09-12

VZDĚLÁVACÍ
KURZY

Pro děti
21. 9.
15:00-16:00
Komorní klub

MALÝ KLAVÍRISTA | 12 lekcí

3300 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.

850 Kč
21. 9.
KRESLENÍ A MALOVÁNÍ | 12 lekcí
15:30-17:00 Rozvíjejte výtvarné nadání u dětí. Vhodné pro děti od 6 let. V ceně
K-TRIO

21. 9.
16:00-17:00
K-TRIO

29. 9.
15:00-15:45
K-TRIO

je zahrnuta většina výtvarných pomůcek. Vede Miluše Muroňová.

1400 Kč
VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE | 12 lekcí
Naučte děti nebo sebe hrát na saxofon, keyboard a akordeon formou
moderního způsobu výuky, který je založen na improvizaci. Lekce
probíhají ve skupinách o max. 4 osobách. Vhodné pro děti od 12 let
i dospělé. Informační schůzka proběhne 19. 9. od 17 do 19 hod.
Vede Bohumil Rončka.

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. Informační schůzka proběhne 22. 9. v 18 hod.
Vede Stanislav Kvoch.

Pro dospělé a seniory
KÁVIČKOVÁNÍ - BINGO
5. 9.
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.

900 Kč/450 Kč
5. 9. a 17. 10. POČÍTAČOVÝ KURZ I. | 6 lekcí
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.

Změna rozvrhu vyhrazena.

900 Kč/450 Kč
5. 9. a 17. 10. POČÍTAČOVÝ KURZ II. | 6 lekcí
13:00-15:00 Rozvíjejte základy samostatné práce na počítači a naučte se
K-TRIO

13. 9.
16:00-18:00
Komorní klub

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

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 síla bylinkoterapie a aromaterapie, které
Vám pomohou udržet si zdraví, mládí a krásu i v zimních měsících.

NOVINKA RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ | 15 lekcí
14. 9.
9:00-12:00
Klubovna

60 Kč

KLUB AK - IMUNITA V HLAVNÍ ROLI

2900 Kč/1500 Kč

Zrelaxujte při malování a seznamte se se základními výtvarnými
technikami. Osvojíte si kresbu tužkou, uhlem, rudkou, pastelem,
akvarelem i akrylem. V ceně jsou zahrnuty všechny výtvarné
pomůcky. Vede výtvarník a malíř Tomáš Oslizlok.

2900 Kč

NOVINKA RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ | 15 lekcí

14. 9.
17:00-20:00
Klubovna

19. 9.
10:00-11:00
Komorní klub

Zrelaxujte při malování a seznamte se se základními výtvarnými
technikami. Osvojíte si kresbu tužkou, uhlem, rudkou, pastelem,
akvarelem i akrylem. V ceně jsou zahrnuty všechny výtvarné
pomůcky. Vede výtvarník a malíř Tomáš Oslizlok.

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. Obsah kurzu se pravidelně mění a je tak vhodný
pro absolventy kurzu i nové zájemce. Vede Olga Lukesová.

KÁVIČKOVÁNÍ - FOTORÁMEČKOVÁNÍ
19. 9.
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme kreativní
Komorní klub

20. 9.
15:30-17:30
Klubovna

60 Kč

výrobou fotorámečků z materiálů, které máme po ruce.
Vede Naděžda Štýbrová.

990 Kč/490 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - KONTURA | 2 lekce
Vyrobte si originální šátek pomocí kontury na bílý podklad.
Konturou si na šátku vytvoříte motiv dle vlastní fantazie nebo
za pomocí šablony a následně jej vybarvíte. Kurz je vhodný
pro začátečníky. Vede Šárka Hrbková.

Změna rozvrhu vyhrazena.

2500 Kč/1250 Kč
NOVINKA OLEJOMALBA | 10 lekcí
29. 9.
Naučte se teorii malby olejem a akrylem, správný postup při míchání
16:00-18:00 barev nebo techniku vrstvení. Kurz je vhodný pro začátečníky a mírně
Klubovna

pokročilé. Vede Eva Faldynová.

3000 Kč
3. a 5. 10. ANGLIČTINA | 30 lekcí
16:00-18:30 Osvojte si základy angličtiny při individuální výuce v malé skupině.
K-TRIO

11. 10.
16:00-18:00
Komorní klub

Informační schůzka proběhne 20. 9. od 16:00 do 18:00.
Vede Ludmila Malotová.

KLUB AK - OSOBNÍ STYL

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. Setkání se ponese v duchu individuálního poradenství. Zjistíte, jak
si poskládat funkční šatník a co je zrovna trendy.

17. 10.
KÁVIČKOVÁNÍ - SVÍCNY
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme kreativní
Komorní klub

60 Kč

60 Kč

výrobou svícnů na svátek zesnulých. Vede Naděžda Štýbrová.

