechnu tu práci, která byla do Klubíčka s láskou věnována. Klubíčko vedu
mnohá léta a stále mě to baví. Klubíčko mi dává flexibilitu, svobodu, ale také velikou zodpovědnost. Každý
den je jiný, ale pokud vidím šťastné děti, spokojené rodiče a své kolegyně sršící nápady, dává mi to smysl.
Mám tři úžasné děti, jedno z nich je v nebi. Mám bezvadného manžela, který mě podporuje. Mám ráda život,
i když je trnitý. Ráda cestuji, sportuji. Jsem také na ruční práce i dobré víno.
Věřím, že radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.

