
 
 

 

 

Chceš se stát barmanem? Kroužek je určený právě tobě. Zde se naučíš 

připravit široký sortiment míchaných nealkoholických nápojů a koktejlů 

s ovocem. Na party pak oslníš své kamarády. Schůzky 1x týdně. 

 

Vedoucí: Z. Lukešová, J. Kašpar, věková skupina od 10 let, cena kroužku: 1000,- 

Termín informační schůzky: upřesníme v září 

 

 
 

Honí tě mlsná? Otevři lednici nebo spíž a z věcí, které tu najdeš, 

připrav pro sebe a své kamarády rychlé a chutné pohoštění. Schůzky 

1x týdně. 

 

Vedoucí: Klaudie Pecháčková, věková skupina od 7 let, cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 

 

 

 

Motáš se mámě v kuchyni? Láká tě vařit dobroty? Tak tento kroužek je 

ideální právě pro Tebe. Zkušená kuchařka Tě bude zaučovat v kulinářském 

umění. A i u nás platí  - co si kdo uvaří, to si taky sní! Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Lenka Dubská, věková skupina od 7 let, cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
 

 

 

V tomto kroužku se naučíte péct sladké a slané dobroty i nepečené 

cukroví. Tyto dobroty se zároveň naučíme zdobit. Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Klaudie Pecháčková, věková skupina od 8 let, cena kroužku 800,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
 



 

 

 
Dětský branně-zálesácký kroužek s prvky survival. Co tě čeká? Zálesácké 

znalosti a dovednosti – pobyt v přírodě a přežití v ní. Řešení různých 

krizových situací, aneb co dělat, když … Cestovatelské výlety za poznáním, 

výpravy za dobrodružstvím, cyklovýlety, lodní výpravy a spousta jiného☺. 

 

Vedoucí: Libor Halík, věková skupina od 8 let, cena 400,- Kč 

Termín informační schůzky: upřesníme v září 

 

 

 
Tradiční kroužek, který vystupuje na mnoha akcích na území celého kraje 

se svými rytířskými souboji. Chceš zažít dobrodružství? Chceš se stát 

statečným rytířem bez bázně a hany, či krásnou princeznou bojovnicí? 

Potom přijď mezi nás. Naučíme se šermovat, budeme si povídat o rytířích, 

o hradech a o heraldice. Povíme si o rytířském kodexu cti. Souboje a 

vystoupení historického šermu/LARP aktivity. 
 

 

Vedoucí: Libor Halík, věková skupina – 6 až 15 let, cena kroužku: 750,- 

Termín informační schůzky: upřesníme v září 
 

 

 
Základy elektroniky a elektrotechniky, analogové obvody, digitální obvody, 

mikroprocesory, základy jejich programování. Také ti tyto pojmy nic neříkají, 

ale přesto bys chtěl mít doma sestrojeného vlastního robota na úklid 

pokojíčku? U nás se ti to možná podaří. Schůzky 1x týdně. 

 

 

Vedoucí: Bruno Scharm, věková skupina od 10 let, cena: ZDARMA (hrazeno z grantu MŠMT) 

Termín informační schůzky: pátek 21. 9. v 15:00 

 
 I letos pokračujeme v papírovém modelářství – od jednoduchých 

modelů ke složitějším, až ke stavbě diorámy – máme vlakové kolejiště. 

Kroužek je určen všem klukům a děvčatům zapáleným do autíček a 

vláčků, ochotným cvičit trpělivost a šikovnost při práci s papírem, 

polystyrénem a při elektroinstalaci. Schůzky 1x týdně. 

Vedoucí: Petr Čeřovský, věková skupina od 8 let, cena kroužku: 500,- Kč.  

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:00 



 

 

Kroužek hry na zobcovou flétnu je určen začínajícím hráčům, kteří se naučí 

technikám dýchání, držení nástroje a nasazování tónů. Během roku se 

naučí jednodušší písničky, říkadla a vánoční koledy. Zkušenější hráči budou 

pokračovat v rozvíjení prstové techniky, naučí se nové tóny, písničky a 

skladby. Plánujeme i společná vystoupení pro rodiče. Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Apolena Zubová, věková skupina od 5 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
 

 

Při výuce se inspirujeme klavírními školami pro začínající hráče.  

Hrajeme písně-cvičení různých stylů od říkadel, lidových písní, přes 

taneční rytmy až po moderní písně. Nezapomínáme také na hudební 

teorii, samozřejmě hravou formou uzpůsobenou věku dětí.  

Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Jakub Rojko, věková skupina od 8 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: pátek 21. 9. v 18:00 
 

 
Oblíbený kroužek pro všechny muziky chtivé nadšence. Naučíme se 

akordy (nepotřebuješ znát noty) a spoustu nových písniček. Už na 

třech akordech si zazpíváme a zahrajeme. Tak se neboj a přijď mezi 

nás! Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Roman Čičák, věková skupina od 7 let, cena kroužku: 500,-  

Termín informační schůzky pro obě skupiny: středa 19. 9. v 16:00 

 

    
       Pro kluky a holky, kteří mají chuť tvořit, vyrábět a zkoušet nové věci. 

      Čeká na vás tvoření s papírem, přírodními i netradičními materiály,   

      malování a další. Využijeme nejrůznější techniky k vytváření dekorací  

      do bytu a na zahradu. Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Pavlína Šulcová, věková skupina: 8 - 14 let, cena kroužku 600,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
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 Stále velice oblíbený zájmový útvar pro holky i kluky. Práce s keramickou 

hlínou patří k populárním činnostem nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Domů 

si odnesete spoustu krásných výtvorů. Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Taťána Kutinová, věková skupina: od 7 let, cena kroužku: 700,- Kč 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 14:00 
 

 

 
Klub pro všechny, kteří mají fantazii a jsou kreativní. Nápady a 

tipy všeho druhu budeme brát z nekonečného zdroje Pinterest. 

Společně s Pavlínou budeme rozvíjet manuální zručnost a 

trpělivost. Výrobky vyzdobíme nejen DDM, ale i váš pokoj.  

Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Pavlína Šulcová, věková skupina: od 6 let, cena kroužku: 600,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 

 
 

 

 

Baví tě vyrábění? Jsi kreativní a rád se učíš novým věcem? V tomto 

kroužku budeme vyrábět nejrůznější věci - bižuterii, výzdoby do 

pokojíčku, dárečky aj. Budeš mít možnost ukázat všem ostatním 

svoji kreativitu, nápaditost a styl. V každé hodině kroužku se 

NAUČÍME NĚCO NOVÉHO.  Schůzky 1x týdně.  

 
Vedoucí: Edita Pecháčková, věková skupina: 9 – 15 let, cena kroužku: 700,-  
Termín informační schůzky: čtvrtek 20. 9. v 16:00 

 

 

 

 

Kroužek pro všechny, kteří rádi tvoří, vyrábí a recyklují. Pojď s námi 

vytvořit něco pro radost a naučit se nové „fígle“ ☺. Výrobky 

vyzdobíme nejen prostory DDM, ale i naše pokojíčky. Schůzky 1x 

týdně.  

 

Vedoucí: Tereza Vaverková, věková skupina 7 až 12 let. Cena kroužku 700,- 

Termín informační schůzky: upřesníme v září 
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Chceš poznat, jak funguje příroda? Poznat zajímavý svět, který z ulice 

města neuvidíš? V tom případě je pro Tebe tento kroužek ideální. 

Naučíš se, co v naší přírodě žije za zvířátka, co zde všechno můžeme 

najít a zahrajeme si i různé hry. Přes zimu budeme zkoumat přírodu 

pomocí zajímavých experimentů a také z nasbíraných přírodních 

materiálů vytvoříme fantastická umělecká díla. Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Jan Jiruš, věková skupina od 7 let, cena kroužku 600,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:00 
 

 

 

Kroužek pro všechny milovníky rybaření. Během roku získáte 

všechny potřebné vědomosti a dovednosti, připravíte se na 

rybářské zkoušky, a to vše ve spolupráci s místní organizací 

rybářského svazu pod vedením zkušeného vedoucího. Schůzky 1x 

týdně.  

 

 

Vedoucí: Tomáš Ulman, věková skupina – od 8 let, cena: ZDARMA (hrazeno z grantu MŠMT)  

Termín informační schůzky: středa 19. 9. v 15:00 
 

 
Cílem kroužku je naučit děti základům chovu včel a získávání medu, ale 

i přiblížit jim včelaření v širších souvislostech a dotknout se souvisejících 

oblastí biologie. Děti na schůzkách pečují o vlastní úl a včelstvo, vyrobí 

si i čmeláčí úlek, naučí se poznávat medonosné rostliny, teoreticky i 

prakticky se seznámí se životem a biologií včelstva a s rolí včely 

v přírodě. Odměnou za celoroční práci bude sklenice medu.  

