
Nabídka krou!k" K-klubu 
pro #kolní rok 2022/2023

www.kackojicin.cz

NA$E PRACOVI$T%

K-klub – st!edisko volného "asu
Vald#tejnovo nám$stí 99, 506 01 Ji"ín

Budova K2 a K3 (dva vchody)
Smi!ick%ch 2, 506 01 Ji"ín

Vald#tejnovo nám$stí 2, 506 01 Ji"ín

Centrum p!írodních v$d – Hv$zdárna Ji"ín
Raisova 310, 506 01 Ji"ín

PARTNE&I

Bli&#í informace a p!ihlá#ky od 23. srpna 2022 na www.kackojicin.cz.  
P!ihla#ování je on-line z uvedené webové stránky.

Krou&ky se nekonají se v období #kolních prázdnin a státních svátk'. Toto platí i pro mate!ské #koly. 
Zápisné musí b't uhrazeno do 15.10. 2022. (ástka za druhé pololetí je splatná do 31.1. 2023
(platí jen pro n$které krou&ky).

Zápisné se platí na bankovní ú(et (. 27-3194190247/0100, variabilní symbol je "íslo objednávky, 
které najdete v potvrzovacím e-mailu, kter% p!ijde po p!ihlá#ení dít$te do krou&ku. Do textu pro 
p!íjemce uve)te jméno dít$te a název krou&ku.

K-klub – st!edisko volného "asu
Vald#tejnovo nám. 99, 506 01 Ji"ín

info@kackojicin.cz | www.kackojicin.cz
  kackojicin    kackojicin

VA LD!T EJNSK Á
LOD" IE

kulturní imaginár ium

Hlavní mediální partne!i Mediální partne!i



DRAMATICK) OBOR

Drama$á"ek – pro p!ed#koláky - 1.t!ída

Pohybové a tvo!ivé hry, základy rytmiky, hlasová 
v%chova, rozvíjení smyslového vnímání. Sch'zka 1x 
t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella)

Drama$ák mlad#í – pro d$ti 2.–3. t!ída

Pohybové a tvo!ivé hry, základy rytmiky, hlasová v%-
chova, rozvíjení smyslového vnímání, práce s p!íb$-
hem. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella)   
     
Drama$ák mlad#í – pro d$ti 4.–5. t!ída

Pohybové a tvo!ivé hry, základy rytmiky, hlasová 
v%chova, rozvíjení smyslového vnímání, práce s p!í-
b$hem. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella) 

Drama$ák star#í – pro d$ti 6.–9. t!ída  
Základní dechové, hlasové, pohybové a herecké 
dovednosti, zdokonalení vyjad!ovacích schopnos-
tí, improvizace, práce s p!íb$hem. Sch'zka 1x t%dn$ 
1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella) 

Teatroterapeutick% 
– pro mladé lidi s mentálním a t$lesn%m znev%hodn$ním

Pohybové hry, nácvik komunikace a sociálních do-
vedností uplatniteln%ch v b$&ném &ivot$. (innost 
je prolo&ena psychohrami. Pro p!ijetí do souboru je 
nutná osobní konzultace s vedoucí krou&ku. Sch'z-
ka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. D. Hendrychová 

HUDEBNÍ OBOR

Flétna – pro d$ti od 6 let 
Skupinová v%uka hry na zobcovou sopránovou *ét-
nu (základy hudební nauky, nácvik jednoduch%ch 
písní, skladeb a souborové hry). Vlastní *étna pod-
mínkou. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella)

Kytara – pro d$ti od 10 let 
Skupinová v%uka hry na doprovodnou kytaru se 
zp$vem. Akordové doprovody, základní rytmy, 
transpozice, lad$ní nástroje, nácvik oblíben%ch pís-
ni"ek. Vlastní kytara podmínkou. Sch'zka 1x t%dn$ 
1 hodina.

Vede: J. Bure!, J. Vágnerová, Bc. J. Perner

Klavír – pro d$ti 9–15 let

Uzav!ené skupiny ze stávajících "len', hlásit se m'-
&ete pouze jako NÁHRADNÍCI.
V%uka probíhá po dvou d$tech 60 minut. D$ti se 
u"í hrát známé melodie a písni"ky, které doprovází 
akordy, ale zárove+ hrají i d'le&ité etudy a technic-
ká cvi"ení. Klavír pro nezbytn$ nutnou domácí p!í-
pravu podmínkou.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella)

Ukulele – od 10 let

Skupinová v%uka pro za"áte"níky i pokro"ilé.

