AZ CENTRUM H. Brod, Rubešovo nám. 171, 580 01 Havl. Brod
tel. 569 42 78 74, 731 42 78 74 www.azcentrumhb.cz

Školní rok 2019 - 2020
Naučné a umělecké zájmové útvary
*Točení na kruhu: ved. Květa Cempírková, děti od 12 let po dospělé. Pondělí až čtvrtek v odpoledních hodinách - dle předchozí domluvy. Vyrobíte si misky, hrnečky a jiné užitkové předměty.
Součástí je i dekorování vyrobených nádob.
Cena: 120,-- Kč/1 h. Nutno se předem objednat telefonicky nebo osobně!
*Keramika: ved. Květa Cempírková, děti od 6 let po SŠ a dospělé. Pondělí 14.00 – 18.00 h. Kroužek trvá vždy 1,5 h. Určeno pro ty, kdo se chtějí seznámit s prací v keramické dílně, získat
základní i pokročilé znalosti pro práci s keramickou hmotou a své vyrobené předměty vyrábět tak, aby byly vhodné pro dekoraci i k obdarování. Budeme vyrábět hrnečky, misky, talíře,
obrázky, sošky atd. dle svých i poskytnutých návrhů. Odborné vedení.
Cena: 1 400,--Kč , pololetí 750,-- Kč.
Do kroužku se mohou přihlásit i dospělí.
Cena: Klient zaplatí: za použití keramické dílny na 1,5 h – 60,-- Kč /dospělý a Kč 30,-- - dítě s doprovodem dospělého, který nepracuje/jiná platba není možná/ + platba za všechny výrobky,
které si odnášíte domů dle váhy – Kč 30,-- za 1 kg výrobku ve finální podobě.
*Keramika a modelování: ved. Květa Cempírková , děti od 6 let po SŠ a dospělé. Středa 14.00 – 18.00h. Kroužek trvá vždy 1,5 h. Výroba dle vlastních i poskytnutých návrhů na obrázky,
užitkové předměty, předměty k obdarování i vlastní potěšení. Rozvoj kreativních výtvarných dovedností, propojení keramiky s jinými technikami /pedig, tiffany, použití sklíček a korálků/
Odborné vedení.
Cena: 1 400,--Kč , pololetí 750,-- Kč.
Do kroužku se mohou přihlásit i dospělí.
Cena: Klient zaplatí: za použití keramické dílny na 1,5 h – 60,-- Kč /dospělý a Kč 30,-- - dítě s doprovodem dospělého, který nepracuje/jiná platba není možná/ + platba za všechny výrobky,
které si odnášíte domů dle váhy – Kč 30,-- za 1 kg výrobku ve finální podobě.
*Výtvarka a tvoření pro kluky a holky : ved. Radka Kadlecová (neomezeno věkem zač. i pokročilí). Výtvarný a rukodělný kroužek pro tvořivé kluky a holky, malé i větší umělce, malování,
kreslení, stříhání, lepení,kreativní tvoření z různých materiál – papír, textil,keramická hmota apod. Středa – 1,5 hodiny kdykoliv mezi 14 – 16.30 h ( upřesnění času na 1. schůzce v září 2019).
Cena : pololetí 650 Kč, na celý rok 1200 Kč.
*Keramické úterní kroužky : ved. Radka Kadlecová (neomezeno věkem zač. i pokročilí). Určeno dětem i dospělým, kteří se chtějí naučit se základy práce s keramickou hmotou nebo svoji
dovednost prohloubit. Modelování z volné ruky, vyřezávání z plátu, tvarování, dekorování, drobná i zahradní keramika.
Úterý – 1,5 hodiny kdykoliv mezi 14 – 18 h (upřesnění času na 1.schůzce v září 2019).
Cena : Děti pololetí 750 Kč, na celý rok 1400 Kč. Dospělí za použití keramické dílny na 1.5 hodiny – 60 Kč a 30 Kč /dítě s doprovodem dospělého, který nepracuje /jiná platba není možná/ +
platba za všechny výrobky, které si odnášíte domů dle váhy – 30 Kč za 1 kg vypáleného výrobku ve finální podobě.

