
STŘEDISKO TLUMAČOV 
Masarykova 63, Tlumačov 

CENY KROUŽKŮ JSOU UVEDENY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 
 

Nabídka kroužků pro děti ze ZŠ 
Aerobiková přípravka                 1100,- Kč 
Aerobní nesoutěžní cvičení pro děti ve věku 5 – 12 let zaměřené na rozvoj základních pohybových 
dovedností. Děti se naučí základní kroky aerobiku a vnímání hudby formou zábavných her s 
pomůckami i bez.                   Délka: 1 hod./1x týdně 

Angličtina hrou                               1200,- Kč 
Kroužek je určen pro děti ve věku 4 – 7 let. Pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku 
netradičním a velmi efektivním způsobem. Zábavné pohybové aktivity a hry, které umožňují, aby děti 
lépe pochopily smysl anglických slov a naučily se je správně vyslovovat a používat.  
                    Délka: 1 hod./1x týdně 

DIY – kreativní tvoření pro děti                            1300,- Kč 
Kroužek pro kluky a holky od 3. třídy. Zajímavé nové techniky jako je knihtisk, výroba rámečků, 
paspartování, výroba krabiček, blahopřání, výroba svíček, mýdel, výroba papíru, dekoračních věcí a 
další.                        Délka: 1,5 hod./1x týdně 

Fantazy klub                             1100,- Kč   
Pro děti od 4. třídy ZŠ. Děti budou společně hrát deskové a výpravné hry Magic a Dračí doupě. 
Ponořte se do světa fantazie a staňte se mocnými hrdiny s vlastními příběhy.Délka: 2 hod./1x 14 dní 
 

Florbal                              1100,- Kč 
Pro kluky a holky od 1. třídy ZŠ. Technika hry, pravidla, taktika.  Účast na sportovních turnajích a 
přátelských zápasech.                  Délka: 1 hod./1x týdně 

Judo                                                1100,- Kč 
Pro děti od 6 let. Naučíte se techniky Juda, pravidla, chvaty, protichvaty, držení a páky. Získáte 
možnost rozvíjet bezpečně a efektivně parkourové dovednosti, sílu, obratnost a pohybovou zručnost 
pod vedením odborného trenéra.              Délka: 1,5 hod./1x týdně 

Keramika                               1300,- Kč 
Pro děti od 6 let (začátečníci, pokročilí). Základem je práce s keramickou hlínou a glazurami, někdy v 
kombinaci s jinými materiály (dřevo, drát, korálky…), lití do sádrových forem. 

         Délka: 1,5 hod./1x týdně 
 

Keramicko-výtvarný kroužek II.                            1200,- Kč 
Pro děti od 6 let. Střídání výtvarných technik (práce s papírem, malba, tvorba z přírodních materiálů 
atd.) a tvorby z keramické hlíny.                 Délka: 1 hod./1x týdně 

Mlsný jazýček                               1000,- Kč 
Pro děti od 6 let. Pro všechny, které baví vaření nebo do něj chtějí proniknout. Příprava 
jednoduchých teplých i studených pokrmů, pečení moučníků. Vyzkoušíme recepty z české i 
mezinárodní kuchyně. Děti se naučí zásady zpracování potravin, základy správného stolování atd. 

                    Délka: 2 hod./1x za 14 dní 
 

Mixík                               1000,- Kč 
Pro děti od 6 let. Čeká tě mix aktivit. Každý týden se můžeš těšit na něco jiného. Hry, soutěže, 
sportování, tvoření, keramika, vaření, příroda a další.                                             Délka: 1 hod./1x týdně 

 
 
 
 
 



Mladý záchranář                             1000,- Kč 
Pro děti od 6 let.  Seznámíte se s fungováním lidského těla, jak se chránit před možnými úrazy.  
Dozvíte se, jak se chovat v nečekaných situacích a pomocí her a soutěží si své znalosti procvičíte.  
                                  Délka: 1 hod./1x týdně 

Orientální tance                              1100,- Kč 
Určeno holkám od 1. třídy ZŠ. Naučíte se základní prvky těchto tanců i jednoduché taneční variace 
pod vedením zkušené lektorky. Rozdělení do skupin dle věku.                          Délka: 1 hod./1x týdně 

Posilka                                1100,- Kč  
Pro kluky a holky od 10 let. Kroužek je zaměřen na základy posilování, vzpírání, prvky atletiky a 
gymnastiky, vrhy, hody.                   Délka: 1 hod./1x týdně 

Rybářský klub                                                                    800,- Kč 
Pro děti od 9 let, se zájmem o rybaření, rybářské techniky a získání rybářského lístku.  

