TANEC

 Aerobik

JAZYKY
1200,-

 děti, dívky

 B-boying/Break dance

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ
školní rok 2018/2019
KONTAKTY
Alena Hrdličková

 383 322 216,

 724 122 767

hrdlickova@ddmstrakonice.cz

Lukáš Schovanec
 383 322 216,

schovanec@ddmstrakonice.cz

Tereza Šuláková

 383 332 956,

 601 327 395
sulakova@ddmstrakonice.cz

Jana Zetochová

 383 322 216,

 724 147 600

 602 638 858

zetochova@ddmstrakonice.cz

Tereza Kulhová
 383 332 956,

 724 318 643
kulhova@ddmstrakonice.cz

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
PODSKALÍ
 Chovatelský kroužek

1200,-

 Hrátky se zvířátky

1200,-

 nauka a péče o zvířata v mini ZOO

 pro předškoláky 4-6 let
 Myšáci
30,-/hod.
 pro rodiče s dětmi
 Koumáci
1200, zábavné pokusy pro zvídavé děti
 Trampská kytara
1200, začátečníci, pokročilí, dospěláci

 Včelařský kroužek

 začátečníci /od 5 let
 pokročilé děti, junioři a dospělí
 trénink 2x týdně
+400,-

 Disko tance
 pro dívky 7-11 let
 Disko dance
 pro dívky 12 let a více
 Dance Art

1200,1200,1200,-

 choreografie různých tanečních stylů
 pro dívky od 10 let

 Jump dance
 Akrobatické skákání

1200,-

 parkourové triky uvnitř i venku
 pro chlapce i dívky od 10 let

 Start dance

 Vodácké oddíly

1200,-

 Deskové hry

1200,-

 Bušmeni/Podskaláček/Mokrá stopa
 kolektivní deskové a společenské hry
1000,-

 základy háčkování, pletení a šití

1200,-

 Elektro-šikula

 Německý jazyk

1200,-

 Fotografování

 začátečníci, pokročilí, dospělí

 začátečníci, pokročilí
 Francouzský jazyk
1200, začátečníci, pokročilí
 Ruský jazyk
1200, začátečníci, pokročilí, dospělí

 KURZY AJ a NJ pro seniory a vnoučata
 bližší informace o kurzech na webu
 dotace JčK
kurzy jsou ZDARMA

 taneční a pohybová příprava
 děti 4-5 let a 5-6 let

1200,-

 MINI 6-8 let a 8-10 let
 10 let a více - začátečníci
- pokročilí,
- junioři

OTAVANKY

 Mažoretky
1200,1600,1200,* pokud chodí do skupiny 400,-

 přípravka od 4 let
 Baby, Mini, Otavanky
 sóla a dua

AIRSOFT

1200,-

 začátečníci, pokročilí
 od 10 let

 Flétna (sopránová, altová)
1200, Flétna (příčná)
1200, Keyboard
1200, Kytara
1200, Klavír (individuální lekce) 120,-/hod.

 klub pro děti a mládež
 začátečníci, pokročilí

 Kutilové

1300,1300,-

 práce se dřevem v truhlářské dílně

 Plastikový modelář

1300,-

 plastikové modely od A do Z

 Programování & web

1300,-

 pro děti od 10 let

 Robotika

1300,-

 Informatika &3D tisk

Házená

1200,-

Mladý záchranář

1200,-

 pro chlapce a dívky

112 - Zdravotníci v akci

1200,-

 první pomoc v modelových situacích

Potápění

1400,-

 pro chlapce a dívky

ČCHI-KUNG

1400,-

 kurz pro dospěláky

TAI-ČI

1400,-

 kurz pro dospěláky

TVOŘENÍ
Dramatický kroužek

 6-10 let, 10 let a více

 Home Decor & aranžování

1200,1300,-

 kreativní dekorace a výrobky
Keramika
 začátečníci, pokročilí

1400,-

Klubíčko

1200,-

 výtvarné aktivity, zpívání a hry

pro předškoláky od 4 let

Loutkové divadlo

1200, dramatický kroužek se zaměřením

na loutkoherectví od 6 let

CVIČENÍ - FITNESS KLUB "ELKO"

 Street Fighting

1300,-

 začátečníci, pokročilí

30,-/hod.

 dopolední cvičení maminek s dětmi

 trénink 2x týdně
HUDEBNÍ NÁSTROJE

1300,-

 elektrické obvody a pokusy

 projekty s robotickými stavebnicemi

SPORT A POHYB

Baby klub
1200,-

 Street dance

 Anglický jazyk

1200,-

 jumpstyle pro kluky a holky od 6 let
 začátečníci, pokročilí/taneční skupina

1200,-

 děti, dospělí

 Šikovné ruce - novinka

1200,-

TECHNIKA

1200,+400,-

sebeobrana pro chlapce
a dívky od 12 let

 Jóga pro děti

1200,-

 Moderní gymnastika

1200,-

Patchwork pro dospělé

1400,-

Vaření a stolování

1400,-

Výtvarný kroužek

1400,-

 malba, práce s hlínou, tvůrčí dílny
 výtvarná přípravka od 6 let
 začátečníci, pokročilí

 pro děti od 5 let

 začátečníci, pokročilí, juniorky
 od 6 let

podrobné informace na webu:
www.ddmstrakonice.cz

