04-06

VZDĚLÁVACÍ
KURZY

Pro děti
14. 4.
od 15:00
K-TRIO

VÝUKA HRY NA KYTARU | 10 lekcí

1000 Kč

Veďte děti k hudbě hrou na kytaru bez not i s notami v různých
žánrech, od folku a popu přes jazz až po klasiku. Děti budou
rozděleny do skupin o max. 5 dětech podle úrovně hry na kytaru.
Vhodné pro děti od 8 let. Vede Stanislav Kvoch.

710 Kč
20. 4.
KRESLENÍ A MALOVÁNÍ | 10 lekcí
15:30-17:00 Rozvíjejte výtvarné nadání u dětí. Vhodné pro děti od 6 let. V ceně
K-TRIO

27. 4.
od 15:00

Komorní klub

je zahrnuta většina výtvarných pomůcek. Vede Miluše Muroňová.

MALÝ KLAVÍRISTA | 8 lekcí

1800 Kč

Objevte v dětech hudební nadání formou hry na klavír. Kurz je určen
začátečníkům i pokročilým a přizpůsobuje se znalostem a nárokům
studenta/ky. Jeho náplní je procvičování, etudy, prstoklad, základní
skladby, samostatné písně a přednes. Vhodné pro děti od 6 do 12 let.
Vede Vendula Žaludová.

Pro dospělé a seniory

900 Kč/450 Kč
4. 4. a 16. 5. POČÍTAČOVÝ KURZ II. | 6 lekcí
10:00-12:00 Rozvíjejte základy samostatné práce na počítači a naučte se
K-TRIO

naplno využívat internet - vyhledávejte informace, stahujte soubory,
pracujte s Google účtem nebo sociálními sítěmi. Vede Radka Krčová.

900 Kč/450 Kč
POČÍTAČOVÝ KURZ I. | 6 lekcí
5. 4.
10:00-12:00 Naučte se základům samostatné práce s počítačem a jeho
K-TRIO

názvosloví. Osvojíte si práci s textem, složkami a založíte si
vlastní emailovou schránku. Vede Radka Krčová.

NOVINKA ROZKVETLÉ HNÍZDO
9. 4.
15:00-18:00
K-TRIO

590 Kč

Naučte se technikám práce s přírodními materiály a vyrobte si jarní
dekoraci. Naučíte se navázat si vlastní hnízdo nebo věnec z proutí,
větviček a slámy, zjistíte, jak ukotvit a pečovat o živé rostliny
v dekoracích a necháte se inspirovat ukázkou dekorace do staré
formy na pečení. Domů si odnesete vlastní rozkvetlé hnízdo nebo
věnec, spoustů informací, tipů a rad. V ceně je zahrnut materiál.
Vede Jana Vinklárková a Veronika Pauliak.

Změna rozvrhu vyhrazena.

11. 4.
9:00-11:00
K-TRIO

11. 4.
10:00-12:00
Komorní klub

MOZKOCVIČNA | 4 lekce

Máte pocit, že zapomínáte? Zábavnou formou si osvojíte techniky
na procvičení paměti, dozvíte se zajímavé informace a získáte
nové přátele. Obsah kurzu se pravidelně mění a je tak vhodný
pro absolventy kurzu i nové zájemce. Vede Olga Lukesová.

KÁVIČKOVÁNÍ - S PANEM FARÁŘEM

K-TRIO

12. 4.
15:30-17:30
K-TRIO

Komorní klub

13. 4.
od 16:00
K-TRIO

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ I. | 2 lekce

Komorní klub

990 Kč/594 Kč

Naučte se nabarvit šátek pomocí mačkané techniky, jednoduchého
a efektivního způsobu vytvářejícího mramorované plochy, které
jsou závislé od způsobu nahrnutí látky a množství barvy. V ceně
je zahrnut materiál. Vede Šárka Hrbková.

60 Kč

Připojte se k dámskému klubu Anny Kührové, který je plný proměn,
zajímavých informací, sdílení a zábavy a je určen všem ženám nejen
z Jihu, které o sebe rády pečují, mají smysl pro humor a život je zkrátka
baví. Tématem setkání bude omlazování aneb když věda slouží kráse,
o kterém nám povypráví Kamila Verníčková.

1000 Kč
VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE | 10 lekcí
Naučte se hrát na saxofon, keyboard a akordeon formou moderního
způsobu výuky, který je založen na improvizaci. Lekce probíhají ve
skupinách o max. 4 osobách a repertoár je přizpůsoben zájmu
účastníků/c. Vede Bohumil Rončka.