  Délka: 1,5 hod./1 x za 14 dní 
 

Sporťák                               1100,- Kč  
Pohybové aktivity pro děti ve věku 7 - 10 let. Rozvoj pohybové všestrannosti, míčové a soutěživé hry. 
                     Délka: 1 hod./1x týdně 

Turisťák                               1100,- Kč 
Pro děti od 7 let.  Sobotní celodenní výlety za poznáváním přírody, památek a dalších zajímavostí 
(pěšky, vlakem, autobusem). Děti si prohloubí své turistické znalosti a dovednosti formou her a 
soutěží.  

        Délka: 6 hod./1x měsíčně 

Vlakový modelář + modelář historických lodí                           1300,- Kč 
Pro děti od 3. třídy ZŠ. Výroba kolejiště, práce s vlaky, loděmi, tvoření krajiny. Práce s modelem. 

         Délka: 1,5 hod./1x týdně 

  
Nabídka pro předškolní děti 

 
Aerobiková přípravka                 1100,- Kč 
Aerobní nesoutěžní cvičení pro děti ve věku 5 – 12 let zaměřené na rozvoj základních pohybových 
dovedností. Děti se naučí základní kroky aerobiku a vnímání hudby formou zábavných her s 
pomůckami i bez.                   Délka: 1 hod./1x týdně 

Angličtina hrou                               1200,- Kč 
Kroužek je určen pro děti ve věku 4 – 7 let. Pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku 
netradičním a velmi efektivním způsobem. Zábavné pohybové aktivity a hry, které umožňují, aby děti 
lépe pochopily smysl anglických slov a naučily se je správně vyslovovat a používat.  
                    Délka: 1 hod./1x týdně 

Keramicko-výtvarný kroužek I.                             1200,- Kč 
Pro děti ve věku 4 - 6 let. Střídání výtvarných technik (práce s papírem, malba, tvorba z přírodních 
materiálů atd.) a tvorby z keramické hlíny.                Délka: 1 hod./1x týdně 

Sedmikráska                                1100,- Kč 
Určen dětem ve věku 3 - 5 let. Pohybově taneční kroužek, jehož součástí je taneční a pohybová 
průprava s hudbou. Nácvik jednoduché choreografie.                                        Délka: 1 hod./1 x týdně 

Soutěžní aerobik AT Tlumačov                               1100,- Kč 
Pro děti od 4 let. Děti se v závodním týmu věnují nácviku skupinových choreografií, se kterými jezdí 
na závody po celé České republice. Po přihlášení proběhne rozdělení do závodních skupin dle věku a 
výkonnosti.                     Délka podle skupiny/1x týdně 
 
 
 
 
 
Žabičky                                              1100,- Kč  



Pro děti ve věku 3,5 - 6 let. Pohybové hry a cvičení s různým sportovním náčiním i bez něj.  
             Délka: 1 hod./1x týdně 

 
 

Nabídka rodinných aktivit 
Baby studio                                850,- Kč / osoba 
Dopolední program pro děti od 15 měsíců a jejich rodiče. Všestranný rozvoj dítěte pomocí her, 
cvičení, říkanek, pohybových her a výtvarné činnosti. Důraz klademe na společný prožitek s rodičem. 
                  Délka: 1,5 hod./1x týdně 

  
Nabídka pro dospělé 

Aerobik ,,Megaveloši“                               1100,- Kč 
Kroužek pro dospělé. Nácvik základních aerobikových kroků, spojení do vazeb, účast na přehlídkách a 
soutěžích.                    Délka: 1 hod./1x týdně 


