telefon

zdravotní
pojišťovna

datum narození

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU

* Vyplňují pouze zákonní zástupci nezletilých účastníků zájmové činnosti.

Dne:

Podpis rodičů (zákonných zástupců):

Nabídku zájmové činnosti a ostatní dokumenty naleznete na stránkách www.svctrutnov.cz

Podpis účastníka ZÚ: (staršího 18 let)

Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby SVČ TRUTNOV správnost údajů doložit.
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby SVČ TRUTNOV se sídlem R. Frimla 816, 541 01 Trutnov, jako správce zpracoval v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel (é), již nepodléhají mému dalšímu souhlasu.
Zároveň uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií, filmů a jiných datových záznamů z kroužku a akcí SVČ Trutnov a jejich veřejnou
prezentací. Přečetl jsem si přílohu přihlášky a seznámil se s vnitřním řádem SVČ, který je k dispozici na oficiálních internetových stránkách.

Prohlášení účastníka a zákonného zástupce:

Přihlášku čitelně vyplněnou (vždy jednu přihlášku pro jeden kroužek a jednu osobu) a podepsanou zákonným zástupcem dítěte lze:
- odevzdat osobně v kanceláři SVČ, vhodit do schránky u hlavního vchodu SVČ, zaslat poštou na adresu SVČ Trutnov, oskenovanou zaslat na
e-mail: svc@svctrutnov.cz (údaje vyplňte černou barvou - lépe čitelné)
Přihláška do ZÚ je závazná pro celý školní rok 2016/2017.
Poplatek v nabídce kroužků je uveden na pololetí.
Úhradu poplatku za zájmový útvar lze provést:
- bankovním převodem na č. účtu 86-295210207/0100, KB Trutnov.
Zde je nutné uvést jako variabilní symbol - datum narození účastníka zájmové činnosti (dále jen ZČ) ve tvaru:
rok měsíc den – xxxxyyzz (do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení dítěte a název kroužku)
- v hotovosti na recepci nebo v kanceláři hospodářky SVČ.
Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do 31. října 2016, platbu na 2. pololetí do 28. února 2017 (platbu můžete uhradit na obě pololetí)
Pokud klient již uhradil zápisné na kroužek, který se neotevře z důvodu jeho nenaplnění, zápisné se mu vrací v plné výši.
Při odhlášení člena SVČ z celoročního kroužku v průběhu pololetí se zápisné nevrací. Pro odhlášení použijte formulář „Odhláška“.
V případě absence člena ZÚ kontaktujte příslušného vedoucího oddělení SVČ.
Při neohlášené dlouhodobé absenci (více jak 3 týdny), bude účastník ZÚ automaticky odhlášen - zápisné se nevrací.
V případě doložení sociální potřebnosti lze požádat příslušný Úřad práce o sociální dávku na úhradu části zápisného.
Všichni účastníci zájmové činnosti SVČ jsou pojištěni na úraz a odcizení věci. Podmínky náhrady škody jsou uvedeny ve vnitřním řádu SVČ.

kontaktní e-mail

31. 5. 2017

Případné změny provozní
doby budou uveřejněny
na internetových stránkách.

www.svctrutnov.cz

(Čitelně vyplněnou a podepsanou rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, vždy jednu
přihlášku pro jeden zájmový útvar a jednu osobu.)
osobně v kanceláři SVČ Trutnov
vhodit do schránky u hlavního vchodu SVČ Trutnov
zaslat poštou na adresu SVČ Trutnov, R. Frimla 816
oskenovanou zaslat na e-mail: svc@svctrutnov.cz
(údaje vyplňujte černou barvou - lépe čitelné)

Přihlášku lze odevzdat:

osobně v kanceláři SVČ Trutnov, R. Frimla 816
v příloze Radničních listů
stáhnout z internetových stránek: www.svctrutnov.cz
Informační centrum v Trutnově, Krakonošovo nám.

Přihlášky do zájmových útvarů lze získat:

Způsob úhrady:
bankovním převodem na č. účtu 86-295210207/0100, KB Trutnov.
Zde je nutné uvést jako variabilní symbol - datum narození účastníka zájmové
činnosti ve tvaru: rok měsíc den - xxxxyyzz.
v hotovosti na recepci nebo v kanceláři hospodářky SVČ.