Šikulíci: ved. Ludmila Kučírková. Samotné děti od 4-6 let. Pondělí 15.00-16.30hod. Kroužek je určen pro samotné děti, které rady tvoří. Zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, procvičování
stříhání, lepení a malování. Vyzkoušení různých výtvarných technik. Cena 1200/650 Kč.
Tvořivá dílna pro holky a kluky: ved. Ludmila Kučírková. Pro děti od 6-12 let. Pondělí od 16.30-18.00hod. Kroužek je určen pro holky a kluky, kteří rádi tvoří zajímavé výrobky z nejrůznějších
materiálů. Vyzkoušení různých výtvarných technik. Vyrobíte si dárky pro vaše nejbližší. Cena 1200/650 Kč.
Flétna pro začátečníky: ved. Jan Zvolánek, děti od 6 let, pondělí 14.00 – 15.00. Základy hry na flétnu, hudební nauka. Časový rozvrh bude stanoven dle telefonické dohody s vedoucím. Cena
650Kč pololetí, na celý školní rok 1200Kč.
Flétna pro mírně pokročilé : ved. Jan Zvolánek, kroužek POUZE pro žáky Jana Zvolánka , kteří ve školním roce 2018/2019 navštěvovali kroužek flétna pro pokročilé. Časový rozvrh bude
stanoven dle telefonické dohody s vedoucím . Vedoucí bude kontaktovat své stávající žáky. Cena je pololetí 650 Kč, na celý škol ní rok 1200 Kč.
Flétna pro pokročilé: : ved. Jan Zvolánek, kroužek POUZE pro žáky Jana Zvolánka , kteří ve školním roce 2018/2019 navštěvovali kroužek flétna pro pokročilé. Časový rozvrh bude stanoven
dle telefonické dohody s vedoucím . Vedoucí bude kontaktovat své stávající žáky. Cena je pololetí 650 Kč, na celý škol ní rok 1200 Kč.
Kytara pro začátečníky (skupinová výuka) – vedoucí Lucie Veselá a Daniel Mašek. Výuka probíhá ve skupině max. 5 dětí. Základní hudební nauka, akordy a doprovody k písním. Cena: pololetí
1000kč, celý školní rok 1900kč
Kytara pro mírně pokročilé (skupinová výuka) – vedoucí Lucie Veselá a Daniel Mašek. Výuka probíhá ve skupině max. 4 dětí. Rozšíření získaných dovedností, základy vybrnkávání a populární
písně. Cena: pololetí 1000kč, celý školní rok 1900kč.
Kytara pro pokročilé (skupinová výuka) – vedoucí Lucie Veselá a Daniel Mašek. Výuka probíhá ve skupině max. 4 dětí. Zdokonalení kytarové techniky, hra podle not a světový repertoár.
Cena: pololetí 1000kč, celý školní rok 1900kč.
Novinka!!!! Individuální výuka kytary ve všech úrovních po telefonické domluvě:
Daniel Mašek (+420 602 876 295)
Lucie Veselá (+420 776 242 421)
Elektrická kytara pro začátečníky i pokročilé (individuální výuka) – vedoucí Daniel Mašek. Podmínka: minimálně 1 rok hry na akustickou kytaru! Obsah výuky: základy el. kytary, písně,
stupnice – pentatoniky a světové riffy. Cena: pololetí 1500kč, celý školní rok 2900kč.
Elektrická basová kytara pro začátečníky (individuální výuka) – vedoucí Daniel Mašek. Obsah výuky: základy basové čtyř strunné kytary, dohmat, vybrnkávání prsty i trsátkem a rockové
písně. Cena: pololetí 1500kč, celý školní rok 2900kč.
Novinka!!!! Výuka UKULELE pro začátečníky (individuální výuka) – vedoucí Lucie Veselá a Daniel Mašek. Výuka je rozdělena do 10 lekcí po 30 min. Základní akordy a písně s doprovody.
Cena: 1500kč za celý kurz.
Novinka!!!! Zpěv (individuální výuka) – vedoucí Lucie Veselá, součástí výuky jsou cvičení na správných dech a techniku zpěvu, repertoár je vybírán dle věku a schopnosti žáka. Výuka popové
i klasické formy zpěvu. Cena: pololetí 1400kč, celý školní rok 2700kč.
Novinka!!!! Hraní v kapele (skupinová výuka) – vedoucí Daniel Mašek, hraní na různé typy hudebních nástrojů: (bicí, cajon, elektrická kytara, elektroakustická kytara, basová kytara, klávesy
a další…). Možnost sestavení vlastní hudební kapely. Cena: pololetí 1600kč, na celý školní rok 3000kč. Po dohodě lze domluvit jednorázové hraní za menší poplatek.

