
Program centra od 1.9.2022 

Volná herna pro rodiče s dětmi: úterý a čtvrtek 15,00 -17,00 hodin  

Volná hra, seznámení maminek. V průběhu: tvoření, cvičení nebo zpívání. 

Občerstvení za příznivé ceny. Bez registrace, cena 50,-Kč za dítě (sourozenec 

25,-Kč, děti do 6 měs. zdarma).  

Hrátky s knihou za zvuku hudby pro děti 4-6 let Pondělí 15,15-16,00 h. 

Práce s knihou formou postupného rozkrývání příběhu, doplněnou o další činnosti 

spojené s hudbou, se zapojením celého těla a využitím šikovných ručiček. Práce s 

dechem, hlasem, rozhýbání mluvidel včetně celého těla, základy logopedie v 

podobě říkanek, hádanek. Skrz hudbu zacílíme na rozvoj rytmu, zpívání. 

Kroužky – začínáme 20.9. 

Kytara a ukulele: úterý a středa 30 min. lekce (15,30-18,30 hodin). Děti od 8 let 

a dospělí. Cena 2.250,-Kč/15 lekcí.                                                              

Gymnastika akrobatika s Editou a Yurim: úterý a pátek 15-16 hodin (4-8 let), 

16-17 hodin (8-14 let). Sportovní hala Nehvizdy, sál C. 15 lekcí 2.250,-Kč.   

Gymnastická přípravka s Klárou: čtvrtek 17,15-18,15 hod. Stretching těla, 

rozvoj motoriky, koordinace posilovací a kondiční průprava. 15 lekcí 2.250,-Kč.  

Flétna: kurz 30 minut. Pro děti od 6 let. Výuka dle Daniela. Pátek 16-18,30 

hodin. 15 lekcí, cena: 1.500,-Kč.                                                                                

Jóga pro děti: úterý 17,15-18,15 hodin. Viz letáček. 

Angličtina 

1. Jazyková agentura EDUCAN – pondělí pro děti i dospělé 

Děti 3-4 roky (15-15,40 hodin),  děti od 5 let 15,45-16,25 (1580,-Kč/12 lekcí). 

Dospělí-pokročilí 17-18 hodin, začátečníci 18-19 hodin /12 lekcí 2590,-Kč. 

2. www.anglictinadoskol.cz  Anglický program pro děti zakončený 

mezinárodní zkouškou. Pro děti 1-2 třída. 5 hodin týdně (Po a čt 15-17,30 hod.). 

Informace na plakátě. 

Kurzy cvičení pro dospělé 

- Jóga s Lucií: úterý 18,30-19,30 hodin. Informace na plakátu. 

- Body styling: cvičení s vlastní váhou pro celkové zpevnění těla. Bez těžkých strojů 

a zátěže, bezpečnější a citlivější způsob posilování pro vaše tělo.Čtvrtek 18,30-19,30. 
- Stretching/Flexibilita celého těla: zdravé protahování od ramen až po kotníky. 

Vhodné pro muže i ženy s pocity ztuhlosti a pohybovým omezením těla, ale i pro 
sportovce pro zlepšení svých výkonů. Individuální přístup. Čtvrtek 19,30-20,30 hod.  

 

Více informací na www.dcdracek.cz nebo fb DC Dracek Nehvizdy. 

Přihlášky přes web nebo u organizátorů dle plakátů-Jóga a angličtiny. 

http://www.dcdracek.cz/