Poplatek je na pololetí. Platbu za první pololetí je nutné
uhradit do 31. 10. 2016 a do 28. 2. 2017 za druhé pololetí.

Úhrada úplaty za zájmové útvary:

*dítě má tyto
zdravotní problémy

*jméno a příjmení
zákonného zástupce

Ukončení činnosti zájmových útvarů:

3. 10. 2016 - 31. 5. 2017
Po - Pá od 8.00 do 18.30 hod.

(Zahajovací schůzka slouží k předání podrobných informací
o průběhu zájmového útvaru, pokud není uvedeno jinak.)

29.8. - 30.9. 2016

Po - Pá od 8.00 do 16.30 hod.

Provoz zařízení:

29.8. - 30. 9. 2016
Zápis do zájmových aktivit:
Zahájení činnosti zájmových útvarů: 12. - 29. 9. 2016

Důležité informace:

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ÿINNOSTI
ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

škola - adresa,
navštěvovaný ročník

adresa
trvalého bydliště

státní
příslušnost

jméno a příjmení
účastníka

ZÁJMOVÝ ÚTVAR
(kroužek, oddíl, klub)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
zájmová činnost, školní rok 2016 - 2017

KERAMIKA

RUKODĎLNÉ ÿINNOSTI
Vede: Jana Babková
Cena: Hrneček, Džbánek 500,- Kč/pololetí
Keramika pro rodiče s dětmi 600,- Kč/pololetí dítě a rodič, plus 100,- Kč každé další dítě.
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 16.00 hod. Džbánek a Hrneček, v 17.00 hod. Rodiče s dětmi, SVČ Trutnov
HRNEČEK (6 - 9 let, dívky i chlapci)
Určeno pro začátečníky. Seznámení s hlínou, výroba drobné keramiky, glazování.
Pravidelné schůzky: pondělí 14.00 - 15.30 hod., SVČ Trutnov
DŽBÁNEK (od 8 let, dívky i chlapci)
Určeno talentovaným dětem, které mají zkušenosti s prací s hlínou. Dekorování keramiky, glazování, módní
doplňky, nádoby…
Pravidelné schůzky: pondělí 15.30 - 17.00 hod., SVČ Trutnov
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI (rodiče a děti od 2 let)
Určeno pro začátečníky i pokročilé. Společné tvoření keramických předmětů.
Termín pravidelných schůzek bude stanoven na zahajovací schůzce.

TEXTILNÍ TVORBA (8 - 18 let, dívky i chlapci)
Výtvarné textilní a grafické techniky - batika, tisk, malba na textil, frotáž, základy šití, pletení a háčkování,
drhání, tkaní a filcování. Tvůrčí práce v kroužku bude završena přehlídkou a výstavou.
Pravidelné schůzky: středa 16.00 - 17.30 hod., SVČ Trutnov
Vede: Jana Babková
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 16.30 hod., SVČ Trutnov
STAVĚNÍ DRAKŮ (8 - 18 let, chlapci)
Stavba klasických dřevěných draků s papírovým potahem různých konstrukcí s různou obtížností, praktické
zkoušky modelů v terénu. Seznámení se základy meteorologie a fyziky.
Pravidelné schůzky: středa 15.00 - 16.30 hod., SVČ Trutnov
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov, Cena: 400,- Kč/pololetí, Vede: Roman Dula
ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSTVÍ (8 - 18 let, chlapci)
Seznámení s technologickými postupy potřebnými ke vzniku modelu (kreslení návrhu modelu a narýsování
výkresu, řezání a stříhání papíru, broušení a kytování dřeva a plastu, lepení, barvení a patinování modelů).
Výuka jízdy na klubovém kolejišti – pravidla železničního provozu ve skutečnosti a v modelové velikosti.
Pravidelné schůzky: čtvrtek 16.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Jiří Matoulek
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: čtvrtek 29. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov
PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ (8 – 18 let, chlapci)
Stavba plastikových modelů letadel a bojové techniky.
Pravidelné schůzky: úterý 15.00 - 17.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Jan Nešněra
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE (10 - 18 let, dívky i chlapci)
Cílem kroužku je rozvíjet tvořivost a zájem o výtvarné umění hlavně ve fotografii, seznámení s digitálními i
analogovými fotoaparáty, základními znalostmi a řemeslnými dovednostmi v oboru.
Pravidelné schůzky: začátečníci - středa 16.30 - 18.00 hod., pokročilí - čtvrtek 15.00 - 16.30 hod., SVČ Trutnov
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 17.00 hod., SVČ Trutnov, Cena: 600,- Kč/pololetí, Vede: Roman Dula