Akordeon pro začátečníky: vedoucí Anna Pejcharová. Výuka základní hudební nauky, základních stupnic a jednoduchých písní. Individuální výuka.
Cena pololetí 1400 Kč, celý školní rok 2700 kč.

Cena:

Akordeon pro mírně pokročilé: vedoucí Anna Pejcharová. Rozšíření získaných dovedností, zdokonalení hry na akordeon a výuka hráčsky náročnějších písní. Individuální výuka. Časový rozvrh
bude stanoven na informační schůzce. Cena: pololetí je 1400 Kč, na celý školní rok 2700 Kč.
Klávesy pro začátečníky: vedoucí Anna Pejcharová. Výuka základní hudební nauky, základních stupnic a písní. Individuální výuka. Cena: pololetí 1400 Kč, celý školní rok 2700 KčKlavír pro začátečníky : vedoucí Anna Pejcharová . Výuka základní hudební nauky, stupnic a jednoduchých písní. Individuální výuka – cena: pololetí 1400 Kč, celý školní rok 2700 Kč
Skupinová výuka (max. 2 žáci) – cena: pololetí 1000 Kč, celý školní rok 1900 Kč.

Sportovní zájmové útvary
*Dětské hřiště v tělocvičně AZ Centra : ved. Radka Kadlecová (rodiče s dětmi 1 – 6 let). Pondělí 15.15 – 16.15 h. Rozhýbejte vašeho malého i většího potomka v tělocvičně AZ Centra, kde jsou
k dispozici tunely, šikminy,oblouky,schody, pomůcky z pěnové hmoty, pomůcky a hračky rozvíjející jemnou motoriku i svalstvo celého těla. Pohyby na míčích, koulení, chytání, házení, lezení
rozvíjí obratnost a rychlost. Dětské hřiště v tělocvičně bude otevřeno každý týden od října 2019 do konce května 2020. Za své děti zodpovídají rodiče. Prosíme proveďte přihlášku na sebe i na
své dítě.
Cena : 30 Kč za každé dítě 1 – 6 let za každou návštěvu.
Cvičení pro radost: ved. Ludmila Kučírková. Samotné děti 4-6 let. Říkanky, básničky, pohybové a míčové hry, cvičení na nářadí. Úterý od 16.00 -17.00hod. Platba 50Kč každou návštěvu.
Cvičení „Včeličky I.“: ved. Ludmila Kučírková. Rodiče a děti od 2,5- 4roky. Úterý od 17.00 - 18.00hod. Říkanky a básničky, překážková dráha v doprovodu rodičů, cvičení rodičů s dětmi. Platba
50Kč každou návštěvu. Sourozenec mimo věkovou kategorii zaplatí 20Kč, za každou návštěvu. Začínáme v říjnu, končíme v květnu.
Cvičení „Včeličky II.“ : vedoucí Ludmila Kučírková. Rodiče a děti od 2.5 – 4 roky. Čtvrtek 10.30.-11.30hod. Říkanky a básničky, překážková dráha v doprovodu rodičů, cvičení rodičů s dětmi.
Platba 50Kč každou návštěvu. Sourozenec mimo věkovou kategorií zaplatí 20Kč za každou návštěvu. Začínáme v říjnu, končíme v květnu.
Střelba pro začátečníky: ved. Ludmila Kučírková. Začátečníci 4 – 6třída. Úterý 14.30. – 16.00hod. Střelba ze vzduchové pušky a pistole, základní dovednosti, pravidla. Cena pololetí 650Kč, na
celý školní rok 1200 Kč.
Střelba – soutěžní skupina: ved. Jitka Korberová, pokročilí 4 – 9třída, kteří se kroužku účastnili ve školním roce 2018/2019. Noví zájemci, se na účasti kroužku dohodnou s vedoucí Jitkou
Korberovou na první schůzce. Pravidelné schůzky vždy ve středu 15.00 – 16.30hod. Cena pololetí je 650Kč na celý školní rok 1200Kč.
Šachy I.: ved. Jan Čížek, Pavel Brož, pátek 13:30 – 14:45, začátečníci. Cena: pololetí je 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč.
Šachy II.: ved. Pavel Brož, mírně pokročilí. Zařazení konzultujte na e-mailové adrese renabro@seznam.cz. Pátek 14.45 – 16.00. Cena: pololetí je 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč.
Šachy III.: ved. Pavel Brož, středně pokročilí, pokročilí. Zařazení konzultujte na e-mailové adrese renabro@seznam.cz. Pátek 16.00 –17.15. Cena: pololetí je 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč.