Vede: Bc. J. Perner

JAZYKY

Angli"tina mlad#í – pro d$ti 6–11 let

Cílem je nau"it d$ti správn%m základ'm angli"tiny, 
získat pozitivní vztah k cizímu jazyku a zdokonalo-
vat se v n$m. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: lektor z Jazykové !koly Ove"ka

 
„HUSTÁ“ angli"tina aneb malé „dou"ko“ 
– pro d$ti 12–15 let    
V%uka b$&né #kolní angli"tiny zam$!ená na konver-
zaci, slovní zásobu a gramatiku. Pomoc s vypraco-
váváním domácích úkol'. Mo&nost individuální v%-
uky s vlastními tématy. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: lektor z Jazykové !koly Ove"ka

P&ÍRODOV%DN) OBOR

Chovatelsk% krou&ek – pro d$ti od ukon"ené 2. t!ídy 

Základy chovu a pé"e o zví!ata, nav#tívíme chova-
tele a veteriná!e, v%stavy, burzy,… Vlastní zví!e není 
podmínkou. Sch'zka 1x 1,5 hodiny za 14 dní.

Vede: D. Bo"ek  

P!írodov'dn% – pro d$ti 6.–9. t!ída

Ú"astnící se nau"í chránit p!írodu kolem sebe  
a vá&it si v#eho &ivého. Formou her, kvíz' a sout$&í, 
prezentací, pokus' a dokument' d$ti získají nové 
informace. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Ing. D. Vali!ka

Rybá!i – pro d$ti od 9 let (od ukon"ené 3. t!ídy)

Dozvíte se a nau"íte se v#e pot!ebné k tomu, 
abyste mohli usednout na b!ehu !eky nebo 
rybníka a stali se "leny velké skupiny „lovc'  
s udicí“. Sch'zka 1x 1 hodina za 14 dní.

Vede: M. Kobrle

V"ela!i – od 10 let (mlad#í d$ti s doprovodem rodi"')

Nau"íte se samostatné práci se v"elami a v"elími 
produkty. Budeme se v$novat i dal#ím aktivitám 
spojen%ch s p!írodou. V období zimy bude krou&ek 
v"ela!' spojen% s p!írodov$dn%m krou&kem.

Zdravov'da a první pomoc – pro d$ti 1.–9. t!ída

Zdravov$da a základy první pomoci – tro#ka te-
orie, více praxe, spolupráce s ((K Ji"ín. P!íprava 
na sout$& Mlad%ch zdravotník'. Sch'zka 1x t%dn$  
1,5 hodiny.

Vede: Bc. Z. Kyn"l

SPORTOVNÍ OBOR
In-line brusle – pro d$ti 6–15 let 
Získání jistoty p!i pohybu na kole"kov%ch bruslích, 
zlep#ení odrazu, správné brzd$ní, cvi"ení stability  
a koordinace. V#e zábavnou formou. Sch'zka 1x t%dn$ 
1 hodina.

Vede: P. Hlubu"ek

Aikido – pro d$ti 8–13 let 
Zlep#ení vnímání t$la, pohybové koordinace, ori-
entace v prostoru, t$lesné zdatnosti, disciplíny  
a zvládnutí základních technik tohoto u#lechtilého 
bojového um$ní. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: M. Svoboda

Gymnastika – pro d$ti 5–10 let 
Základy moderní a sportovní gymnastiky, moder-
ního tance a dal#ích pohybov%ch aktivit spojen%ch  
s hudbou. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová), D. Bodyová

Moderní gymnastika – pro d$ti 6–12 let

Cvi"ení, které vy&aduje vysokou zát$&, prvky síly, ob-
ratnosti i ohebnosti. Cvi"it se bude s ná"iním i bez 
n$j. Podmínkou p!ijetí je schopnost provedení hv$z-
dy a mostu ze stoje. Sch'zka 2x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová), D. Bodyová 

Sportovní aerobik – pro d$ti 6–15 let

Závodní forma gymnastického aerobiku. V#eobecná 
sportovní pr'prava, rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti 
a koordinace. Krou&ek probíhá 2x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová) 

D'ti na startu – pro d$ti 4–7 let

Rozvoj základní pohybové motoriky, obratnosti, 
síly a rychlosti. D$ti nau"íme formou her ovládat 
t$lo, správn$ b$hat, skákat, padat, chytat a házet 
mí", ud$lat kotoul a mnoho dal#ích. Sch'zka 1x 
t%dn$ 1 hodina. 