HUDBA A DRAMA

PĚVECKÝ KROUŽEK (od 8 let, dívky i chlapci)
K výuce patří rozvoj muzikálnosti, základních pěveckých dovedností a kompletní příprava k živému
vystoupení - interpretační projev. Zaměřeno na populární hudbu, písničky od interpretů české i
zahraniční scény, ale také písně ze světových muzikálů, swingové, nebo vícehlasé skladby.
Pravidelné schůzky: úterý 15.00 - 16.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Šárka Rotterová, Tereza Poláčková, Dis
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 15.30 hod., SVČ Trutnov

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE (od 9 let, dívky i chlapci)
Praktická hudební dílna - komponování vlastních skladeb, úvod do domácího hudebního studia,
základy aranžování hudebních nástrojů.
Pravidelné schůzky: pondělí 15.00 - 16.00 hod., 16.00 - 17.00 hod., nebo 17.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Lukáš Chudoba
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 26. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

KYTARA (od 8 let, dívky i chlapci)
Výuka akordů táborových písní. Určeno pro úplné začátečníky/mírně pokročilé.
Pravidelné schůzky: zač. - čtvrtek 15.00 - 16.00 hod., 16.00 - 17.00 hod., 17.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
pok. - čtvrtek 16.00 - 17.00 hod., nebo 17.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Šárka Rotterová, Petr Ittner, Markéta Suchánková
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: čtvrtek 22. 9. 2016 v 16.30 hod., SVČ Trutnov (obě skupiny)

PÍŠŤALKA (6 - 11 let, dívky i chlapci)
Zobcová flétna je pro děti jedním z nejjednodušších hudebních nástrojů. Pozitivně
působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou.
Pravidelné schůzky: středa 15.00 – 16.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Monika Ščudlová, Veronika Scholzeová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 16.30 hod., SVČ Trutnov (s rodiči)

DIVI
DLO

TVŮRČÍ PSANÍ (od 9 let, dívky i chlapci)
Rozvíjení schopností a dovedností potřebných ke tvorbě textu. Vyprávění příběhů speciální herní technikou,
která podpoří schopnost vyjádřit svou představivost. Posluchači nemají pasivní roli, ale aktivně příběh
společně vytváří a ovlivňují.
Pravidelné schůzky: středa 14.00 – 15.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Šárka Rotterová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 15.30 hod., SVČ Trutnov

DIVIDLO (7 - 18 let, dívky i chlapci)
Divadlo působí velmi pozitivně na dětskou emocionalitu, podporuje
estetický zážitek a je výborným prostředkem výchovy dětí. Hry v roli,
poznávání mezilidských vztahů skrze dramatické jednání v situaci.
Pravidelné schůzky: pondělí 15.30 – 17.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Šárka Rotterová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 26. 9. 2016 v 17.00 hod., SVČ Trutnov

TANEC
PŘEDŠKOLÁČEK (1. skupina 4 - 5 let, 2. skupina 6 let, dívky i chlapci)
Všeobecná taneční průprava, správná chůze a držení těla, prostorová orientace a pohybová koordinace,
cvičení s náčiním. Rozvoj hudebního vnímání, jednoduché choreografie.
Pravidelné schůzky: 1. skupina - pondělí 17.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
2. skupina - středa 17.00 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Kamila Burešová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 26. 9. 2016 v 17.00 hod., SVČ Trutnov (obě skupiny)