Šachy IV.: ved. Pavel Brož, pokročilí. Zařazení konzultujte na e-mailové adrese renabro@seznam.cz. Pátek 17.15 –18.45. Cena: pololetí je 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč.
Šachy na Nuselské: ved. Renáta a Pavel Brožovi, děti od 1.tř., čtvrtek 13:15 – 14:30. Tento kroužek probíhá na ZŠ Nuselská H. Brod! Cena: pololetí je 750 Kč, na celý školní rok 1400 Kč.
REBELS CHEERLEADERS – soutěžní týmy - Vedoucí Ing. Martina Niklová. Středa, čtvrtek – časy budou upřesněny na infoschůzce 11. září v 16.00 v tělocvičně AZ Centra. Cheerleading je
širokospektrální sport, který v sobě zahrnuje prvky gymnastické, akrobatické a taneční. Rozvíjí a využívá všechny složky tělesné kondice – flexibilitu a pohyblivost, rovnováhu a koordinaci, sílu
a vytrvalost. Tým Rebels Cheerleaders zahájí svou 5. sezonu, ve které se chystáme rozšířit naši již docela bohatou sbírku medailí a pohárů z nejrůznějších soutěží. Uvítáme všechny začínající,
středně pokročilé i pokročilé sportovkyně od 6-ti do 16-ti let se správným nadšením, týmovým duchem a touhou pracovat na sobě. Na úvodní infoschůzce budou dívky rozděleny podle věku
a dosavadních sportovních dovedností do 3 týmů. Dívky 6 – 11 let (ročníky 2013 – 2008) budou trénovat ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 v tanečním sále AZ Centra. Dívky 12 – 16 let (ročníky
2007 – 2003 a vybrané dívky ročníku 2008) budou trénovat ve středu odpoledne 1,5 hodiny (15.00 – 16.30 nebo 16.30 – 18.00) v tělocvičně AZ Centra.
800 Kč/pol., 1 500 Kč/ celý rok

Cheerleaders For Fun - Vedoucí Ing. Martina Niklová. Čtvrtek 15.00 – 16.00 v tanečním sále AZ Centra. Dívky i kluci ročník narození 2013 - 2005, které si chtějí cheerleading pouze
vyzkoušet bez soutěžních ambicí. Cheerleading je širokospektrální sport, který v sobě zahrnuje prvky gymnastické, akrobatické a taneční. Rozvíjí a využívá všechny složky tělesné kondice –
flexibilitu a pohyblivost, rovnováhu a koordinaci, sílu a vytrvalost. Náplní kroužku jsou jednoduché sestavičky s pompony i bez nich, základy gymnastiky (v cheerleadingu tumbling) a
jednoduché stunty (zvedačky). V následujícím roce se mohou účastníci kroužku stát součástí soutěžních týmů.
600 Kč/pol., 1 100 Kč/ celý rok