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová)

Curling – pro d$ti od 9 let 
Hra na led$, kde je cílem umístit a udr&et své kame-
ny blí& st!edu kruh' ne& jsou kameny soupe!e. Zdo-
konaluje se taktické my#lení p!i h!e proti soupe!i dle 
aktuální situace na led$. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Ing. O. Bodlák 

Florbal – pro d$ti 9–12 let   
Kolektivní rychlá dynamická hra, která v#estrann$ 
rozvíjí t$lesné i du#evní schopnosti hrá"', zvy#uje 
kondici a pohybovou koordinaci.  Vlastní hokejka, 
sportovní oble"ení a obuv podmínkou. Sch'zka 1x 
t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. M. Ro"ek, M. Krej"í

Stolní tenis – pro d$ti od 8 let 
Cílem je zvládnout základy hry, obeznámit se s pra-
vidly a sout$&ním !ádem stolního tenisu. Vzbudit 
zájem o pravidelné sportování a pohybovou akti-
vitu. Vlastní pálka, sportovní obuv a oble"ení pod-
mínkou. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. M. Ro"ek

(ikovné no&i"ky a ru"i"ky – pro p!ed#koláky – 1. t!ída

Pro holky a kluky. Jeden t%den budeme h%bat 
no&i"kami v t$locvi"n$ a dal#í t%den budeme tvo-
!it a vyráb$t ru"i"kami ve t!íd$. Sch'zka 1x t%dn$ 
1 hodina.

Vede: Bc. Z. Kyn"l

Netradi"ní hry – pro d$ti 7–13 let

Cílem krou&ku je u&ít si legraci a aktivn$ trávit voln% 
"as. Mezi hry, které se budou hrát, pat!í nap!íklad 
Holomajzna, Famfrpál, Kanjam, Petanque, Kroket a 
mnoho dal#ích her. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík) 

Ku&elky – pro d$ti 10–14 let

Do krou&ku se mohou p!ihlásit jak za"áte"níci, tak 
i d$ti z p!edchozího roku. Budeme se v$novat in-
dividuálním pot!ebám za"áte"ník' i pokro"il%ch. 
Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Sportovní ku$elká%sk& klub Ji"ín

Vodník – pro d$ti 9–14 let  
Pravidelné náv#t$vy plaveckého bazénu, hry ve 
vod$, zásady bezpe"ného chování a jednání ve 
vod$, pod vodou i na suchu. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 
hodiny. Plavec podmínkou.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík)



Turis$ák - pro d$ti 10–14 let

Turistické v%lety v okolí Ji"ína i vzdálen$j#í místa 
(busem, vlakem, K - autem). Po cest$ nás budou 
"ekat rozli"né hry a dobrodru&ství. Sch'zka 1 x 14 
dní 4 hodiny. 

Vede: Bc. M. #koda (#kodík)

Mí"ové hry jinak – pro d$ti 9–15 let

Pohybová aktivita zalo&ena na zdánliv$ jednodu-
ch%ch "innostech, p!i kter%ch se vyu&ívá mí". Bu-
deme hrát kolektivní, známé "i mén$ známé hry a 
v$novat se r'zn%m sport'm. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 
hodiny.

Vede: Bc. Z. Kyn"l 

Krav Maga – pro d$ti 6–15 let 
Krou&ek sebeobrany Krav Maga pro d$ti. Podmín-
kou je #kolní docházka. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: P. Kolá%

Florbal Rovensko – 1.– 4. t!ída

Kolektivní rychlá dynamická hra, která v#estrann$ 
rozvíjí t$lesné i du#evní schopnosti hrá"', zvy#uje 
kondici a pohybovou koordinaci.  Vlastní hokejka, 
sportovní oble"ení a obuv podmínkou. Sch'zka 1x 
t%dn$ 1 hodina Z, Rovensko.

Vede: Mgr. J. Majerová

)í&alky Rovensko M,, 3–6 let

Pohybov% krou&ek pro #kolkové d$ti, rozvoj 
v#estrann%ch schopností a dovedností (házení, ko-
pání, cvi"ení na &ín$nkách, &eb!inách, s pom'cka-
mi, p!i hezkém po"así cvi"ení venku). Skladba ho-
diny: rozcvi"ení (pohybové hry, rozb$hání apod.), 
práce s ná"iním a p!eká&ková dráha.