NAILA (od 6 let, dívky)
Výuka základních prvků orientálního tance, jejich kombinace a choreografie. Základní taneční průprava,
prezentace na veřejnosti, možnost účasti na soutěžích. Účastnice budou na zahajovací schůzce rozděleny
dle pokročilosti a věku na hodinové lekce.
Pravidelné schůzky: úterý 15.30 – 16.30 hod., 16.30 - 17.30 hod., 17.30 - 18.30 hod., SVČ Trutnov
Vede: Bc. Tereza Išová (členka Orient Art Club)
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 15.30 hod., SVČ Trutnov
TROJLÍSTEK (od 8 let, dívky i chlapci)
Základní taneční průprava, výuka klasických i moderních irských tanců, použité např.
v představení Lord of the Dance. Tvorba vlastní choreografie, vystoupení na veřejnosti.
Pravidelné schůzky: středa 15.00 - 17.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Mgr. Miroslava Krtilová, Ing. Petra Knapová
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

COUNTRY STEP
KLOBOUČEK (5 - 8 let, dívky i chlapci)
Základní taneční průprava, výuka country tanců, nácvik základních prvků cloggingu - western step.
Pravidelné schůzky: středa 15.00 – 16.30 hod., Národní dům Trutnov
Vede: Jana Kašparová, Naďa Šťastná (členky trutnovské TS Star West)
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 15.00 hod., Národní dům Trutnov
RODEO I (od 8 let, dívky i chlapci)
Nácvik základů cloggingu - wester step, country tance. Určeno pro loňské účastníky i nové zájemce.
Pravidelné schůzky: úterý 15.00 – 16.30 hod., Národní dům Trutnov
Vede: Jana Kašparová, Eva Šťastná (členky trutnovské TS Star West)
Cena: 600,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 15.30 hod., Národní dům Trutnov
RODEO II (Určeno pouze pokročilým tanečníkům z minulých ročníků - bez náboru)
Clogging - western step, country tance, line dance, vystupování na veřejnosti a soutěžích.
Pravidelné schůzky: úterý 17.00 - 18.30 hod., Národní dům Trutnov
středa 16.30 – 18.00 hod., Národní dům Trutnov
Vede: Jana Kašparová, Eva Šťastná (členky trutnovské TS Star West)
Cena: 700,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 13. 9. 2016 v 15.30 hod., Národní dům Trutnov

MAŽORETKOVÝ SPORT

TANEC

Vede: Hana Sekyrová, Sabina Simonová
Zahájení : SARRA III - pondělí 26. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov
SARRA I, SARRA II - úterý 13. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

MAŽORETKY SARRA III (5 – 7 let, dívky)
Nácvik práce s hůlkou a jednoduchých mažoretkových prvků. Příprava jednoduché choreografie pro
vystoupení.
Pravidelné schůzky: pondělí 16.00 – 17.00 hod., SVČ Trutnov
Cena: 500,- Kč/pololetí

MAŽORETKY SARRA II (8 – 11 let, dívky)
Nácvik pochodových a tanečních sestav v disciplínách BATON i POM-POM. Tréninky budou
zaměřeny na správné držení těla, koordinace pohybů, gymnastickou a baletní průpravu.
Pravidelné schůzky: úterý 16.00 – 17.30 hod., čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Cena: 750,- Kč/pololetí

MAŽORETKY SARRA I (od 12 let, dívky)
Složitější prvky pochodových a tanečních sestav, zaměření na specifika BATON i POM-POM.
Pravidelné schůzky: úterý 17.30 – 19.00 hod., čtvrtek 17.30 – 19.00 hod.
Cena: 750,- Kč/pololetí

TS ANGELES (mini 6 – 8 let, mladší 8 - 11 let, starší od 11 let, dívky i chlapci)
Taneční skupina se věnuje disco tancům, disco show, výrazovému a scénickému tanci, pom-pom dance,
účast na vystoupeních a soutěžích. Určeno pro pokročilé tanečníky i nové zájemce.
Pravidelné schůzky: mini - čtvrtek 15.00 - 16.30 hod., SVČ Trutnov
mladší - úterý 15.00 - 16.30 hod., SVČ Trutnov
starší - úterý 16.30 - 18.00 hod., čtvrtek 16.30 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Petra Nosková členka TS Angeles dance group Dvůr Králové n. L.
Cena: mini a mladší 500,- Kč/pololetí; starší 700,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 13. 9. 2016 v 17.00 hod. , SVČ Trutnov (všechny skupiny)

