Nadcházející adventní čas si můžete v KCK užít v pravém vánočním
duchu. Pořádáme již tradiční Mikulášskou besídku a o týden později
Plavení světel — svátek svaté Lucie, kde vás čekají tvořivé dílny,
jarmark, občerstvení a kouzelný průvod s pouštěním svíček po Vltavě.
Kromě toho se budou konat dvě divadélka pro děti, divadelní dílny
Moniky Necpálové a nabídneme kurz první pomoci u dětí. Na závěr
přijměte pozvání na vernisáž prodejní výstavy panenek pro UNICEF,
které v průběhu listopadu šily (nejen) maminky v KCK. Panenky
můžete koupit jako dárek a zároveň tím přispět na očkování dítěte.
Hezké a klidné prožití vánočních svátků Vám i Vašim blízkým!

h e r n a
Otevírací hodiny herny jsou:

prosinec 2012

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.

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, tiskárna Astroprint,
UNICEF

Provoz KC Kampa byl finančně podpořen grantem MČ Praha 1.

PROSINEC V KC KAMPA

SEMINÁŘE, DÍLNY

st · 5. 12.
16.00

ne · 2., 9. 11.
10.00—12.00
út · 4. 12.
18.00

út · 11. 12.
18.30

pá · 14. 12.
15.00

Mikulášská besídka
tradiční zábavné odpoledne se zpíváním koled
a návstěvou Mikuláše, anděla a čerta — nutná
rezervace na tel. 608 444 654 nebo na e-mailu
barbara.sabachova@kckampa.eu
vernisáž prodejní výstavy panenek pro UNICEF
Navštivte výstavu panenek, které šily (nejen) maminky
z KCK. Adopcí (zakoupením) panenky přispějete na
dětské očkování. Účast přislíbili Anežka a Jan
Hřebejkovi, Petr Šabach, Štěpánka a Luboš Hilgertovi.
Plavení světel — svátek sv. Lucie
tvořivé dílny, jarmark, občerstvení a průvod po Kampě
v čele se sv. Lucií, pouštění světýlek do Vltavy

divadélka pro děti
so · 15. 12.
16.00
so · 22. 12.
16.00

Dora Bouzková a Loutky bez hranic:
Vánoční svatba sněhuláka Karla
součástí představení je akční vánoční výtvarná dílna
Anička Duchaňová a Vyrob si své letadýlko:
Příběh dědka Všudefouse
po představení následuje výtvarná dílna

divadelní dílna Moniky Necpálové pro děti
tel. 775 602 031 · monika.necpalova@gmail.com
kurz první pomoci u dětí (pořádá FITMAMI)
více informací na fitmami.cz

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
1,5—2,5 roku s rodiči
angličtina pro děti s rodilou mluvčí
Beznot · dětský pěvecký sbor (začátečníci)
od 4 let
Beznot · dětský pěvecký sbor (pokročilí)
od 4 let
angličtina pro děti
3—6 let bez rodičů
orientální tanec

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

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
		
15.00—15.45
18.00—19.15

cvičení na míčích pro maminky
(s hlídáním dětí!)
výtvarka pro děti
hathajóga

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)

3—6 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