Vede: Mgr. J. Majerová

Jóga pro d'ti  – ve v$ku 4–10 let 

Jóga vede d$ti k upevn$ní správn%ch návyk' dr&e-
ní t$la a zárove+ vede d$ti k celkovému zklidn$ní, 
uvoln$ní nap$tí a psychické rovnováze. 

Vede: K. Tomí"ková

RUKOD%LNÁ *INNOST

(ikovné ru"i"ky – pro d$ti 4–7 let 
Tvo!ivé "innosti zam$!ené na rozvíjení jemné mo-
toriky a tvo!ivé fantazie. D$ti pracují s p!írodními 
materiály, hlínou, papírem, textilem apod. Sch'zka 
1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. Z. Kyn"l

Lego dílna – pro d$ti 1.–3. t!ída  
V krou&ku si m'&ete vyzkou#et svoji zru"nost a fan-
tazii. Stav$t budeme z p!edem p!ipraven%ch sestav, 
podle p!esného plánku, ale také dle vlastní p!edsta-
vivosti a nápad'. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Bc. Z. Kyn"l 

Malí kucha!i a kucha!inky – pro d$ti 7–10 let

Budeme p!ipravovat zdravé sva"inky, r'zné poma-
zánky, chlebí"ky a jednohubky, nepe"ené dezerty, 
saláty, ovocné mísy i polévky, vlastní su#enky a dal-
#í. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. Z. Kyn"l

Va!ení hlavn' hrav' – pro d$ti od 11 let

Základy va!ení v#elijak%ch pokrm', p!ípravy salát', 
tvorby pomazánek a r'zn%ch druh' p!íloh. Sch'zka 
1x t%dn$ 1,5 hodiny. 

(vadlenky – pro d$ti od 7 let

Za"neme ru"ními stehy, seznámíme se s #icím stro-
jem a budeme #ít v$ci pro radost a u&itek, pozd$ji 
za"neme #ít p!ímo na sebe. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 
hodiny.

Vede: D. Hanáková, R. Kozáková

Kade!nice – pro d$ti od 8–15 let 
Nau"íme se r'zné druhy copánk', drdol' a culík'. 
Podmínkou ú"asti v krou&cích jsou vlastní h!ebeny, 
gumi"ky, pérka a dal#í vlasové dopl+ky. Sch'zka 1x 
t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová)

(perk – pro d$ti ve v$ku 9–15 let

Krou&ek pro ty, kdo rádi tvo!í z netradi"ních, p!írod-
ních materiál', pro toho kdo si rád hraje, kdo rád 
sbírá a umí nalézat ve v$cech jejich krásu a nové 
vyu&ití. 1,5 h 1x t%dn$.

Vede: MgA.et Mgr. R. Mizerová

Kost%m – pro d$ti ve v$ku 12–15 let

Oble"ení jako prost!edek sebevyjád!ení, kreativní 
tvo!ení oble"ení, upcyklace. Divadelní, -lmov% kos-
t%m. Mo&nost si ud$lat n$co pro sebe, na sebe nebo 
vytvo!it n$co netradi"ního tradi"ními prost!edky 
st!íhání, p!e#ívání, lepení, #ití, #ití na stroji a vy#ívání. 
Jednou za 14 dní 1,5h.

Vede: MgA. et Mgr. R. Mizerová

Floristika, botanika, zahradni"ení – pro d$ti od 9 let 

Jak si vyp$stovat, nasbírat, najít rostliny na aran&o-
vání, jak ud$lat atmosféru, jak p!emístit a zachytit 
krásu. To v#e celoro"n$ jednou za 14 dní 1,5 h.

Vede: MgA. et Mgr. R. Mizerová

TANE*NÍ OBOR

Tane"ní #koli"ka pro nejmen#í (d$ti M,, 3–6 let)  
Po-1, St-2, Po ve"er- Rovensko
Pohybová tane"ní pr'prava pro nejmen#í #kolkové 
d$ti, u"íme se rytmiku, zpíváme, hrajeme pohy-
bové hry, nau"íme se jednoduché tane"ní sestavy 
p!im$!en$ k v$ku, jako dopln$k pou&íváme i ná"iní 
(mí"e, kruhy, #átky apod.), na konci roku (p'lroku) 
vystupujeme na tradi"ních akcích K-klubu.

