
NÁZEV čas LEKTOR věk
cena 

rok

cena 

pol.
 anotace

Kytara
STŘEDA 

13,45 - 16,00
Lukáš Vlk od 8 let 1800 1400

Baví tě muzika a chtěl bys být součástí školní hudební kapely? Začni s kytarou 

a bude z tebe hvězda hudebního nebe!

Školní kapela
dle domluvy 

s lektorem

Lukáš Vlk

Tel.: 736651080
od 8 let 1800 1400

Baví tě muzika? Chtěl bys být při historickém založení školní hudební kapely? 

Přijď! Máš svůj nástroj? Přines ho!

Dramaťáček
PONDĚLÍ 

14,00-15,00
Tereza Hrušková 1. třída 1600 1100

V dramaťáčku budeme rozvíjet své umělecké vlohy, herecký talent, šikovnost 

při společných dramatických hrách.

Dramaťák
PONDĚLÍ 

15,30-17,00
Tereza Hrušková I. stupeň 1600 1100

V dramatickém kroužku budeme rozvíjet své herecké dovednosti, zkoušet 

divadlo. Zahrajeme představení?

Divadelní soubor
ČTVRTEK 

14,00-15,30
Renata Linhová II. stupeň 1600 1100

V divadelním souboru budeme spolu pronikat do tajů divadla a recitace, bavit 

se etudami a nazkoušíme představení.

Keramika pro prvňáky
STŘEDA 

14,00-15,30
Alena Fáčková 1. třída 2000 1500

Máš šikovné prstíčky a chceš se naučit tvořit z keramické hlíny? Přijď a paní 

keramička Alenka tě to naučí!

Keramika pro I. stupeň

PONDĚLÍ 

nebo ÚTERÝ

14,00-15,30

Hana Hartychová I. stupeň 2000 1500
Líbí se ti pracovat s hlínou? Umíš už vyrábět keramiku? S paní učitelkou 

Hankou budeš vyrábět krásné keramické předměty!

Keramika pro pokročilé
STŘEDA 

15,30-17,00

Karolína 

Čiháková

I. i II. 

stupeň
2000 1500

Jsi-li zkušený keramik a toužíš-li tvořit z hlíny náročnější výtvarná dílna a 

rozvíjet svou dovednost, přijď!

Šikovné ručičky
ČTVRTEK 

14,00-15,45
Alena Fáčková I. stupeň 2500 1800

Pro šikulky, které chtějí umět vyrábět originální šperky, dárkové předměty a 

umělecká díla z rozličných materiálů.

Výtvarné projekty
ČTVRTEK 

14,15-16,15

Kateřina Círová 

& Alena Kopecká
I. stupeň 2500 1800

Přijď se zúčastnit výtvarných projektů, kdy se snoubí výtvarné umění s 

řemeslem a fantazie s rukodělnou dovedností.

Němčina hrou
ČTVRTEK 

14,00-15,00
Marie Hovorková od 7 let 1600 1200

Chceš zažít výuku jazyku našich sousedů velmi zábavnou, hravou a milou 

formou? Kurz "Němčina hrou" je tu pro tebe.

Psaní na PC všemi 

deseti 

ÚTERÝ 

16,25-17,10
Hana Růžičková

II. stupeň 

+ dospělí
1800 1400

Chcete dokonale ovládat klávesnice PC všemi deseti? Přijďte! Máme pro vás 

nejzábavnější program, se kterým se to naučíte!

Filmová technika

ČTVRTEK 

14,00-16,00 LICHÝ 

TÝDEN

Šimon Hrych 8. a 9. tř. 1800 1400
Zajímá Tě, jak se natáčí film? Chceš si vyzkoušet práci kameramana, střihače, 

nebo režiséra? Přij'd!

Vaření
ÚTERÝ 

14,30-16,30
Alena Fáčková

od 2. 

do 5. tř.
2500 1800

Pro malé kuchařinky, které rády doma vaří a chtějí se přiučit nové recepty. 

Pochutnáte si na všem, co uvaříte!

