AKTUALIZOVANÝ PROGRAM NA 2.POLOLETÍ: LEDEN – ČERVEN 2018

PONDĚLÍ
žádný program – prostor pro vaše vlastní formální či neformální aktivity

ÚTERÝ
16:00-17:00 Schůzky zárybských hasičů Soptíků, více info přímo u vedoucích
hasičského oddílu SDH Záryby

STŘEDA
1. středa v měsíci 8:30 – 11:30 Přednáška na rodičovské téma, přednáška,
diskuze, sdílení, aktuální témata viz vývěska, web či FB, vstup pro celou rodinu
50Kč/ aktivní členové 20Kč, kontakt: kczaryby@seznam.cz
3. středa v měsíci 8:30 – 11:30 Herna s programem pro děti 0-3 roky –
společné hraní (postupně budeme vytvářet didaktické pomůcky inspirované
Montessori pedagogikou), pohybové aktivity, výtvarná dílnička (program bude
vždy přizpůsoben věku přítomných dětí), vstup pro celou rodinu 40Kč/ aktivní
členové 20Kč, kontakt: kczaryby@seznam.cz
17:00-18:30 Schůzky dětského oddílu Pionýr Záryby, více info přímo u
vedoucí oddílu Martiny Frankové: martina_frankova@seznam.cz
17:30-19:00 Individuální doučování školních předmětů ZŠ i SŠ s
aprobovanou učitelkou - český jazyk, matematika, fyzika atd., kontakt:
kczaryby@seznam.cz, cena: 150Kč/ 60 min.

ČTVRTEK
14:00- 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI - s Radkou Faltusovou, pro děti od
1.třídy, lektorka nabízí vyzvednutí dětí z družiny, převedení na kroužek,
přihlášky: kczaryby@seznam.cz, kurzovné: 1200Kč
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16:00-17:00 POKUSY A HRY- s Petrou Imlaufovou, pro předškolní a školní děti,
deskové hry a zkoumání přírody zábavně, lektorka nabízí vyzvednutí dětí ze
školy i školky, převedení na kroužek, přihlášky: kczaryby@seznam.cz, kurzovné:
1200Kč
17:00-19:00 Individuální doučování školních předmětů ZŠ i SŠ s
aprobovanou učitelkou - český jazyk, matematika, fyzika atd., kontakt:
kczaryby@seznam.cz, cena: 150Kč/ 60min
PÁTEK
17:00 – 18:00 Schůzky zárybských hasičů Soptíků, více info přímo u
vedoucích hasičského oddílu
18:30- 21:00 Otevřené keramické dílny, pořádá se jednou měsíčně, zpravidla
každý první pátek v měsíci, pro aktuální termíny sledujte vývěsku, web, FB, vstup
včetně občerstvení: 200 Kč, aktivní členové: 170Kč

SOBOTA - NEDĚLE
KAVÁRNA - v odpoledních hodinách, prozatím příležitostně, a to v tyto dny:
sobota 17.2., neděle 11.3., neděle 22.4., sobota 12.5., sobota 2.6. Kavárnička
je otevřena pro všechny, kteří rádi kávu, čaj, pivo, limo, víno, posezení, hru v
šachy, scrabble či jiné deskové hry. Pro děti a mládež herna/ fotbálek/ malování/
hry. Sem tam organizované tvoření. Pro více info sledujte vývěsku u
Komunitního centra Záryby, web či facebookovou stránku.
***
O VÍKENDU (krom výše uvedených termínů) je možnost si prostor Komunitního
centra Záryby pronajmout pro narozeninové a jiné oslavy, setkání, semináře,
přednášky apod. Cena: 300Kč/ den, aktivní členové: 200Kč/den.
ZDARMA lze po domluvě v klubovně či herně uspořádat vámi iniciovanou
neformální aktivitu. Třeba setkání maminek s dětmi „jen tak“, zárybské ženy,
zárybští muži, zárybská mládež. Pokud je daná aktivita veřejně přístupná všem
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zájemcům, neplatíte žádný pronájem.
CHCETE NÁS PODPOŘIT? Komunitní centrum Záryby je v tuto chvíli živé jen
díky dobrovolníkům, kteří zdarma, ve svém volném čase o chod centra pečují.
Žádné členské poplatky v tuto chvíli nevybíráme. Každá podpora je tedy na
místě. Můžete příspět tím, že věnujete svůj čas, nebo můžete KCZ podpořit
finančně, dobrovolným příspěvkem v libovolné výši. Obojí bude mít velký
efekt, to vám garantujeme. Finanční dary můžete posílat na bankovní účet
Komunitného centra Záryby registrovaný u Fio banky, č.ú. 2101171043/2010.
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