Vede: Mgr. J. Majerová

Tane"ní krou&ek (1.–3.t!ída) Po-1, St-2
Tane"ní pr'prava pro první stupe+, nau"íme se n$-
kolik tane"ních sestav, pou&ijeme i dopl+ky (mí"e, 
stuhy, kruhy apod.), d$ti budou mít mo&nost samy 
participovat na tvorb$ sestav a vym%#let si vlastní 
hudbu.

Vede: Mgr. J. Majerová

TECHNICK) OBOR

Hravá v'da – pro d$ti od 8 let

Pomocí rozli"n%ch experiment' a pokus' zjistí#, 
co je p!í"inou daného jevu a sám si ho bude# moci 
ov$!it. Odhadne#, co se doopravdy stane? Sch'zka 
1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík) 

Gamingzone – pro d$ti od 8 let 

Náplní je hraní oblíben%ch po"íta"ov%ch her jako 
jsou League od Legends, Roblox, Minecraft a dal#í. 
Podmínkou je, aby ú"astník m$l z!ízen% ú"et u hry, 
kterou bude chtít hrát. 2x t%dn$ 1 h.

Astronomie – pro d$ti 7–15 let 
Základy astronomie, praktická pozorování za pou-
&ití vybavení ji"ínské hv$zdárny, v%roba jednodu-
ch%ch astronomick%ch pom'cek a jejich pou&ití v 
praxi. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Ing. D. Vali!ka 

Plastikové modelá!ství – pro d$ti od 9 let 
Nau"íte se základní postupy p!i lepení plastikov%ch 
model' (letadel, lodí, vojenské pozemní techniky). 
Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: M. Zajíc

Papírové modelá!ství – pro d$ti od 11 let 
Základy práce s papírem a základní modelá!ské 
techniky, tvorba jednoduch%ch model' z papíru 
(budovy, auta, stroje). Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Bc. J. Stránsk& (Panki)

Elektronick% krou&ek – pro d$ti od 12 let  
Základy slaboproudu a elektroniky. Práce s pájkou 
a elektronick%mi sou"ástkami, elektronická staveb-
nice, praktické "innosti pro za"áte"níky i pokro"ilé. 
Sch'zka 1x t%dn$ 1 - 1,5 hodiny.

Vede: Bc. J. Stránsk& (Panki)

Základy programování – pro d$ti od 12 let 
Základy práce s PC – koncepce a funk"nost, sezná-
mení s typy programovacích jazyk', základy pro-
gramování, v%vojová prost!edí, sou"asné progra-
movací jazyky. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. J. Stránsk& (Panki) 

V)TVARN) OBOR

Keramika – pro d$ti 7–15 let

Tvo!ení s keramickou hlínou. Sch'zka 1x t%dn$ 1 - 
1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Vacková, A. Smolíková 

Keramika pro rodi"e s d'tmi – od 4 let dít$te

Nápadité tvo!ení s keramickou hlínou pro za"áte"-
níky i pokro"ilé. Pro ka&dou dvojici sta"í 1 p!ihlá#ka 
na dít$. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Vacková 

Keramika – pro d$ti ve v$ku 7–15 let

Hlína jako vyjad!ovací prost!edek emocí a smysl'. 
P!epálená hlína jako u&ité um$ní, které nás ka&d% 
den obklopuje, usnad+uje nám &ivot nebo nás jen 
t$#í sv%mi tvary a funk"ností. 

vede MgA. et Mgr. Radka Mizerová

P!íprava na um'lecké S( a V( – pro zájemce 14–19 let

Je ur"ena star#ím d$tem, slou&í jako p!ípravn% kurz 
na p!ijímací !ízení na S, a V, s um$leck%m zam$!e-
ním. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: A. Smolíková  

V%tvarka – pro d$ti 6–15 let 
Pro za"ínající a mírn$ pokro"ilé i pokro"ilé v%tvarní-
ky. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: A. Smolíková 



Kresba – malba – 15–99 let

Základy, techniky kresby a malby, perspektiva, záti-
#í, -gura, portrét, tvorba dle p!edlohy.  Sch'zka 1x 
t%dn$ 2 hodiny.

