První pololetí se chýlí ke konci a nabízíme další možnost zápisu do
kroužků a kurzů — ti z vás, kteří se rozhodnou přijít, mají první hodinu
zcela zdarma. Více informací najdete na www.kckampa.eu.

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)

V nejkratším měsíci roku jsme pro vás připravili dvě dětská divadélka.
Dále se můžete těšit na kurz FIMO tvoření a film Havana blues,
který nás všechny v tento zimní čas určitě příjemně zahřeje. Otužilé
návštěvníky pak jistě potěší sauna, kterou najdete během března na
zahradě KCK (rezervace na tel. 608 444 654). Užijte si zimu a těšíme se
na viděnou na Kampě!

tel. 608 444 654 · info@kckampa.eu
kckampa.eu · facebook.com/KCKampa

h e r n a
Otevírací hodiny herny jsou:

únor 2013

pondělí—čtvrtek 9.30—18.00
pátek 9.30—12.00
Miniškolička Kampík — hlídání dětí (18 měsíců—4 roky, mladší děti
dohodou) s programem — probíhá vždy v pondělí, středu a pátek. Dále
nabízíme možnost uspořádání dětských narozeninových oslav v herně.

Co nabízíme:
• hernu pro rodiče s dětmi, skupinové hlídání „Kampík“,
• kurzy a kroužky pro děti, dospělé a pro rodiče s dětmi,
• víkendová divadélka, filmový klub, autorská čtení a debaty,
• semináře a workshopy, výstavy a vernisáže,
• prostor pro pořádání akcí a dětských narozeninových oslav.

Budeme rádi, když finančně podpoříte chod Komunitního centra
Kampa platbou na účet: 145 930 399/0800. Děkujeme!

Děkujeme našim partnerům:
MČ Praha 1, Malostranské noviny, tiskárna Astroprint,
UNICEF

Provoz KC Kampa byl finančně podpořen grantem MČ Praha 1.

ÚNOR V KC KAMPA

SEMINÁŘE, DÍLNY

so · 9. 2.
13.00
		
út · 26. 2.
18.00

út · 5. 2.
19.00
		
		

Malostranské masopustní veselí
průvod masek a veselici od hostince U Černého vola
na Kampu provází Pražský pouťový orchestr
Konference: Kampa střed světa
Michnův palác

filmový klub

út · 19. 2.
20.00
		

Havana blues
(režie: B. Zambrano / Španělsko, Kuba, Francie / 2005)
film o hudbě, přátelství a lásce k Havaně

divadélka pro děti
so · 2. 2.
16.00
		
		
so · 16. 2.
16.00
		

Tomáš Běhal (Toy Machine): Sněhová královna
pohádka na motivy H. Ch. Andersena o přátelství Kaje
a Gerdy, kteří nebyli bratr a sestra, ale měli se stejně
tak moc rádi
divadlo KAKÁ: Život na drátku
marionetová inscenace pro děti se skládá ze dvou
kašpárkových příběhů

kurz FIMO tvoření s Veronikou Prachařovou
materiál, pomůcky a zapečení v ceně kurzu, možno
vyrobit např. přívěsky, korálky, náušnice…
tel. 773 131 588 · ateshsuyerhava@gmail.com

kroužky a kurzy
pondělí
10.30—11.15
		
17.15—18.00
19.00—21.00
úterý
09.00—09.45
10.00—10.45
11.00—11.45
15.00—16.00
16.00—16.45
17.00—17.45

Young Toddler Class
1,5—2,5 roku s rodiči
angličtina pro děti s rodilou mluvčí
angličtina pro děti s rodilým mluvčím 3—6 let bez rodičů
orientální tanec

Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Tanečky pro holčičky
Robátka · Hudební škola Yamaha
První krůčky · Hudební škola Yamaha

2—4 roky s rodiči
2—4 roky s rodiči
2—4 roky s rodiči
od 4 let
4—18 měsíců
1,5—4 roky

středa
10.00—10.45
		
16.00—16.45

cvičení na míčích pro maminky
(s hlídáním dětí!)
Výtvarné dílničky pro kluky i holčičky

čtvrtek
09.30—10.15
		
10.30—11.15
		
15.00—15.45
		
16.00—16.45
		
18.00—19.30
19.30—21.00

Hajánci a Broučci
3—12 měsíců
cvičení pro nejmenší v rytmu říkanek a písniček
Opičky
1—2 roky
cvičení pro nejmenší v rytmu říkanek a písniček
Andělíčci
1—2 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
Indiáni
2—4 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
africké bubny (začátečníci)
africké bubny (pokročilí)

neděle
19.00—21.00
		

bubnování na djembé s Lubomírem Holzerem
(1× za 14 dní)

1—5 let

Aktuální informace na kckampa.eu anebo facebook.com/KCKampa.
Podrobnější informace o kroužcích a kurzech poskytne Iva Zárybnická:
tel. 776 743 518 · iva.zarybnicka@kckampa.eu