Vedoucí: Jan Materna, věková skupina – od 7 let, cena: ZDARMA (hrazeno z grantu MŠMT) 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 16:00 

 

 

Oblíbený kroužek probíhající v tělocvičně gymnázia s několikaletou 

tradicí a zkušeným vedoucím. Naučí vás taktiku, základní údery a 

pravidla hry. Schůzky 1x týdně. 

Vedoucí: Petr Čeřovský, věková skupina – od 8 let, cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:00 
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Kroužek určený dětem se zájmem o basketball a streetball – populární hra, 

při které se zpravidla využívá pouze jedna strana hřiště. Nabízíme kroužek 

pro 2 různé věkové kategorie a uvítáme mezi sebou i úplné začátečníky. 

Vedoucí: Dušan Kučera, věková skupina od 8 let, cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: středa 19. 9. v 15:00 
 

 
Chceš mít krásnou, štíhlou a zpevněnou postavu? Přijď mezi nás. Na 

kroužku tě čeká posilovací cvičení, cvičení s gumičkami, na malých 

míčích a protahovací cvičení. Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Klaudie Pecháčková, věková skupina od 10 let, cena kroužku 500,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 

 

 
Adrenalinový sport nejen pro odvážné mladé muže. Poznáte 

horolezeckou výstroj, naučíte se vázat uzle, pracovat s lanem. Budete 

zvyšovat svou fyzickou zdatnost na horolezecké stěně i ve skalách. 

Čekají vás dvouhodinové tréninky v tělocvičně gymnázia.  
 

 

 

Vedoucí: Miroslav Šeda a Jan Cepek, věková skupina – od 8 let, cena kroužku: 800,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 16:30 

 

Pokud máš rád/ráda hry a hraní s míčem, tak tento kroužek je přesně 

pro tebe. Čekají tě nejen dětské míčové hry, ale i soutěže v nově 

vybudované učebně pohybových her v našem DDM a podle počasí i 

v přírodě. Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Olga Žiláková, věková skupina – 1. a 2. třída, cena kroužku: 500,- Kč 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 14:00 

 

 

 
Kroužek mladých hasičů funguje pod záštitou místního Sboru dobrovolných 

hasičů. Náplní kroužku je vzdělání v požárním odvětví, obsluha techniky, 

útoky, teorie požární ochrany a prevence, posílení vlastností správného 

hasiče – bdělost, pohotovost, kázeň, obětavost, odvaha, čest, poctivost, 

prozíravost, vytrvalost, pracovitost a láska k bližním. Schůzky 1x týdně. 

 

Vedoucí: M. a P. Šmídovi, věková skupina 7 až 15 let, cena kroužku: 100,- + 100,- (ČSHD) 

Termín informační schůzky: pátek 5. 10. v 15:00 



 

Pokud již při prvním tónu písničky v rádiu tancuješ, máme 

kroužek přímo pro Tebe! Moderní tanec Tě naučí cítit rytmus, 

nové taneční prvky a sestavy. Třeba právě vaše taneční show 

vyhraje při účasti na tanečních soutěžích. Schůzky 1x týdně. 

 

 

 

Vedoucí: Dita Chadimová, věková skupina od 9 let, cena kroužku: 500,- Kč.  

Termín informační schůzky: středa 19. 9. v 17:00 

  

 

Oblíbený kroužek pro kluky a holky, ve kterém získáte 

základy střelby ze vzduchových pušek, zvládnete 

techniku obsluhy a přísná pravidla při manipulaci se 

zbraní. Schůzky 1x týdně. 

 Vedoucí: Miroslav Rosa, věková skupina od 8 do 13 let, cena kroužku: 500,-  
Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 14:00 

 

 

 

Baví tě angličtina? Chceš ji dostat pod kůži? Učíme se zábavně! 

Zpíváme, básníme, kreslíme, hrajeme hry! Na kroužku si osvojíme 

základy angličtiny, slovní zásobu, gramatiku a komunikační 

dovednosti. Kroužek je určen dětem, které se chtějí naučit 

angličtinu, nebo se v ní zdokonalit. See you soon! Schůzky 1x 

týdně. 