Vede: A. Smolíková

Anima"ní krou&ek – od 8 let 

Nau"íme se pracovat s jednoduchou formou ani-
mace pomocí sekvence fotogra-í, které rozpohy-
bují obraz. V%stupem celého krou&ku bude vytvo-
!ení krátkého „-lmu“.  Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík)

KLUBY
(achy – od 8let

Základy hry #achy a postupné prohlubovaní znalos-
tí z oblasti teorie a praktické hry. Sch'zka 1x t%dn$ 
1 hodina.

Vede: M. Jílek

Táborník – pro d$ti 8–13 let 

Nau"í# se uzlovat, #ifrovat, stav$t ohni#t$, odlévat 
stopy, poznávat p!írodu a um$t se v ní orientovat, 
pracovat s mapou a buzolou, va!it v kotlíku, posta-
vit si stan, p!espat pod #irákem, um$t si zabalit ba-
toh. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella)

Larp – pro d$ti od 9 let  
Nau"í# se zacházet s r'zn%mi typy zbraní, hrát fair 
play a pohotov$ reagovat na zm$ny situací. Dozví# 
se o bájn%ch a fantaskních tvorech, stane# se hrdi-
nou! 
Více na www.larp.cz, www.lakris.cz 

Vede: F. Frumert 

Klub deskov%ch her – pro d$ti od 9 let

Rozvoj fantazie, pam$ti, logického my#lení, komu-
nikace, spolupráce a smyslu pro fair play. Hrajeme 
Karak, Osadníci z Catanu, Munchkin, Ticket to ride, 
Ubongo a dal#í. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík)

Nerf – pro d$ti 8–15 let

Má# rád NERF zbran$? Chce# se trochu h%bat? Pak 
je tento krou&ek ur"en práv$ tob$. Nau"í# se zde 
hrát hru s názvem NERF liga. Vlastní zbra+ není 
podmínkou. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík) 

Klub „*ty!ka“ – pro d$ti od 2. t!ídy do 4. t!ídy 

Pro d$ti, na které nezbylo místo ve #kolní dru&in$. 
1x–5x t%dn$ 1 h dle individuální pot!eby.

DRAMATICK) OBOR

Divadelní soubor „S-DIVADLO“ – od 18 let 
 
Zkou#í se jednou t%dn$ 2–3 hodiny, p!íle&itostn$ 
víkendová soust!ed$ní. Nastudovaná p!edstavení 
jsou uvád$na pro ve!ejnost. Krom$ herc' uvítáme 
také zájemce o dal#í d'le&ité divadelní obory – 
osv$tlova"e, zvuka!e, kostyméry, rekvizitá!e.

Vede: M. Zají"ek

Teatroterapeutick% 
– pro mladé lidi s mentálním a t$lesn%m znev%hodn$ním 
Pohybové hry, nácvik komunikace a sociálních do-
vedností uplatniteln%ch v b$&ném &ivot$. (innost 
je prolo&ena psychohrami. Pro p!ijetí do souboru je 
nutná osobní konzultace s vedoucí krou&ku. Sch'z-
ka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: Mgr. D. Hendrychová 

HUDEBNÍ OBOR

Dosp'lácká kytara – od 16 let

Pro za"áte"níky i mírn$ hrající, pro ty, kter%m stojí 
kytary v kout$ a mají chu. se nau"it anebo si vzpo-
menout. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: J. Bure!

Kapela BrnKa"ka – od 14 let 

Nácvik na koncerty stávajících "len' kapely. Kapela 
p!ijme rytmika na jak%koliv rytmick% nástroj (nap!. 
cajon). Sch'zka 1x t%dn$ 3 hodiny.

Vede: J. Bure!

SPORTOVNÍ OBOR

Dopolední TABATA – od 18 let 
Intervalové cvi"ení, které zlep#uje sportovní v%kon-
nost, fyzickou kondici a kapacita plic ve velmi krát-
kém "ase. Cvi"ení se skládá z osmi 20 sekundov%ch 
cvik' provád$n%ch na 100 %, prolo&en%ch dobou 
odpo"inku 10 sekund. Tento typ cvi"ení v%znamn$ 
napomáhá k efektivnímu spalování tuk'.

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová)

Aerobik – pro studenty a dosp$lé ve v$ku 15–99 let

Kondi"ní forma komer"ního aerobiku. Fyzicky lehce 
náro"né cvi"ení pro udr&ení kondice, prota&ení  
a posílení celého t$la ve spojení s hudbou. Sch'zka 
1x t%dn$ 1 hodina. 