990 Kč/490 Kč
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - VOSK | 2 lekce
25. 10.
si originální šátek pomocí voskové techniky. Studeným
15:30-17:30 Vyrobte
voskem si na šátku vytvoříte motiv dle vlastní fantazie nebo
Klubovna

za pomocí šablony a následně jej vybarvíte. Kurz je vhodný
pro začátečníky. Vede Šárka Hrbková.

31. 10.
KÁVIČKOVÁNÍ - DESKOVÉ HRY A KVÍZY
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme deskovými
Komorní klub

8. 11.
16:00-18:00
Komorní klub

60 Kč

hrami a zábavnými vědomostními kvízy.

KLUB AK - AFIRMACE

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 osobní afirmace, sluneční znamení,
upevnění postavení v životě a nalezení sebevědomí.

60 Kč
14. 11.
KÁVIČKOVÁNÍ - O KNIHÁCH A ZVYCÍCH
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme rozhovorem
Komorní klub

o knihách a národních zvycích. Vede Zuzana Kaiser.

Změna rozvrhu vyhrazena.

KÁVIČKOVÁNÍ - BINGO
28. 11.
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.

60 Kč
12. 12.
KÁVIČKOVÁNÍ - O VÁNOCÍCH S PANEM FARÁŘEM
10:00-12:00 Posaďte se s námi u dobré kávy, kterou si zpestříme vánočními
Komorní klub

13. 12.
16:00-18:00
Komorní klub

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

koledami a povídáním s panem farářem. Vede Vítězslav Řehulka.

KLUB AK - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NAD FOTKAMI

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 budou životní příběhy v nás a ve fotografiích.

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.

INFORMACE O ČLENSTVÍ:
• pohybové, vzdělávací a kreativní 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

OOL SENIOR

• cena za roční členství je 150 Kč
• podpořeno z dotačního Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2022

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

+420 607 063 685

09-12

POHYBOVÉ
KURZY

Pro děti
TANEČNÍ MINI | 12 lekcí
13. 9.
15:30-16:30 Děti se naučí základy stylů disco dance, hip-hopu, rytmiky
K-TRIO

16. 9.
9:45-10:45
K-TRIO

700 Kč

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

1100 Kč/130 Kč
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI | 12 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. Vede Michaela Kozubková.

1200 Kč
NOVINKA BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI | 12 lekcí
3. 10.
Děti si osvojí baletní a taneční základy a naučí se různým stylům
16:15-17:15 břišních tanců s cílem zlepšit fyzickou kondici, držení těla a rozsah.
K-TRIO

Vhodné pro děti ve věku od 8 do 13 let. Vede Veronika Seidlerová.

Pro dospělé a seniory

900 Kč/450 Kč
NOVINKA
CESTA TAO - CESTA TAI CHI | 15 lekcí
5. 9.
17:30-18:30 Vyzkoušejte účinky starého taoistického cvičení
Klubovna

na své tělo i mysl. Vede Alena Pisková.

1400 Kč/1000 Kč
6. 9.
SUPERKALANETIKA | 15 lekcí
18:30-19:30 Aktivujte hluboké svalové skupiny a zpevněte břicho, hýždě,
K-TRIO

7. 9.
8:00-9:00
K-TRIO

7. 9.
9:15-10:15
K-TRIO

paže, nohy a vymodelujte boky. Vede Sylva Sládečková.

HATHA JÓGA | 12 lekcí

1300 Kč/650 Kč

Vyzkoušejte jógu založenou na vyvažování základních polarit
v lidském bytí. Vhodné pro začátečníky i pokročilé všech
věkových kategorií. Vede Jarmila Skřipčáková.

BODYSTYLING | 12 lekcí

1300 Kč/650 Kč

Zaměřte se na formování všech svalových skupin s využitím vlastní
váhy těla a cvičebních pomůcek. Cvičení využívá metod pilates,
kalanetiky, aerobiku, jógy a strečinku. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé. Vede Jarmila Skřipčáková.

Změna rozvrhu vyhrazena.

NOVINKA

9. 9.
16:00-17:00
K-TRIO

SM SYSTÉM PRO MUŽE | 12 lekcí

akční cena 1600 Kč

Předejděte zdravotním problémům způsobeným jednostrannou
sportovní nebo pracovní zátěží pomocí rehabilitační metody
cvičení MUDr. Smíška. Vede Jarmila Skřipčáková.

1100 Kč/550 Kč
PÁNEVNÍ DNO | 12 lekcí
12. 9.
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.

1100 Kč/700 Kč
12. 9.
LATINA DANCE | 12 lekcí
17:45-18:45 Naučte se základní kroky sólových latinskoamerických tanců.
K-TRIO

12. 9.
19:00-20:00
K-TRIO

Vede Denisa Křížová.