Kondiční cvičení a posilování pro dospělé: vedoucí: Míla Čápová, Určeno pro ženy a dívky. Tělocvična AZ CENTRUM, úterý 18.00 -19.00 hod., Cena: 550 Kč / pol. 1000,školní rok. Jednotlivé vstupné 50,- Kč.
Kondiční cvičení a posilování pro dospělé: vedoucí: Míla Čápová, Určeno pro ženy a dívky. Tělocvična AZ CENTRUM, čtvrtek 18.00 -19.00 hod., Cena: 550 Kč / pol. 1000,školní rok. Jednotlivé vstupné 50,- Kč.
TENDENC: STREET DANCE – SHOWDANCE – PERFORMACE: hlavní vedoucí Mgr. Iva Petrová a další trenérky taneční skupiny Tendenc. Nábor se uskuteční 11. 9. (ST.) a 13.
9.(pá.) Budeme především doplňovat taneční složky dětí 1.st. Nábor je tedy hlavně zaměřen pro zájemce od 7 do 9 let. Dále uvítáme i děti se zkušenostmi s tancem od 10 do
20. Přijímáme všechny uchazeče z náboru  a dále rozřazujeme do tanečních složek street dance a show dance dle věku a zkušenosti s tancem. Naše stránky a informace o
nás: www.tendenc.cz Děti se v našich zábavných lekcích můžou těšit na sestavy a choreografie různých tanečních stylů a žánrů (především street dance) Aktualizovaný
rozvrh našich tréninků naleznete rovněž od srpna na stránkách www.tendenc.cz.Sportujeme a tancujeme pro zdraví, radost a zábavu. Nejlepší tanečníci se zúčastní taneční
soutěží včetně MČR. Školné 1000,- Kč/pololetí. Trénink 2X týdně 1,5 hod a 1 hod. Vždy 2trenéři na jednu taneční složku! (Tel. Hlavní trenérka Ivča: 723 881 146)
STREET DANCE MISCHY 1x týdně 1hod.- páteční trénink od 17,00 – 18,30 hod. v gymnastickým sále: vedoucí Míša Břízová. Pro děti od 10 – 15let. (kapacita omezena).
Vhodné pro úplné začátečníky i mírně pokročilé, stačí jen podat přihlášku a začít chodit. Trénovat budete základní kroky street dance, choreografie. Vystoupení pro rodiče.
Cena na školní rok 1400,- Kč/pololetí 800,- Kč. www.tendenc.cz. Míša:732 687 233.
Street dance Milča : středeční trénink v gymnastickém sále od 17,30 – 18, 30 hod. : vedoucí Milena Sarmazyan. Nejen základní kroky street dance, ale i jednoduché
choreografie. Vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé. Stačí jen podat přihlášku a začít chodit. Vystoupení pro rodiče. Cena na školní rok 1300,- Kč/pololetí 700,- Kč.
Časový rozvrh všech tréninku taneční skupiny TENDENC najdete v srpnu na stránkách www.tendenc.cz. Vhodné od 6 do 12 let.