Vede: Mgr. P. Sytná (Lachmanová)

Zdravotní cvi"ení
Pomáhá obnovovat správné dr&ení t$la a rovnováhu, 
podporuje správné d%chání a zlep#uje pohybov% 
rozsah. Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

Vede: J. Florová

Zdravotní cvi"ení s prvky jógy – od 15 let

Cílem cvi"ení s prvky jógy je dosáhnout zlep#ení 
fyzického, psychického i emo"ního t$la "lov$ka. 
Sch'zka 1x t%dn$ 1 hodina.

RUKOD%LNÁ *INNOST

(ití pro dosp'lé – od 15 let 
,ití jehlou "i strojem nejen v$cí pro radost a u&itek, 
ale i na sebe. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 - 2 hodiny.

Vede: D. Hanáková

TANE*NÍ OBOR
B!i#ní tanec – &eny
Tento tanec zvy#uje pru&nost, pomáhá uv$domit si 
jednotlivé svaly a jejich funkci, zlep#uje prokrvení, 
pohyblivost a koordinaci celého t$la, rozvíjí smysl 
pro rytmus i pohybovou kreativitu. Sch'zka 1x t%d-
n$ 1 hodina.

Vede: A. Pet%ivá-Krausová 

TECHNICK) OBOR

Základy práce na PC – od 18 let

Základy práce s PC, popis základních "ástí po"íta-
"e, základní funk"nost, základy práce v prost!edí 
Windows 10, klávesnice + my# - klávesové zkratky, 
základy Word + Excel a dal#í. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 
hodiny.

Vede: Bc. J. Stránsk& (Panki) 

Word a Excel – od 15 let  
Základy pou&ívání Wordu a Excelu. Zam$!ení na 
základní i pokro"ilej#í postupy p!i práci s Wordem 
a Excelem, praktické ukázky, efektivita klávesov%ch 
zkratek. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Bc. J. Stránsk& (Panki)  

V)TVARN) OBOR

Keramika 15+ 
Keramická hlína, r'zné techniky, kreativita, inspira-
ce, fantazie. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Mgr. L. Vacková, A. Smolíková 

Malba/kresba – od 15 let 
Pro star#í d$ti a dosp$lé, kte!í se cht$jí nau"it nebo 
se zdokonalit ve v%tvarném !emesle. Základy, tech-
niky kresby a malby, perspektiva, záti#í, -gura, 
portrét, tvorba dle p!edlohy.  Sch'zka 1x t%dn$ 2 
hodiny.

Vede: A. Smolíková 

KLUBY

Klub deskov%ch her dosp'lí – od 15 let

V Ká"ku najdete moderní deskové hry. Ne"ekejte 
(lov$"e, nezlob se. M'&ete se t$#it na Rising Sun, 
Smallworld, Settlers, Blood Rage a mnoho dal#ích. 
Prost$ místo, kde si m'&ete u&ít skv$lé deskovky  
a lidi. Sch'zka 1x t%dn$ 2 hodiny.

Vede: Bc. M #koda (#kodík)

Nerf dosp'lí – od 16 let 
Hraje se v t%mech nebo sólov$. Vlastní zbra+ není 
podmínkou. Sch'zka 1x t%dn$ 1,5 hodiny.

Vede: Bc. M. #koda (#kodík) 

Klub instruktor+ ml. – od 15 let 
Strukturovaná p!íprava pro práci praktikanta na 
d$tsk%ch táborech. Základy zá&itkové pedagogiky, 
zdravov$dy a tro#i"ku psychologie. Vytvá!ení her, 
jejich uvád$ní, realizaci a mnoho dal#ího. Sch'zka 
1x za 14 dní 2 hodiny.

Vede: Mgr. L. Kubínová (Pimpinella) 

Klub instruktor+ st. – od 20 let 
P!íprava pro práci vedoucího na d$tsk%ch táborech. 
Informace o vnit!ním fungování tábora a p!edpi-
sech pro jeho bezpe"n% pr'b$h. Vytvá!ení her, je-
jich uvád$ní, realizaci a mnoho dal#ího. Sch'zka 1x 
za 14 dní 2 hodiny.

Vede: Bc. Z. Kyn"l

Klub Magic – od 16 let 

Pro nad#ence a aktivní hrá"e karetní hry Magic.  
1x t%dn$ 2 hodiny. 

NABÍDKA KROU!K" 
PRO DOSP#LÉ A MLÁDE! 

NAD 15 LET

www.kackojicin.cz