NOVINKA CHIC NA KAŽDÉM KROKU | 4 lekce

14. 4.
16:30-18:30

120 Kč/60 Kč

Vyrobte si originální velikonoční dekoraci nebo neobvyklou koledu.
Domů si odnesete ušitého beránka, kterého si dle vlastní fantazie
ozdobíte bavlnkami, stužkami, korálky, knoflíky nebo fixy. Vhodné pro
děti od 6 let i dospělé. Vede Veronika Kracíková z Ateliéru Koira Kissa.

NOVINKA KLUB AK - OMLAZOVÁNÍ
12. 4.
16:00-18:00

60 Kč

Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme rozhovorem
s místním panem farářem, Vítězslavem Řehulkou, na téma
Velikonoce, setkání života se smrtí, naděje s falešným optimismem
a lásky s lhostejností.

NOVINKA VELIKONOČNÍ OVEČKY

11. 4.
16:00-18:00

800 Kč/400 Kč

450 Kč

Nechejte si poradit od kreativního ředitele a stylisty, jak se oblékat,
jakou volit kvalitu oblečení a co o Vás oblečení vypovídá. Vizážistka
Vám doporučí, jak a čím ošetřit pleť nebo jak se nalíčit podle typu
osobnosti. Vede Luděk Šmehlík a Anna Kührová.

Změna rozvrhu vyhrazena.

KÁVIČKOVÁNÍ - BINGO
25. 4.
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme zábavnou
Komorní klub

60 Kč

hrou Bingo o hodnotné ceny. Hra je zcela jednoduchá a rádi Vám
ji na místě vysvětlíme.

190 Kč
NOVINKA PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Přemýšlíte o změně zaměstnání nebo byste se rádi začali věnovat
27. 4.
17:45-19:15 kariéře a nevíte, jak začít? Numerologický seminář Vám na základě
K-TRIO

data narození odkryje odpovědi, které hledáte. Vede Monika Bumbová.

3000 Kč/1800 Kč
NOVINKA LETNÍ LOUKA | 2 lekce
7. 5.
Namalujte si vlastní obraz, jehož námětem bude květinové zátiší. Kurz
9:00-15:00 olejomalby je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Vede Eva Faldynová.
K-TRIO

9. 5.
9:00-11:00
K-TRIO

MOZKOCVIČNA | 4 lekce

800 Kč/400 Kč

Máte pocit, že zapomínáte? Zábavnou formou si osvojíte techniky
na procvičení paměti, dozvíte se zajímavé informace a získáte nové
přátele. Vede Olga Lukesová.

60 Kč
KÁVIČKOVÁNÍ - OBEZŘETNÝ SENIOR
9. 5.
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme rozhovorem
Komorní klub

s příslušníky Policie ČR, kteří Vás seznámí s rizikovými situacemi,
triky podvodníků a naučí Vás, jak se jim efektivně bránit.

990 Kč/594 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ II. | 2 lekce
10. 5.
15:30-17:30 Naučte se nabarvit šátek pomocí akvarelové techniky využívající solné
K-TRIO

krystaly, které na vlhkém podkladu vytvářejí zajímavé mramorované
plochy. V ceně je zahrnut materiál. Vede Šárka Hrbková.

NOVINKA KLUB AK - DOPLŇKOMÁNIE
10. 5.
16:00-18:00
Komorní klub

60 Kč

Připojte se k dámskému klubu Anny Kührové, tématem setkání
bude doplňkománie aneb jak nosíme doplňky. Šperky, brýle, šátky,
klobouky, ... - dozvíte se triky, jak vše dokonale sladit podle Vašeho
typu a postavy. A s výběrem správného účesu dle tvaru obličeje,
Vám poradí kadeřnice Kristýna Samec.

900 Kč/450 Kč
POČÍTAČOVÝ KURZ III. | 6 lekcí
17. 5.
10:00-12:00 S počítačem už umíte a zajímají Vás další možnosti jeho využití?
K-TRIO

Naučte se pracovat s fotografiemi, obrázky nebo videem a vytvořte
si vlastní pozvánku nebo přání k narozeninám. Vede Radka Krčová.

Změna rozvrhu vyhrazena.

23. 5.
10:00-12:00
Komorní klub

60 Kč
KÁVIČKOVÁNÍ - O INTERIÉRU V MODERNÍ DOBĚ
Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme rozhovorem
s interiérovou poradkyní Ivanou Staříkovou. Ta Vám prozradí, jak se
dnes navrhují interiéry prostřednictvím moderních technologií a jaké
jsou nejžhavější novinky na trhu.

KÁVIČKOVÁNÍ - BINGO
6. 6.
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme zábavnou
Komorní klub

hrou Bingo o hodnotné ceny. Hra je zcela jednoduchá a rádi Vám
ji na místě vysvětlíme.