 

Vedoucí: Diana Dufková, věková skupina od 5 let, cena: ZDARMA (hrazeno z grantu MŠMT) 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
 

 

 
Pro děti, které rády čtou, anebo by si jen chtěly povídat o příbězích 

ukrytých v knihách. Jsou vítáni jak nadšení čtenáři s cílem podělit se o 

svoje čtenářské zážitky, tak i nečtenáři, kteří svou knihu hledají. V rámci 

klubu budeme navštěvovat místní knihovnu, objevovat nové žánry a 

hledat svoje oblíbené knihy. Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Diana Dufková, věková skupina od 11 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 

 

 



 
Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy. Čekají na vás nejrůznější 

typy stolních a deskových her – strategické, kvízové, obchodní, karetní, 

naučné, hry na rozvoj logického myšlení aj. Je lepší hrát si s kamarády, 

než sedět doma sám u počítače! Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: Jakub Vaňátko, věková skupina od 11 let, cena: ZDARMA (hrazeno z grantu MŠMT) 

Termín informační schůzky: středa 19. 9. v 15:30 

 

 

 
Kroužek pro všechny kluky a holky, kteří se zajímají o počítačový herní 

svět. Budeme se zajímat o stavbu a komponenty počítačových sestav, 

kybernetickou etiku včetně kyberšikany. Naučíme se pracovat s e-mailem, 

upravovat obrázky, různé druhy her i herní taktiky. Schůzky 1x týdně.  

 

 

Vedoucí: Jan Jiruš, věková skupina 7 až 13 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:00 

 

 

Počítače jsou nedílnou součástí našeho života, proto psaní všemi 

deseti se stává základní znalostí 21. století. Při psaní všemi deseti 

ušetříte spoustu času a tuto dovednost využijete v budoucnu 

v různých zaměstnáních. Schůzky 1x týdně.  

 

Vedoucí: K. Víznerová, M. Zemková, věková skupina od 10 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: čtvrtek 20. 9. v 16:00 

 

 

 

Děti si hravou formou osvojí základy ruského jazyka – seznámí se se 

slovní zásobou a gramatikou, s ruskou abecedou – azbukou. Naučí se 

základní komunikaci, a to formou zábavných her a aktivit.                    

До свидания. Schůzky 1x týdně. 

 

Vedoucí: Diana Dufková – od 10 let, cena kroužku: 600,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
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 Rád zpíváš, tancuješ a 

bavíš se s ostatními dětmi? Tento kroužek ti nabídne hodiny společné 
zábavy. Naučíš se novým věcem – básničky, písničky, tanečky, ale 
také techniku zpěv a držení těla. Kroužek bude zaměřený na 
pohybovou, paměťovou i kreativní složku tvého těla.   

Vedoucí: Edita Pecháčková, věková skupina od 3 do 6 let, cena kroužku: 500,-  
Termín informační schůzky: čtvrtek 20. 9. v 16:00 

 

 
Klub pro všechny správné holky, které se rády parádí, zajímají se o 

módu a účesy, tvoří doplňky a dekorace, povídají si, čtou, hrají 

společenské a stolní hry atd. Společně s Pavlínou budou dělat vše, 

co k holkám patří. Schůzky 1x týdně. 

 

 

Vedoucí: Pavlína Šulcová, věková skupina od 6 let, cena kroužku: 500,- 

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 

 

 

 
Máš herecký talent? Chceš se stát mimem? V tomto kroužku 

budeme předvádět různé věci nebo činnosti pouze pomocí gest, 

výrazů tváře a pohybů těla, tedy úplně beze slov. 

 

 

Vedoucí: Pavlína Šulcová, věková skupina od 7 let, cena kroužku 500,-   

Termín informační schůzky: pondělí 17. 9. v 15:30 
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Název kroužku 
Doporučený 

věk 
Cena na 
šk. rok Vedoucí kroužku 

1. třída 300,- Barbora Jindřišková 

od 4. třídy 1000,- 
Z. Lukešová 

J. Kašpar 

 1. a 2. třída 550,- 
Markéta Lhotová 

od 3. do 6. třídy 700,- 

od 3. třídy 600,- J. Kašpar, M. Kubátová 

od 4. třídy 300,- Aleš Maloch 

od 6. třídy 300,- Pavel Kaplan 

od 6. třídy 300,- Vladimír Tremer 

4. a 5. třída 300,- Petra Junková 

od 3. třídy 300,- Petr Holubka 

od 3. do 5. třídy 300,- Petra Sekerková 

 

 

  

Název 
kroužku 

Vedoucí Cena Termín schůzek 

Marcela 
Klazarová a spol. 

20,- Kč  
za lekci 

Začínáme ve čtvrtek 20. 9.  
od 18:00 – 19:00  
(budova DDM) 

Lucie Jandíková 
70,- Kč  
za lekci 

12. 9., 13. 9., 16. 9., 17. 9., 
18. 9., 23. 9., 24. 9., 25. 9., 

27. 9. od 19:00 

Ivo Fišera pro děti od 1. třídy (zdarma) – termín bude 

upřesněn 
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