Chovák

PONDĚLÍ nebo 

STŘEDA 

14,30-15,30

Jan Mazůrek od 4. tř. 1800 1100
Máte rádi zvířátka? Chtěli byste pečovat třeba i o hada? Čekáme vás v 

chováku, ale neotálejte! Vejde se vás tam jen 10.

Aerobic pro nejmenší
PÁTEK 

13,45-14,30
Zuzana Piherová 1. - 3. tř. 1600 1200

Jste šikulkové a láká vás řádit při hudbě? Trenérka Zuzka se na vás každý 

pátek těší ve školní aule!

Míčovky / sportovky
PONDĚLÍ 

15,15-16,15

Zuzana Piherová

Kostadin 

Panushev

1. - 3. tř. 1500 1000
Hry nejen s míčem, ale sportovní hry všeho druhu si užiješ se Zuzkou a 

Kosjou, kteří umí všechno! I volejbal!

Basket pro začátečníky
PONDĚLÍ 

14,35-15,20
Martin Skýva 4. - 5. tř. 1500 1000

Pokud obdivuješ zručné "baskeťáky", přijď se naučit střílet na koš! Trenér 

Martin tě to naučí a otevře dveře k basketbalu!

Basket  kroužek
STŘEDA 16,00-

17,00
Martin Skýva od 5. tř. 1500 1000

Baví tě basket, ale nemůžeš hrát v našem týmu? Právě pro tebe je tu kroužek! 

S trenérem Martinem si zahraješ!

Basketový tým

PONDĚLÍ 

17,30-19,00 

STŘEDA 

17,00-18,30 

PÁTEK 

16,00-18,00

Martin Skýva

ročník 

1997 

až 2001

2800 1800
Přijď do našeho týmu trénovat a hrát soutěžně! Už vyhráváme a na 

"soustřeďku" v létě bylo fajn! Jsme perfekt parta v super dresech a oceníme 

tvojí soutěživost a šikovnost s míčem!
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Oblast sportu

NABÍDKA  KROUŽKŮ

Oblast jazyků, techniky a přírodovědy

Oblast sportu

Střediska volného času při ZŠ Kunratice (SVČ) 

ve spolupráci 

s Domem dětí a mládeže Praha 10 - DŮM UM,  s florbalovým klubem FBC Start98 a mnoha externími organizacemi 

ve školním roce  2012 / 2013.

Činnost kroužků zahajujeme v týdnu od 24. září 2012, kdy budou probíhat první ukázkové hodiny zdarma, bez nutnosti přihlášení. Přihlášky budou k dispozici přímo u lektora kroužku na první hodině, v 

recepci školy nebo v kanceláři školy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zájemce o účast v kroužku do 12. října 2012 tamtéž. 

Družinové děti budou lektorem vyzvedávány v Kroužkové družině, ostatní se dostaví k recepci školy vždy 5 minut před zahájením kroužku.                                                                   

                                                                                                                                                                                                             Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru kroužku a těšíme se na Vás.  

Oblast hudby a divadla

Oblast výtvarné činnosti a keramiky



Basketový tým

PONDĚLÍ 

17,30-19,00 

STŘEDA 

17,00-18,30 

PÁTEK 

16,00-18,00

Pavel Matys

ročník 

1998 

a mladší

2800 1800
Přijď do našeho týmu trénovat a hrát soutěžně! Už vyhrává a "soustřeďko" se 

staršími bylo perfekt! Trenér Pavel nás povede k vítězství a zažijeme skvělá 

klání ve slavných dresech školy! 

Atletika pro I. stupeň
ÚTERÝ 

14,25-15,45
Lucie Samlerová I. stupeň 1500 1000

V kroužku "Atletika" se už v dětství staneš králem a královnou všech 

sportovišť! S trenérkou Luckou si oblíbíš i pohyb v přírodě!

Atletika pro II. stupeň
ÚTERÝ 14,25-

15,45
Eva Ondříčková II. stupeň 1500 1000

Atletika je královnou sportu! S naší trenérkou králem/královnou všech 

sportovišť budeš i ty. Chceš to? Přijď!

DÁMA
PONDĚLÍ 

14,00-15,00
Václav Krišta od 1. tř. 1500 1000

Umět hrát DÁMU, královnu deskových her, tě naučí mistr republiky! Staneš se 

hvězdou turnajů! Zažiješ napětí! Přihlaš se!