60 Kč

NOVINKA KLUB AK - ROZTANČENÉ LÉTO
14. 6.
16:00-18:00
Komorní klub

20. 6.
10:00-12:00
Komorní klub

pondělí
9:00-15:00
čtvrtek
13:00-17:00
Komorní klub

1. 6.-30. 9.

60 Kč

Připojte se k dámskému klubu Anny Kührové, tématem setkání
bude roztančené léto - v rytmu hudby rozvlníme boky a připravíme
pleť na léto u moře a opalování. Dozvíte se triky a tipy, jak se opalovat
a nezestárnout a zapojíte se do soutěže o letní líčení. Speciálním
hostem bude profesionální tanečnice.

mimořádně 10 Kč
KÁVIČKOVÁNÍ - SENIOR BEZ NEHOD
Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme divadelní
přednáškou se známými herci, Jaroslavou Obermaierovou a Jiřím
Štědroňem, na téma bezpečnosti seniorů v rolích chodců, řidičů
a jejich pasažérů, cyklistů a cestujících MHD. Součástí budou
zábavné scénky, odborný výklad a instruktážní videa.

zdarma

SENIOR POINT

Občanům ve věku 55+ nabízíme důležité informace o volnočasových
aktivitách (kultura, vzdělávání, pohyb a další), přístup k počítači
a internetu, právní, sociální a finanční poradenství, pomoc a podporu
při registraci k očkování proti Covid-19, registraci a vydání slevové
karty Senior Pas, výměnnou knihovnu, prodej vstupenek, a to vše
v klidném, přátelském a bezpečném prostředí.

ZÁJEZDY PRO SENIORY

Zájezdy jsou určeny seniorům 60+. Rezervace zájezdů bude probíhat
od 3. 5. online na www.zajezdy.kulturajih.cz nebo telefonicky
od pondělí do pátku od 9 do 13 hod. na tel. 607 093 518.

Více informací na:
kulturajih@kulturajih.cz
Změna rozvrhu vyhrazena.

+420 607 063 685

04-06

POHYBOVÉ
KURZY

Pro děti

583 Kč
TANEČNÍ MINI | 10 lekcí
12. 4.
15:30-16:30 Děti se naučí základy stylů disco dance, hip-hopu, rytmiky a budou
K-TRIO

22. 4.
9:45-10:45
K-TRIO

hrát zábavné pohybové hry. Vhodné pro předškolní děti ve věku od
4 do 6 let. Vede Monika Krupová.

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI | 8 lekcí

Hravou a dynamickou formou cvičení na známé lidové písničky
a básničky rozvíjejte psychomotorický vývoj dítěte a poznávání světa
ve společnosti dalších dětí. Vhodné pro maminky s dětmi ve věku od
1,5 do 3 let. Cena kurzu je za maminku a jedno dítě, možno zakoupit
i jednorázový vstup za 130 Kč. Vede Michaela Kozubková.

18.-22. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „BAREVNÝ TÝDEN“
7:00-16:00
K-TRIO

712 Kč

1500 Kč

Pětidenní příměstský tábor pro děti ve věku 6-12 let plný her a zábavy.

Pro dospělé a seniory

1083 Kč/542 Kč
28. 3.
RÁDŽA JÓGA | 10 lekcí
16:00-17:30 Zlepšete tělesné i duševní zdraví a dosáhněte harmonie
17:45-19:15 prostřednictvím uceleného systému fyzických, dechových,
Komorní klub

relaxačních a meditačních technik. Vede Radka Svršková.

866 Kč/433 Kč
4. 4.
8:30-9:30 CVIČENÍ PRO SENIORY | 8 lekcí
9:40-10:40 Cvičte v několika pohybových blocích s různými cvičebními
pomůckami a protáhněte tak všechny svalové partie.
10:50-11:50 Vede Danuše Bajgarová.
K-TRIO

917 Kč/459 Kč
PÁNEVNÍ DNO | 10 lekcí
4. 4.
15:00-16:00 Seznamte se s cviky na zpevnění svalstva pánevního dna a cviky
K-TRIO

vhodnými při různých gynekologických oslabeních. Součástí
cvičení jsou dechové techniky. Vede Pavla Sýkorová.

Změna rozvrhu vyhrazena.

4. 4.
LATINA DANCE | 10 lekcí
17:45-18:45 Naučte se základní kroky sólových latinskoamerických tanců.
K-TRIO

4. 4.
19:00-20:00
K-TRIO

917 Kč

Vede Denisa Křížová.

LINIE | 8 lekcí

733 Kč

Tvarujte tělo a předcházejte bolesti zad cvičením s prvky pilates,
kalanetiky a bodystylingu zaměřeného především na posilování
zádového a zpevňování břišního svalstva. Při cvičení jsou střídavě
využívány cvičební pomůcky. Vede Alena Čechová.

