
RODINNÉ CENTRUM KALÍŠEK OTEVÍRÁ  

OD ŘÍJNA KROUŽKY PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY 

 
Přihlášky je možné podat formou e-mailu na rckalisek@seznam.cz a to do 20.9.2020. Přihlášky naleznete na stránkách Rodinného centra 

Kalíšek: www.rckalisek.cz a na facebookových stránkách – Rodinné centrum Kalíšek. 

 

1.) Kroužek Malé šikulky pro děti od 1,5 do 3 let (středa od 9:30-10:30) 

Kroužek bude probíhat v rámci současného mateřského centra. Je určen pro rodiče s dětmi, 

kde si budeme společně hrát. Naučíme se jednoduchá říkadla, zahrajeme si divadlo, 

zatančíme si s hudbou a pomocí barviček i něco namalujeme. 

 

Cena kroužku za pololetí: 400Kč 

Počet účastníků kroužku max. 10 dětí + doprovod  

Kroužek povede: Petra Ředinová 

 

2.) Kroužek Maková panenka pro děti od 4 do 6 let (středa od 16:00-17:00) 

Kroužek je vhodný pro všechny holky a kluky, kteří rádi tančí. Cílem kroužku je si hlavně zatančit,  

nacvičit jednoduchou choreografii a rozvíjet své pohybové a taneční dovednosti. 

  

Cena kroužku za pololetí: 500Kč 

Počet účastníků kroužku max. 10 dětí 

Kroužek povede: Petra Ředinová 

 

3.) Kroužek Disco dance pro děti od 7 do 12 let (středa od 17:15-18:15) 

Kroužek je určen pro všechny holky a kluky, které baví tanec. 

Na známé disco písně si společně zatančíme a natrénujeme choreografii. 

 

 Cena kroužku za pololetí: 500Kč 

Počet účastníků kroužku max. 10 dětí 

Kroužek povede: Petra Ředinová 

 

4.) Angličtinka u Kalíšku pro děti od 3 do 6 let (pondělí od 16:00-16:30 (1.skupina), 16:30-17:00 (2.skupina) 

Kroužek je určen pro všechny holky a kluky, kteří si chtějí s angličtinkou hrát, zpívat a tančit. 

Cena kroužku za pololetí: 1000 Kč 

Počet účastníků kroužku max. 7 dětí v jedné skupině 

Kroužek povede: PhDr. Barbora Plisková 

 

5.) Nábor do sportovního kroužku korejského bojového umění taekwon-do pro děti od 5 let (úterý a 

čtvrtek od 15:45-16:45) 

V případě zájmu mládeže a dospělých by tréninky probíhaly v pondělí a pátek od 18:00-19.00. 

Bližší informace o taekwon-do najdete na našich webových stránkách: www.tkdzlinsko.webnode.cz 

 

Cena kroužku za pololetí: 1000 Kč (v ceně je zahrnut i členský svazový příspěvek). 

Počet účastníků kroužku max. 10 dětí. 

Kroužek povede: Mgr. Lubomír Pliska – trenér I. DAN 
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