Moderní deskové hry
STŘEDA 

17,00-19,00
Jakub Zvěřina 5.-9. tř. 1500 1000

Hrajete rádi "Osadníky z Katanu", "Carcassone" a jiné moderní deskové hry? 

Přij'dte poměřit své síly v turnajích!

Sportovní hry-florbal 

MIX 

kluci i holky

ČTVRTEK 

14,00-15,00
Jiří Szebinovský jen 1. tř. 1500 1000

Florbal a jiné hrátky ve sportovní hale pro nejmenší!

Vynikající zábava na hodinu týdně.

Florbal START přípravka

ÚTERÝ 

+ ČTVRTEK

15,45-17,15

Jiří Szebinovský
roč. 2004 

a ml.
6200 3300

Jsi florbalista tělem i duší? Profi tým START98    tě očekává! Tréninky 2x týdně 

90 minut!

Florbal START elévové

ÚTERÝ 

+ ČTVRTEK

15,45-17,15

Libor Vašíček 

Michal Plaček

roč. 2002 

až 2003
6200 3300

Jsi florbalista tělem i duší? Profi tým START98 tě očekává! Tréninky 2x týdně 

90 minut!

Florbal START mladší 

žáci

PONDĚLÍ 

18,00-19,30 

ÚTERÝ 

17,15-18,40 

ČTVRTEK 

17,15-18,40

Martin Dušek

ročník 

2000 

až 2001

6200 3300
Jsi již zdatným sportovcem a chceš trénovat 3x týdně 90 minut? Pak patříš 

mezi mladší žáky našeho florbalového týmu! Více na www.start98.cz

Florbal START starší 

žáci A

PONDĚLÍ 

16,00-17,30 

STŘEDA 

18,30-20,00

Jan Svoboda 

Nikola Pálenský 

Jan Rubáš

ročník 

1998 

až 1999

6200 3300
Jsi již zdatným sportovcem a chceš trénovat 2x  týdně 90 minut? Pak patříš 

mezi starší žáky našeho florbalového týmu! Více na www.start98.cz

Florbal START starší 

žáci B

ÚTERÝ 

17,15-18,40 

PÁTEK 

17,30-19,00

Jan Svoboda 

Nikola Pálenský 

Jan Rubáš

ročník 

1998

až 1999

6200 3300
Jsi již zdatným sportovcem a chceš trénovat 2x týdně 90 minut? Pak patříš 

mezi starší žáky našeho florbalového týmu! Více na www.start98.cz

Florbal START 

dorostenci + junioři

STŘEDA 

18,30-20,00 

PÁTEK 

17,30-19,00

Jakub Mucha
roč. 1996 

až 1997
6200 3300

Florbal tě baví a chceš se zlepšovat? Hraj florbal ve STARTU98. Více na 

www.start98.cz

Florbal START DÍVKY - 

elévky

ÚTERÝ 

14,30-15,45 

ČTVRTEK 

14,00-15,00

Ivana Laubová od 2. tř. 3000 1800
Zakládáme nový dívčí florbalový tým! Přijďte na tréninky 2x týdně na 60 

minut.Více na www.start98.cz

Florbal START DÍVKY - 

dorostenky

ÚTERÝ 

17,30-19,00 

ČTVRTEK 

17,15-18,40

Andrea Nováková od 5. tř. 4000 2400
Zrodil se nadějný dívčí tým, přidej se a staň se členkou naší party!

Scházíme se 2x týdně na 90 minut.

Roztleskávačky 

START98

ČTVRTEK 

15,45-17,00
Alena Fáčková od 1.tř. 1500 1000

Tanec, hudba, florbal, aplauz! To vše Tě čeká v našem kroužku! Naši 

florbalisté budou pyšni na své povzbuzovatelky! 

Těšíme se na vás. Za SVČ – DŮM UM 

Renata Linhová

13.9.2012 Tel.: 261097211, mobil: 725506216

mail: renata.linhova@zskunratice.cz

Oblast sportu - florbal - START 98   startnusle@seznam.cz





 


