sobota 6. 10.

filmový úterý 9. 10. · 20.00
Malostranské povídky po 135 letech
klub

Stále se také můžete přihlásit do kurzů a kroužků pro děti i dospělé,
které v centru každodenně probíhají.

divadélko
pro děti

sobota 13. 10. · 16.00

Severský
dětský
den

(v rámci festivalu Dny severu)

h e r n a
Otevírací hodiny herny jsou:

říjen 2012

divadelní

Milí příznivci Komunitního centra Kampa,
přicházející podzimní víkendy můžete příjemně strávit u nás
v Komunitním centru Kampa! Na říjen jsme přichystali dvě dětská
divadelní představení, Severský dětský den nebo divadelní dílny pro
děti a dospělé. V úterním filmovém klubu jsou pro vás připraveny
projekce filmů Malostranské povídky po 135 letech a filmová novinka
Karel Reisz, ten filmový život.

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.

dílny

Divadelní dílny pro děti (dopoledne) a pro dospělé
(odpoledne) vede Monika Necpálová.

Anička a letadýlko: Teta Bažantová

neděle

21. 10.

filmový úterý 23. 10. · 20.00
klub
Karel Reisz, ten filmový život
divadélko
pro děti

sobota 27. 10. · 16.00

Tři medvědi a drzá Máša

Po divadelkách následují dílny pro děti.
V prostorách centra probíhá prodejní výstava Dejme šanci dětem na
podporu dětí z dětských domovů.

kroužky a kurzy
Pondělí
10.30—11.15
		
15.20—16.10
16.10—17.00
17.15—18.00
19.00—21.00

Young Toddler Class
angličtina pro děti s rodilou mluvčí
Beznot · dětský pěvecký sbor
Beznot · dětský pěvecký sbor
angličtina pro děti
orientální tanec

Úterý
09.00—09.45
10.00—10.45
11.00—11.45
16.00—16.45
17.00—17.45
18.00—20.00

Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Robátka · Hudební škola Yamaha
První krůčky · Hudební škola Yamaha
sbor Kampáni

Středa
10.00—10.45
15.00—15.45
16.00—16.45
17.00—18.00

cvičení na míčích pro maminky
výtvarka pro děti
výtvarka pro děti
Věda nás baví · kroužek malých vědců

Podrobnější informace o kroužcích a kurzech poskytne Iva Zárybnická:
(+420) 776 743 518 · iva.zarybnicka@kckampa.eu

18.00—19.00
19.15—20.30

vinyása flow joga
hathajóga

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

Čtvrtek
09.00—09.45
11.00—11.45
		
15.00—15.45
		
16.00—16.45
		
17.00—17.45
18.00—19.30
19.30—21.00

Světýlka · rodiče a nejmenší
3—18 měsíců
Tvůrčí hnízdečko
3—4 roky (šikovní 2letí s rodiči)
výtvarný kroužek
Andělíčci
1—2 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
Indiáni
2—4 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
čínština pro děti
africké bubny — začátečníci
africké bubny — pokročilí

3—6 let
3—6 let
2.—5. třída ZŠ

Pátek
10.00—10.45
		
16.00—17.30
18.00—20.00
		

Hrajeme si s písničkou
hudební kroužek
divadlo pro děti v italštině
Špetka radosti · výtvarné a kreativní
kurzy pro dospělé

1,5—2,5 roku s rodiči
od 4 let
od 4 let
3—6 let bez rodičů

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3
118 00 Praha 1
(mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)
(+420) 608 444 654 · info@kckampa.eu
kckampa.eu · facebook.com/KCKampa

Budeme rádi, když finančně podpoříte chod Komunitního centra
Kampa platbou na účet:

145 930 399/0800
Děkujeme našim partnerům: MČ Praha 1, Malostranské noviny,
Kam s dětmi, S dětmi v Praze, Prague for kids, tiskárna Astroprint

2—4 roky s rodiči
6—12 let

Provoz KC Kampa byl finančně
podpořen grantem MČ Praha 1.

