AKTUALIZOVANÝ PROGRAM KC Záryby – od října 2017 do ledna 2018

PONDĚLÍ
8:30 - 11:00 Otevřeno pro veřejnost, káva, čaj, denní tisk... / Herna pro děti s rodiči za rodinné
vstupné: 30Kč, aktivní členové: zdarma
13:00-16:00 AFTER SCHOOL, tříhodinový blok aktivit v anglickém jazyce, cena cca 4000Kč/
pololetí, zajišťuje jazyková škola Club Tykadýlko – bude realizováno při počtu nejméně 10 dětí,
přihlašujte se na e-mailu info.tykadylko@gmail.com či na telefonu 602 548 273.

ÚTERÝ
07.30 -11.30 Hlídání dětí , vstup: 70Kč/ hodina/ dítě (bude realizováno dle zájmu)
16:00-17:00 Schůzky zárybských hasičů Soptíků, více info přímo u vedoucích hasičského oddílu
STŘEDA
8:30 - 11:00 Otevřeno pro veřejnost, káva, čaj, denní tisk... / Herna pro děti s rodiči za rodinné
vstupné: 30Kč, aktivní členové: zdarma
14:30- 15:30 Keramika pro školní děti, kurzovné: 1500,17:00-18:00 Schůzky dětského oddílu Pionýr, roční příspěvek 200,-, hlaste se u vedoucí Martiny
Frankové na e-mailu martina_frankova@seznam.cz či tel. 728 843 775.
17:30-19:00 Individuální doučování školních předmětů ZŠ i SŠ s aprobovanou učitelkou český jazyk, matematika, fyzika atd., cena: 70Kč/ 45min
ČTVRTEK
07:30-11:30 Hlídání dětí, vstup: 70Kč/ hodina/ dítě
9:00 - 10:00 Angličtina pro mírně až středně pokročilé (s možností hlídání dětí), kurzovné:
2000Kč/ 12 lekcí (90min), zvýhodněné hlídání pro děti 50Kč/hodina/dítě, aktivní členové: 1800Kč,
kontakt: klara.pirklova@seznam.cz, tel. 605 734 985.
14:00- 15:30 Výtvarná dílna s Radkou Faltusovou - tvůrčí a relaxační malování, mačkání, drápání
a čmárání, kurzovné: 1200,-, lektorka nabízí vyzvednutí dětí z družiny, předevení na kroužek,
kontakt: kczaryby@seznam.cz
16:00-17:00 POKUSY A HRY- deskové hry a zkoumání přírody zábavně, lektorka: Petra
Imlaufová, lektorka nabízí vyzvednutí dětí ze školy i školky, převedení na kroužek, kroužek mohou
využít i mladší děti s rodičovským doprovodem, pololetní kurzovné: 400,17:00-19:00 Individuální doučování školních předmětů ZŠ i SŠ s aprobovanou učitelkou český jazyk, matematika, fyzika atd., cena: 70Kč/ 45min
PÁTEK
17:00 – 18:00 Schůzky zárybských hasičů Soptíků, více info přímo u vedoucích hasičského

oddílu
19:00- 21:30 Výtvarná dílna pro dospělé, pořádá se nepravidelně, cca jednou měsíčně, vstup: 150
Kč, aktivní členové: 120Kč
NEDĚLE
15:00-17:00 Hrajeme si s písničkou – pro děti 3-6let, kroužek vede: PaedDr. Alena Morávková ze
ZUŠ Brandýs nad Labem, cena: 2000Kč/ 12 lekcí, kontakt: kczaryby@seznam.cz

***

PONDĚLÍ a STŘEDA, 8:30- 11:00 máme otevřeno pro veřejnost. Je možnost přijít na kávu, čaj,
limonádu za symbolickou cenu či si bezplatně přečíst denní tisk. Senioři 65+ mají v komunitním
centru kávu a čaj ZDARMA.
O VÍKENDU je možnost si prostor Komunitního centra Záryby pronajmout pro narozeninové a
jiné oslavy, setkání, semináře, přednášky apod. Cena: 300Kč/ den, aktivní členové: 200Kč/den
V nabídce máme také JAZYKOVÉ KURZY angličtiny a němčiny pro děti i dospělé pro různé
úrovně pokročilosti - ty budou realizovány dle poptávky.

Není-li uvedeno jinak, na kurzy a kroužky se hlaste na kczaryby@seznam.cz. Přihlášku naleznete
zde.

