PŘEHLED VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
2015/2016
POHYBOVÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY – pondělí 9,00 – 9,50, cena rodiče s
dětmi 1000 Kč, sleva za cvičícího sourozence na tomto kroužku nebo dvojčata -50%
,sourozenecká sleva 10%, účast jednoho dítěte na více kroužcích 10%. pak cena 1600
Kč za oba , přihlášky na stana.babuskova@gmail.com, tel. 777 865 591

ANGLIČTINA PRO DĚTI – pro děti od 4 let, pondělí 12,30 – 13,15, cena
1000 Kč - 1400 Kč dle počtu žáků za pololetí (14- 16 lekcí) - 1x týdně nebo cena
1.800 Kč - 2550 Kč za pololetí (28-32 lekcí a dle počtu žáků) - 2x týdně.
Přihlášky na jandova.eva@gmail.com.

SPORTOVKY PRO KLUKY – pondělí 14,00 – 14,50, cena kroužku 1050 Kč, (2x
týdně Po+St, nebo sourozenci na sportovkách 1750 Kč), začínáme od 14.9.2015, více
info www.babusaci.estranky.cz, přilášky na stana.babuskova@gmail.com, tel. 777 865 591
SPORTOVKY MIX– pondělí 15,00 – 15,50, cena kroužku 1050 Kč, (2x týdně
Po+St, nebo sourozenci na sportovkách 1750 Kč), začínáme od
14.9.2015, více info www.babusaci.estranky.cz, přilášky
na stana.babuskova@gmail.com, tel. 777 865 591
TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI – TANČETE S MISTRY SVĚTA všeobecná taneční průprava, přípravka na disco dance, úterý 13,00 – 14,00
- 1900 Kč za pololetí/při celoroční platbě 3500 Kč. Více na www.roztanci.to
ŠIKULOVÉ - úterý 13,00 – 14,05, (děti 5-8 let), cena 1300 Kč/16

lekcí, začínáme od 29.9.2015.

Informace na http://www.kurzy-tvorime.cz/.

Přihlášky na olga.sebkova@gmail.com

ŠIKULOVÉ - úterý 14,30 – 15,30, (děti 4-5 let), cena 1300 Kč/16
lekcí, začínáme od 29.9.2015. Informace na http://www.kurzytvorime.cz/. Přihlášky na olga.sebkova@gmail.com

MLUVENÍ HROU- úterý 13,30 – 14,15, cena a zahájení budou upřesněny.
Přihlášky na Brabencova5@seznam.cz

HOUPAVÁ JÓGA – úterý 20,00 - 21,00. Jednorázové 100 Kč,
Permice 10 lekcí/ 800 Kč. Procvičíme a uvolníme tělo i duši. Vhodné
pro všechny. Individuální přístup s ohledem na Vaši kondici a
zdravotní stav. Více Info na zacvicit@gmail.com nebo na 774 150 924.
ANGLIČTINA PRO DĚTI – pro děti od 4 let, středa 12,30 – 13,15, cena
1000 Kč - 1400 Kč dle počtu žáků za pololetí (14- 16 lekcí) - 1x týdně nebo cena
1.800 Kč - 2550 Kč za pololetí (28-32 lekcí a dle počtu žáků) - 2x týdně.
Přihlášky na jandova.eva@gmail.com

RYTMICKÉ KRŮČKY (YAMAHA) – středa 16,15 – 17,15 (dospělý doprovod),
zahájení bude upřesněno. Více na www.yamahahudebnikurzy.cz, info o cenách
na yamahahudba@seznam.cz

RYTMICKÉ KRŮČKY : (YAMAHA) – středa 17,15 – 18,10 (dospělý
doprovod), zahájení bude upřesněno.
Více na www.yamahahudebnikurzy.cz, info o cenách
na yamahahudba@seznam.cz

POHYBOVÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY – čtvrtek 9,00 – 9,50, cena rodiče s
dětmi 1000 Kč, sleva za cvičícího sourozence na tomto kroužku nebo dvojčata -50%
,sourozenecká sleva 10%, účast jednoho dítěte na více kroužcích 10%. pak cena 1600
Kč za oba , přihlášky na stana.babuskova@gmail.com, tel. 777 865 591

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRÁTKY PRO ŠKOLKÁČKY – čtvrtek 14,00 –
14,50 cena kroužku 1050 Kč, začínáme od 14.9.2015, více
info www.babusaci.estranky.cz , přilášky na stana.babuskova@gmail.com

GYMNASTIKA PRO HOLČIČKY – čtvrtek 15,00 – 16,00, cena 1000 Kč za
pololetí, začínáme od od 14.9.2015, více
info www.babusaci.estranky.cz. Přihlášky na stana.babuskova@gmail.com

GYMNASTIKA ČI SPORTOVKY – čtvrtek 16,10 – 17,30, cena 1000 Kč za
pololetí, začínáme od 14.9.2015, více info www.babusaci.estranky.cz.
Přihlášky na stana.babuskova@gmail.com

DĚTSKÝ STREET DANCE – pátek 14,00 – 15,00, cena 2100 Kč za pololetí
(14-16 lekcí). Kroužek je veden Radkem Brushem, choreografem, tanečníkem a
4 násobným mistrem České republiky Hip Hop sólo. Tel. 775 919 051,
elementscrew@gmail.com

KICK BOX - SEBEOBRANA PRO ŽENY A DÍVKY – neděle 17,00 – 18,00
děti, 18,00 – 19,00 dospělí. jednorázové vstupné děti 80 Kč, dospělí
100 Kč (při pravidelném cvičení možno dojednat slevu na
permanentku). Naučíme Vás sebeobranu, kickbox, karate a lépe se
soustředit. vybrat si můžete z několika druhů cvičeni. lektorka Aneta je velmi
kreativní, flexibilní a rada se přizpůsobí požadavkům každého cvičícího
Perfektně si odpočinete od všedního dne. Pomůžeme Vám zvýšit kondici

vyrýsovat svaly a cítit se lépe. Máme hodiny pro dospělé i malé bojovníky.
Na první trénink Vám stačí jen pohodlné oblečení a pití. Více Info
na zacvicit@gmail.com nebo na 774 150 924.

