Milí příznivci Komunitního centra Kampa,
na měsíc červen jsme pro Vás připravili již tradiční plavbu
parníkem, divadelní představení Kvak a Žblunk a představení
francouzských studentů, kteří si pro naše nejmenší připravili i různé
hrátky. Ukázkovou hodinou 12. 6. začíná cvičení pro zdraví Tai-chi
a Čchi‑kung. Pokud Vaše děti ještě nemají program na léto, mohou
se přihlásit na naše příměstské tábory (tel. 724 587 351). Těšíme se
naviděnou po prázdninách — od 9. do 13. 9. bude probíhat ukázkový
týden kurzů zdarma. Přijďte se k nám podívat na to, co Vás zajímá,
a vyberte si ten pravý kroužek.
Krásné prázdniny a léto přeje tým KCK!

h e r n a
červen 2013

po—čt 9.30—18.00
pá 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.

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)
tel. 608 444 654 · info@kckampa.eu
kckampa.eu · facebook.com/KCKampa

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, Prague
Boats — EVD, tiskárna Astroprint, Vojanovy sady

Provoz KC Kampa byl finančně podpořen grantem MČ Praha 1.

čt · 20. 6.
16.00
		

plavba parníkem Andante s EVD
Pro návštěvníky KCK zdarma! · Nutná registrace na
ivonak@email.cz nebo na tel. 608 265 499

filmový klub
út · 18. 6.
20.00
		
		

Pátrání po Sugar Manovi (SE, UK / 2012 / 86 min.)
Oscarem oceněný dokument vypráví neuvěřitelný, ale
pravdivý příběh Rodrigueze: největší rockové hvězdy
70. let, která nebyla…

divadlo pro děti

so · 15. 6.
16.00
		
		

Bilbo compagnie: Kvak a Žbluňk
představení nejen pro děti o nerozlučném přátelství
ropušáka Žbluňka a žabáka Kvaka na motivy knihy
A. Lobela (režie: A. Krob, hrají: J. Reidinger a S. Krobová)

so · 29. 6.
16.00
		
		
		

Les Avantures des Barbacouleurs
vystoupení připravili studenti francouzské střední školy
vstup dobrovolný · před (od 14 h) a po představení
budou probíhat hry pro nejmenší · přístupné také pro
nefrankofonní obecenstvo (ideální pro děti 2—6 let)

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Stále máte možnost přihlásit se na příměstské tábory, které budou
probíhat v KC Kampa. Informace na: tel. 724 587 351 · kckampa.eu

kroužky a kurzy
Zveme na cvičení pro zdraví Tai-chi a Čchi-kung! První ukázková
hodina proběhne 12. 6. Bližší informace na: intuition.blog.cz

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
		

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

2—4 roky s rodiči

15.00—16.00
16.00—16.45
17.00—17.45

Tanečky pro holčičky
Robátka (Hudební škola Yamaha)
První krůčky (Hudební škola Yamaha)

od 4 let
4—18 měsíců
1,5—4 roky

středa
08.45—09.45
10.00—10.45
		
16.00—16.45
18.00—19.00

Tai-chi a Čchi-kung (pro seniory)
salsa (ne)jen pro maminky
(s hlídáním dětí!)
Výtvarné dílničky pro kluky i holčičky
Tai-chi a Čchi-kung

novinka!

čtvrtek
15.00—15.45
		
16.00—16.45
		
18.00—19.30
19.00—20.15

Andělíčci
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
Indiáni
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
africké bubny (začátečníci)
Jdu běhat (běžecké kurzy pro ženy)

1—2 roky

neděle
19.00—21.00

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

1—5 let
novinka!

2—4 roky

novinka!

2—4 roky s rodiči
2—4 roky s rodiči

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