733 Kč
KALANETIKA | 8 lekcí
7. 4.
17:45-18:45 Formujte problémové partie vytrvalostně silovým cvičením s využitím
K-TRIO

7. 4.
19:00-20:00
K-TRIO

vlastní váhy těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. Vhodné pro
začátečníky i pokročilé. Vede Jana Franczyková.

733 Kč
KALANETIKA S PRVKY BODYSTYLINGU | 8 lekcí
Naučte své tělo fungovat správně, i když zrovna necvičí. Kurz je určen
všem, kteří nechtějí či nemohou zatěžovat klouby nebo bolestivé
partie po zranění nebo z důvodu problémů s pohybovým aparátem
a přesto chtějí zpevnit, vytvarovat a protáhnout své tělo.
Vede Jana Franczyková.

917 Kč
12. 4.
SUPERKALANETIKA | 10 lekcí
18:30-19:30 Aktivujte hluboké svalové skupiny a zpevněte břicho, hýždě, paže,
K-TRIO

nohy a vymodelujte boky. Vede Sylva Sládečková.

1083 Kč/542 Kč
CVIČENÍ PRO SENIORY | 10 lekcí
13. 4.
10:30-11:30 Cvičte v několika pohybových blocích s různými cvičebními
K-TRIO

pomůckami a protáhněte tak všechny svalové partie.
Vede Pavla Sýkorová.

733 Kč
13. 4.
PILATES S BOSU | 8 lekcí
16:00-17:00
Vytvarujte postavu a naučte se správnému držení těla pomocí cvičení
17:10-18:10 s balančními pomůckami. Vede Danuše Bajgarová.
K-TRIO

19. 4.
16:45-18:15
K-TRIO

ODPOLEDNÍ JÓGA | 10 lekcí

1083 Kč

Získejte tělesné i duševní zdraví a dosáhněte harmonie
prostřednictvím fyzických, dechových, relaxačních a meditačních
technik. Jóga je vhodná pro všechny věkové skupiny s různými
fyzickými možnostmi. Vede Miluše Muroňová.

Změna rozvrhu vyhrazena.

20. 4.
14:50-15:50
K-TRIO

RELAXAČNÍ CVIČENÍ | 8 lekcí

733 Kč/367 Kč

Rozvíjejte vnímání rovnováhy a zlepšujte svou stabilitu pomocí
kontaktu s míčem, který nás nutí správně používat a posilovat
hluboké svaly podél páteře. Vede Zuzana Kaiser.

1083 Kč/542 Kč

DOPOLEDNÍ JÓGA | 10 lekcí
21. 4.
9:00-10:30 Získejte tělesné i duševní zdraví a dosáhněte harmonie
prostřednictvím fyzických, dechových, relaxačních a meditačních
10:45-12:15 technik. Jóga je vhodná pro všechny věkové skupiny s různými
K-TRIO

fyzickými možnostmi. Vede Miluše Muroňová.

650 Kč/325 Kč

21. 4.
13:00-14:00
K-TRIO

6. 5.
8:30-9:30
K-TRIO

CVIČENÍ NA PODPORU ZDRAVÍ | 6 lekcí

Načerpejte energii a odpočiňte si. Cvičením dospějete k celkové
stabilitě, nastartování kraniosakrálního rytmu, osobnímu rozvoji,
harmonizaci a uvědomění si svého těla. Vede Lenka Procházková.

650 Kč/325 Kč

AKTIVNÍ SENIOR | 6 lekcí

Cvičte v několika různých pohybových blocích. Při tanci v duchu
latinskoamerických a moderních tanců zahřejete tělo a připravíte se
na nadcházející cvičení. Cvičení s balančními pomůckami podpoří
rovnováhu a zapojíte při něm všechny svalové partie. Lekci uzavřete
lehkým posílením a protažením svalů. Vede Michaela Kozubková.

450 Kč/225 Kč

NOVINKA LADA
21. 5.
9:00-12:00
K-TRIO

Slovanská bohyně, matka, která nás provází všemi ročními
i životními cykly. V tanci, cvičeních a meditaci budeme prožívat její
energii a harmonizovat svá těla, mysl i duši. Nakonec si řekneme,
jaký význam měla Lada v životě našich předků. Vede Zuzana Kaiser.

Více informací na:
kulturajih@kulturajih.cz
Změna rozvrhu vyhrazena.

+420 607 063 685

OOL SENIOR
INFORMACE O ČLENSTVÍ:
• pohybové a vzdělávací kurzy se slevou až 50 %,
zvýhodněné nabídky na kulturní akce, speciální
akce pro seniory, zájezdy a mnoho dalšího
• informace s předstihem ve Vašem emailu
• členství je určeno klientům starším 60 let
• cena za roční členství je 150 Kč
Změna rozvrhu vyhrazena.

