
 

 

 

Pro děti a mládež: 
 
Fitness dance – od 8 let, tanečně – pohybové cvičení v divokých rytmech plné potu a dobré 
nálady. 
 
Termín: čtvrtek 17.30 – 18.30 hod., začínáme 4.10.2018, přihláška předem 
 
Cena: 1800,- Kč/30 setkání 
 
 
Malí Robinsoni – od 6 let, poznávání světa pomocí hry, zálesácké techniky, táborové etapovky a 
poznávání přírody. 
 
Termín: pondělí od 16.00 – 17.00 hod., začínáme v říjnu, přihláška předem 
 
Cena: 1500,-/30 setkání 
 
 
Loutkohrátky – od 8 let, hrátky s loutkou, sám si vytvoříš kulisy, nazkoušíš divadlo  
a zjistíš, co obnáší příprava loutkového divadla, které si zahraješ. 
 
Termín: začínáme v říjnu, přihláška předem 
 
Cena: 1500,-/ 30 setkání  

 

Foto a film kroužek – od 10 let, obsluha fotoaparátu, jak správně fotit, dopad světla a možnosti 
úprav fotografií. Filmový svět – co obnáší? Námět, jak napsat scénář, obsadit postavy, točit  
a stříhat videa, klapka a samotný film. 

Termín: středa 16.00 – 18.00 hod., začínáme v říjnu, přihláška předem 

Cena: 2400,-/30 setkání 

 

 

 

 



Hravě pro přírodu zdravě – od 6 let, pro všechny, co se nebojí vyjít z řady a zkoušet nové věci. 
Zrušíme jednorázové používání kosmetických přípravků a pomůcek, ušijeme si společně tašky, 
pytlíky na potraviny, vyrobíme si nový šatník a doplňky, starý design v novém kabátě. Jiné a lepší 
poznatky o běžných věcech, které nás obklopují a jak je využít pro své vlastní potřeby? Tím tě 
obohatí tento program. 

Termín: čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., 1 x za měsíc, začínáme 25.9.2018, přihláška předem  

Cena: 60,- Kč vstup, do  80,- Kč materiál 

 

Výtvarné workshopy – od 7 let, výtvarné a rukodělné techniky, vždy si odneseš hotový výrobek. 
Každý týden něco nového, kreativního a jedinečného. 

Termin: úterý 17.00 – 18.30 hod., začínáme 11.9.2018, 18.9.2018, 25.9.2018, 2.10.2018 

Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál 

 

Kutilská dílna – od 7 let, nejen kutil Tim dokáže opravit kolo nebo židli, ale i ty se naučíš postupy 
a práci s materiály a pomůckami, které najdeme v každé dílně.  

Termín: čtvrtek 16.00 – 18.00 hod. (1x za měsíc), začínáme 11.10.2018, 8.11.2018, 13.12.2018, 
přihláška předem 

Cena: 60,- Kč vstup, do 80,- Kč materiál 

Informace a přihlášky: kristova@cprhodonin.cz 

 

 

 

 
 