LINIE | 15 lekcí

1400 Kč/1000 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.

1300 Kč/650 Kč
13. 9.
ZDRAVÁ ZÁDA | 12 lekcí
8:30-9:30
Cvičte pomocí rehabilitační metody SM systém, která pomáhá
9:45-10:45 předcházet a řešit problémy s páteří. Vede Renata Vlachová.
K-TRIO

1300 Kč/650 Kč
CVIČENÍ PRO SENIORY | 12 lekcí
14. 9.
10:30-11:30 Cvičte v několika pohybových blocích s různými cvičebními
K-TRIO

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

1100 Kč/550 Kč
RELAXAČNÍ CVIČENÍ | 12 lekcí
14. 9.
14:50-15:50 Rozvíjejte vnímání rovnováhy a zlepšujte svou stabilitu pomocí
K-TRIO

kontaktu s míčem, který nás nutí správně používat a posilovat
hluboké svaly podél páteře. Vede Zuzana Kaiser.

1300 Kč/850 Kč
14. 9.
ZDRAVÁ ZÁDA | 12 lekcí
18:30-19:30 Cvičte pomocí rehabilitační metody SM systém, která pomáhá
K-TRIO

předcházet a řešit problémy s páteří. Vede Renata Vlachová.

Změna rozvrhu vyhrazena.

1300 Kč/650 Kč
CVIČENÍ NA PODPORU ZDRAVÍ | 12 lekcí
15. 9.
14:00-15:00 Načerpejte energii a odpočiňte si. Cvičením dospějete k celkové
K-TRIO

stabilitě, nastartování kraniosakrálního rytmu, osobnímu rozvoji,
harmonizaci a uvědomění si svého těla. Vede Lenka Procházková.

akční cena 1600 Kč/1150 Kč
NOVINKA
SM SYSTÉM | 12 lekcí
15. 9.
15:15-16:00 Trápí Vás výhřez ploténky, potíže se zády, brnění končetin nebo
bolest hlavy? Vyzkoušejte unikátní metodu MUDr. Smíška ke
16:15-17:00 stabilizaci a relaxaci páteře. Vede Jarmila Skřipčáková.
K-TRIO

1100 Kč/700 Kč
KALANETIKA | 12 lekcí
15. 9.
17:45-18:45 Formujte problémové partie vytrvalostně silovým cvičením s využitím
K-TRIO

15. 9.
19:00-20:00
K-TRIO

16. 9.
8:30-9:30
K-TRIO

NOVINKA
17. 9.
9:00-12:00
K-TRIO

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

1100 Kč/700 Kč
KALANETIKA S PRVKY BODYSTYLINGU | 12 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.

AKTIVNÍ SENIOR | 12 lekcí

1300 Kč/650 Kč

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.

TANČÍM PRO RADOST | 4 lekce

1100 Kč/660 Kč

Osvěžte tělo i mysl a seznamte se s prvky lidového i společenského
tance, kruhového tance nebo relaxačních pohybových sestav.
Lekce probíhají vždy jednu sobotu v měsíci. Vede Zuzana Kaiser.

1300 Kč/650 Kč
19. 9.
CVIČENÍ
PRO
SENIORY
|
12
lekcí
8:30-9:30
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

Změna rozvrhu vyhrazena.

1300 Kč/650 Kč
19. 9.
RÁDŽA JÓGA | 12 lekcí
16:00-17:30 Zlepšete tělesné i duševní zdraví a dosáhněte harmonie
17:45-19:15 prostřednictvím uceleného systému fyzických, dechových,
Komorní klub

20. 9.
16:45-18:15
K-TRIO

relaxačních a meditačních technik. Vede Radka Svršková.

ODPOLEDNÍ JÓGA | 12 lekcí

1300 Kč/900 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.

1300 Kč/650 Kč
22. 9.
DOPOLEDNÍ JÓGA | 12 lekcí
9:00-10:30 Získejte tělesné i duševní zdraví a dosáhněte harmonie.
10:45-12:15 Jóga je vhodná pro všechny věkové skupiny s různými
K-TRIO

fyzickými možnostmi. Vede Miluše Muroňová.

950 Kč/700 Kč
5. 10.
PILATES S BOSU | 10 lekcí
16:00-17:00
Vytvarujte postavu a naučte se správnému držení těla pomocí
17:15-18:15 cvičení s balančními pomůckami. Vede Danuše Bajgarová.
K-TRIO

1200 Kč/600 Kč

NOVINKA BŘIŠNÍ TANCE | 12 lekcí

7. 10.
14:45-15:45
K-TRIO

Poznejte blahodárný vliv břišního tance na tělo i psychiku.
Zlepšíte krevní oběh, protáhnete celé tělo, posílíte svaly pánevního
dna a středu těla a vyplavíte z těla toxiny. Vhodné pro začátečníky
a seniory. Vede Lenka Dzidová.

1200 Kč/800 Kč
NOVINKA
BŘIŠNÍ TANCE PRO POKROČILÉ | 12 lekcí
7. 10.
blahodárný vliv břišního tance na tělo i psychiku.
17:30-18:30 Poznejte
Vhodné pro pokročilé jakéhokoli věku. Vede Lenka Dzidová.
K-TRIO

Program KOOL SENIOR je podpořen z dotačního Programu na
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

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

+420 607 063 685