Zumba KIDS od 6 – 12 let – Vedoucí Valerie Dvořáková, úterý od 16.30 – 17.30 v gymnastickém sále. Kapacita omezena. Zumba pro děti (Zumba kids) nese s sebou všechny
benefity Zumby pro dospělé, je ale přizpůsobena možnostem a potřebám dětí. Styl hodiny je více ovlivněn zábavností a hravostí. Děti tak poznávají v choreografických
vazbách, přizpůsobených jejich naturelu co nejvíce druhů tance a hudby, kterou mají rády a nalézají ve výuce stále něco nového a vzrušujícího. Učí se zde více tanečních
prvků i nových stylů, jako MTV Style, Hip Hop a dalších. Cena na školní rok 1300,- Kč/pololetí 700
Mažoretky MINIPink : Vedoucí: Gabriela Beránková a Natálie Beránková vhodné pro holky od 6 až 10 let. Tréninky ve čtvrtek od 15,30 do 17,00hod. Tréninky v tělocvičně
AZ Centra. Jezdíme i na soutěže, vystupujeme na akcích, máme letní soustředění. Pro více info volejte vedoucí Gábině : 723 071 181. Cena na školní rok: 1500,- Kč/pololetí
800,- Kč.
Mažoretky PINK - Junior tréninky v pátek od 15.15 – 17.00 hod.v tělocvičně AZ Centra. Chceme rozšířit naši juniorskou složku. Doraž na první trénink (po tel. domluvě s
Gábinou723 071 181) 1500,- Kč/pololetí 800,- Kč
Trampolínky pro SŠ a dospělé: Středa od 18.00 -19.00 Kapacita omezena. Cena: 1000,- školní rok/nebo jednotlivé vstupné 60,- Kč. Rezervace trampolíny: 604 164 009 vedoucí Merunková M. Šatny jsou k dispozici
Jogínci od 6 - 9 let (po domluvě můžete přihlásit i dítě 5let), středa od 16.00 - 17.00 hod s Mgr. Ivou Petrovou. (spec. pedagog, akreditace pro dětskou jógu) Ásány se
předvádí při společné hře a děti nejsou posuzovány, pouze je prováděna korekce poloh. Pracujeme s jógovými kartičkami z www.joguj.cz, kde se děti samy učí následovat
cvičební postupy, cvičíme např. jógové pexeso a krátké jógové variace nesoutěžní a zábavnou formou. Vytváříme komunitu, společenství vzájemného sdílení a podpory. Na
závěr každé lekce děti relaxují. Cena na školní rok: 1500,- Kč/pololetí 800,- Kč.
Jóga TEENS od 10 – 14 let. Pátek 17.10 - 18.00 s Mgr. Ivou Petrovou(spec. pedagog, akreditace pro dětskou jógu). Kapacita míst bude omezena. Jóga je pro svou
přirozenost ideálním cvičením pro dospívající. Lekce jsou uzpůsobeny potřebám vyvíjejícího se těla - jóga nezatěžuje klouby, naopak zpevňuje kosterní svaly a pomáha
budovat správné návyky držení těla. Jóga také učí naslouchat svému tělu, což je v době dospívání extrémně důležité. Lekce jsou ideálním prostředím pro navazování nových
kontaktů s vrstevníky. Součástí hodin je výuka jednotlivých ásan, dechová cvičení a závěrečná relaxace, meditace. Cena na školní rok: 1500,- Kč/pololetí 800,- Kč.
Novinka! Jóga pro dospělé středa od 19.00 – 20.10 hod. s certifikovanou instruktorkou jógy Ivou Petrovou. Jóga pro malou skupinu (počet míst bude na kurzu omezen).
Skrze jógu rozvinem tělesnou i duševní sílu, ale také pružnost a odvahu. Zapracujeme na svém sebepřijetí. Cena na školní rok 1500,- Kč/pololetí 800,- Kč.
Bodyform pro maminky s dětmi od 2 do 3let. - Rodiče a děti (doporučený věk dítěte 2let do 3 let.) Vedoucí Mgr. Iva Petrová, Pondělí od 9.30 - 10.30 hod. v tanečním sále,
2. patro (výtahem) kočárek můžete nechat na chodbě. (kapacita omezena, rezervace nutná na tel. čísle 723 881 146) Do rozcvičky jsou zařazovány cviky pro maminky
s dítětem za doprovodu moderní hudby. Do hlavní fáze jsou zařazeny posilovací cviky hlavně pro maminky. Závěrečná relaxace a protažení. 550,- Kč/pol. 50,- / hod.
Zkušební lekce zdarma.
Novinka! Kruhový trénink pro rodiče s dětmi od 2 do 3let – Nový cvičební program pro rodiče a jejich děti. Lekce trvá 60 minut, včetně přípravy stanovišť, zahřátí,
samotného cvičení a protažení. - Rodiče a děti (doporučený věk dítěte od 2let do 3 let.) Vedoucí Mgr. Iva Petrová, Středa od 9.30 - 10.30 hod. v tělocvičně. Kočárek můžete
nechat v šatně hned u zadního vchodu (z parku) Kapacita míst je omezena, rezervace nutná na tel. čísle 723 881 146) 550,- Kč/pol. 50,- / hod.

Florbalová přípravka pro děti. I. Určeno pro děti od 3 – 5 let. Vedoucí Jan Sali. Tělocvična AZ Centra v pondělí od 16,30 – 17,30 hod. Florbal je mladý, dynamický sport,
který je mezi mládeží velmi oblíben – je velmi nenáročný, potřebujete pouze florbalovou hůl. (na první trénink není nutná) běžnou sportovní obuv a oděv. Sportovní
florbalová průprava je zaměřena i na všestrannost sportovních aktivit (motorická cvičení, hry atd..) jde o všeobecnou přípravu, zaměřenou na rozvoj přirozené motoriky a
základní pohybové dovednosti. 1700,- Kč/pololetí 900,- Kč.
Novinka! Florbalová přípravka pro děti. II. Určeno pro děti od 6 – 7 let. Vedoucí Jan Sali. Tělocvična AZ Centra v pondělí od 17,30 – 18,30 hod. Florbal je mladý, dynamický
sport, který je mezi mládeží velmi oblíben – je velmi nenáročný, potřebujete pouze florbalovou hůl. (na první trénink není nutná) běžnou sportovní obuv a oděv. Sportovní
florbalová průprava je zaměřena i na všestrannost sportovních aktivit (motorická cvičení, hry atd..) jde o všeobecnou přípravu, zaměřenou na rozvoj přirozené motoriky a
základní pohybové dovednosti. 1700,- Kč/pololetí 900,- Kč.
Novinka! Pohybové a taneční hrátky TENDENC Benjamin: Pro děti od 3,5 let do 5 let. Čtvrtek od 16.30 -17.30 hod v gymnastickém, zrcadlovém sále. Vedoucí Milča a Terka.
Cílem kroužku je zdravě motivovat děti k pohybu a to především k tanci. Děti se kromě tanečních kroků naučí lépe pracovat se svým tělem, dobře se k němu chovat, vnímat
rytmus. 2 trenérky na skupinu dětí (počet míst je omezen)! Cena na školní rok 1300,- Kč/pololetí 700,- Kč.