STREET DANCE

ICE DANCERS (od 10 let, dívky i chlapci)
Taneční kroužek zaměřený na výuku tanečních stylů street dance - hip hop, house dance, dancehall,
locking, wack, MTV dance. Procvičování obratnosti a schopnosti naslouchat hudebním rytmům.
Předpokládáme účast na vystoupeních a soutěžích. Určeno pro pokročilé tanečníky z minulého roku, i
nové zájemce.
Pravidelné schůzky: pondělí 15.30 - 17.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Mgr. Lucie Přívratská, Mgr. Marie Nováková
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 12. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

UPROCKERS (od 10 let, dívky i chlapci)
Výuka je zaměřena na taneční styly break dance, locking, popin a
house dance. Dále nácvik akrobatických prvků, tvorba společné
choreografie, sloužící k prezentaci skupiny na veřejnosti.
Pravidelné schůzky: středa 18.00 - 20.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Jiří Čermák
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: středa 21. 9. 2016 v 18.00 hod., SVČ Trutnov

SPORT A OUTDOOR
HOROLEZECKÝ ODDÍL TER-MIX I (5 – 8 let, dívky i chlapci)
Seznámení se základními dovednostmi při lezení formou her na lezecké stěně.
Přípravka horolezeckého oddílu TER-MIX II, TER-MIX III. Kapacita oddílu je stanovena na 14 dětí.
Pravidelné schůzky: skupina A - pondělí 15.45 - 17.15 hod., lezecká stěna Na Nivách
skupina B - středa 15.45 - 17.15 hod., lezecká stěna Na Nivách
Vede: Bc. Ondřej Těžký a tým instruktorů
Cena: 600,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 26. 9. 2016 v 16.00 hod., lezecká stěna Na Nivách (s rodiči)
HOROLEZECKÝ ODDÍL TER-MIX II, III (od 9 let, dívky i chlapci)
Prohlubování lezeckých dovedností, lezení na umělé stěně a cvičných skalách,
víkendové vyjížďky do skal. Určeno jak loňským členům oddílu, tak i novým zájemcům.
Pravidelné schůzky: TER-MIX II - pondělí 17.30 - 19.00 hod., lezecká stěna ZŠ Komenského
TER-MIX III - úterý 16.00 - 17.30 hod., lezecká stěna ZŠ Komenského
Vede: Jaroslav Kašpar, Bc. Ondřej Těžký, Kristýna Rypanová
Cena: 600,- Kč/pololetí
Zahájení: TER-MIX II - pondělí 26. 9. 2016 v 17.30 hod., před sportovní halou ZŠ Komenského
TER-MIX III - pondělí 26. 9. 2016 v 18.00 hod., před sportovní halou ZŠ Komenského
Kapacita horolezeckých oddílů je z organizačních důvodů omezena. Aktuální stav volných míst najdete na
webových stránkách SVČ Trutnov.

SPORŤÁČEK (4 – 7 let, dívky i chlapci)
Fyzický rozvoj dětí prostřednictvím jednoduché pohybové hry za použití různého náčiní a nářadí,
netradiční sporty, míčové hry.
Pravidelné schůzky: čtvrtek 15.30 - 16.30 hod., SVČ Trutnov - sportovní hala
Vede: Hana Adamcová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: čtvrtek 29. 9. 2016 v 15.30 hod., SVČ Trutnov (s rodiči)

FLORBAL (mladší 10 – 13 let, starší od 14 let, dívky i chlapci)
Aktuálně nejpopulárnější halový sport rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale také schopnosti kondiční,
koordinační a smysl pro týmovou spolupráci. Dovednosti získané na tréninku prověří účast v přátelských
utkáních a turnajích.
Pravidelné schůzky: mladší - pondělí 14.00 - 15.30 hod., SVČ Trutnov - sportovní hala
starší - čtvrtek 16.30 - 18.00 hod., SVČ Trutnov - sportovní hala
Vede: Mgr. Miloš Poláček, Martin Kozlovský
Cena: 500,- Kč/ pololetí
Zahájení: pondělí 26. 9. 2016 v 15.00 hod., SVČ Trutnov - obě skupiny
STOLNÍ TENIS (8 – 14 let, dívky i chlapci)
Sportovní hra, která rozvíjí nejen pohybové dovednosti jako rychlost a hbitost, ale i postřeh, trpělivost a
soustředění. Trénink správného postoje, držení pálky a nácvik nejrůznějších úderů. To vše bude doplněno
zábavnými hrami i vzájemnými zápasy a turnaji. K dispozici je herna s pěti stoly.
Pravidelné schůzky: úterý 14.30 – 15.30 hod., v případě většího zájmu i ve středu ve stejný čas, SVČ Trutnov
Vede: Mgr. Miloš Poláček
Cena: 450,- Kč/ pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 15.30 hod., SVČ Trutnov