Přírodovědné zájmové útvary
Rybářský kroužek I : ved. Petr Bucher, Jiří Mokrý, děti od 3 tř. čtvrtek 15 – 16.30. V závěru kroužku děti složí zkoušky stanou se členy Rybářského svazu a mohou si koupit rybářský lístek.
Cena pololetí je 550 Kč, na celý školní rok 1000 Kč.
Rybářský kroužek II: ved. Jiří Mokrý, Petr Bucher, čtvrtek od 16.30 – 18.00, zdokonalení rybolovné techniky příprava a účast na soutěži „Zlatá udice“. Cena pololetí je 550 Kč,
na celý rok 1000 Kč.

Technické zájmové útvary
*Plastikoví modeláři : ved.Jindřich Štefánek (od 3.tř. zač.i pokročilí). Kroužek bude probíhat 1 x týdně, můžete si vybrat I.- Pondělí 16 – 17.30 h nebo II- Úterý 16 – 17.30 h. Celoroční práce
na stavbě plastikových modelů letadel, lodí a aut civilní i vojenské techniky. Sestavení modelu podle plánku za pomoci lepidla a drobného nářadí až po konečnou úpravu a nanesení obtisků.
Na závěr roku účast v soutěžní přehlídce modelů na soutěži Kit show Vysočiny. Cena : pololetí 550 Kč, na celý rok 1000 Kč.
Lodní a letečtí modeláři : ved. Jaroslav Strapec ( od 4.tř. zač. i pokročilí). Celoroční práce na stavbě malého modelu plachetnice. Seznámení se způsobem řízení modelů, závěrečná přehlídka a
vyzkoušení modelů v terénu. Cena nezahrnuje pořízení řídící jednotky plachetnice. Středa 15.15 – 18.15 h. Cena : pololetí 550 Kč, na celý rok 1000 Kč.
Počítače pro začátečníky a mírně pokročilé : ved. Mgr.Miloš Kejlkíček (od 2.tř.). Základy práce s počítačem, zaměřeno na Windows10, MS Office, úpravy digitálních fotografií, střih videa,
tvorbu webových stránek a další dle požadavků přihlášených. Přihlášení budou mít možnost založit si své vlastní webová stránky. Středa 14.30 – 16 h.
Cena : pololetí 550 Kč, na celý rok 1000 Kč.

Kroužek elektrotechniky I. - začátečníci: ved. Dobrovolný, Burel, Vaňha - (od 12 let). Základy elektrotechnické teorie, fyzikální pokusy, práce s nářadím a nácvik montážních činností
pro začátečníky. Zapojování součástek, návrh DPS a pájení. Základy programování průmyslových počítačů a robotů.
Kroužek bude probíhat v prostorách B-Techu 1x týdně 90 minut. Úterý 16,00 – 17,30 hodin. Cena: pololetí je 550Kč, na celý školní rok 1000 Kč.
Kroužek elektrotechniky II.: ved. Dobrovolný, Burel, Vaňha - (od 12 let). Pokračující kroužek pro žáky z minulého školního roku. Čtvrtek 17,30 - 19 hodin. Pouze
pro ty, kteří již kroužek navštěvovali! Cena: pololetí je 550 Kč, na celý školní rok 1000 Kč.
Kroužek elektrotechniky III.: ved. Jiří Klimeš, Beránek, Vašíček - (od 12 let). Pokračující kroužek pro žáky z minulého roku. Čtvrtek 16,00 - 17.30 hodin. Pouze
pro ty, kteří již kroužek navštěvovali! Cena: pololetí je 550 Kč, na celý školní rok 1000 Kč.
Kroužek elektrotechniky IV.: ved. Jiří Klimeš, Beránek, Vašíček - (od 12 let). Pokračující kroužek pro žáky z minulého roku. Čtvrtek 17.30 – 19,00 hodin. Pouze
pro ty, kteří již kroužek navštěvovali! Cena: pololetí je 550 Kč, na celý školní rok 1000 Kč.