SPORT A OUTDOOR

KLUB INSTRUKTORŮ 1, 2, 3 (14 - 18 let, dívky i chlapci)
Určen všem studentům středních škol, kteří chtějí poznat hranice svých možností. Zážitkové kurzy a
pravidelné schůzky umožní poznat sebe sama i ostatní. Instruktoři se budou podílet na přípravě a
realizaci akcí pořádaných Střediskem volného času a dalšími trutnovskými organizacemi.
Pravidelné schůzky budou domluveny na zahajovací schůzce.
Vede: Mgr. Josef Khol, Bc. Ondřej Těžký a Mgr. Miloš Poláček
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 17.00 hod., SVČ Trutnov

BOKOUŠ (6 – 14 let, dívky i chlapci)
Mezi nejčastěji využívané aktivity všestranně zaměřeného oddílu patří hry na rozvoj obratnosti (míčové a
pálkovací hry, lanové překážky, sportovní soutěže), hry pro rozvoj komunikace (dramatické hry,
2200strategické hry s využitím moderní techniky jako např. GPS, vysílačky, internet), rozvoj týmové
spolupráce (společné víkendové akce v přírodě i klubovně). Jednotlivé hry i aktivity jsou nabízeny
přiměřeně věku a individuálním zvláštnostem dětí.
Pravidelné schůzky: středa 15.00 – 16.30 hod. a 16.30 - 18.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Vendula Svítková a členové Klubu instruktorů
Cena: 450,- Kč/pololetí
Zahájení: úterý 27. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov (s rodiči)

RYTÍŘI (5 - 16 let, dívky i chlapci)
Baseball, T-ball, Softball, Slowpitch (pálkovací hry) - rozvoj herních dovedností, vytrvalosti, obratnosti,
postřehu a týmové spolupráce. Zájemci obdrží další informace na zahajovací schůzce, kde budou
rozděleni do skupin dle věku.
Pravidelné schůzky: pondělí, středa. Časy tréninků jednotlivých kategorií budou
určeny na zahajovací schůzce.
Místo schůzek: SVČ Trutnov, Ballpark RedField Kryblice
Vede: Roman Klempíř, Jiří Preclík, Branko Baláž
Cena: 750,- Kč/pololetí
Zahájení: pondělí 12. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

YOGA PRO DĚTI (6 – 10 let, dívky i chlapci)
Děti se seznámí se cvičením jógy, které přináší radost. Pomůže jim lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i
své okolí. Nácvik správného dýchání učí harmonii, živé děti zklidní a málo aktivní naopak povzbudí k činnosti.
Pravidelné schůzky: čtvrtek 15.00 – 16.00 hod., SVČ Trutnov
Vede: Mgr. Hedvika Stolínová
Cena: 500,- Kč/pololetí
Zahájení: čtvrtek 29. 9. 2016 v 15.00 hod., SVČ Trutnov (s rodiči)

HVĚZDÁŘ (8 - 18 let, dívky i chlapci)
Novinky z astronomie, kosmonautiky a příbuzných oborů, pozorování povrchu Slunce a nejzajímavějších
objektů ve vesmíru velkými dalekohledy, obsluha nejrůznějších astronomických přístrojů na schůzkách
kroužku i při návštěvách hvězdárny.
Pravidelné schůzky: 1x za 14 dní, čtvrtek 15.00 – 16.30 hod., SVČ Trutnov
Vede: Jiří Kordulák
Cena: 400,- Kč/pololetí
Zahájení: čtvrtek 29. 9. 2016 v 16.00 hod., SVČ Trutnov

Středisko volného času, Trutnov, R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV
tel./fax: 499 815 290, mobil: 731 610 519, e-mail: svc@svctrutnov.cz

