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KDE NÁS NAJDETE?

Loc: 50°31'42.59"N, 15°22'21.963"E
Máme svoji schránku geocachingu.

Po – Pá: 10,00 – 18,00 hodin
Mimo všech prázdnin a svátků.

TĚŠÍME SE NA VÁS NA NAŠICH
NEJBLIŽŠÍCH AKCÍCH
CESTA ZA DUHOU - neděle 16. září
Pátý ročník rodinného putování lomnickými parky.
Start na dětském hřišti (bývalý areál DDM) od 15,00 do 16,00 hodin.
V cíli cesty (v současném areálu SVČ nad školním hřištěm)
bude pro každého účastníka připravena drobná odměna,
žonglérská dílna, pečené bramboráky s dalším občerstvením
a koncert hudební skupiny Rachot Banda. V závěru programu
čeká návštěvníky velká ohňová show skupiny Oops
z Hradce Králové. Akce je podpořena Grantovým
programem Libereckého kraje.

ZDRAVÍ JE V HLAVĚ, V LÉKÁRNĚ HO NEKOUPÍTE – středa 19. září
Další setkání z cyklu přednášek Mgr. Moniky Jáglové, tentokrát na téma zdraví nás samých
i našich blízkých, se uskuteční od 17,30 hodin v SVČ.
Přihlášky do 18. 9. 2018 v SVČ nebo na telefonu 604 611 144.
Vstupné 40,- Kč, přezůvky s sebou.

JAK VONÍ DOMOV, ANEB JAK TO TENKRÁT BYLO – neděle 21. října
Odpoledne plné vyprávění a objevování rodinných
příběhů a historie. Vernisáž výstavy “Rodinné stříbro“,
loutková pohádka, stezka zámkem za vůněmi babiččiny
kuchyně či dědečkovy dílny. Výroba pamětních knížek
pro uchování rodinných vzpomínek, foto koutek,
herna pro děti.
Akce se uskuteční na lomnickém zámku od 15,00 hodin.

PŘIPRAVUJEME
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. - 21. září 2018
NOCOVÁNÍ VE SLUNÍČKU: 21. - 22. září 2018
NOC VĚDCŮ: 5. října 2018
DRAKIÁDA: 7. října 2018
TÝDEN PŘÁNÍ PRO ČESKO: 22. – 26. říjen 2018
PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 29. – 30. říjen 2018
KRAJSKÉ KOLO DESKOVÝCH HER: 10. listopadu 2018
DĚTSKÝ ZÁMECKÝ PLES: 11. listopadu 2018
MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY: 1. prosince 2018
NOVOROČNÍ RADOVÁNÍ: 18. ledna 2019
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: 4. – 8. března 2019
JARNÍ POBYT NA HORÁCH PRO RODINY S DĚTMI: 2. – 10. března 2019
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM: 18. května 2019
DĚTSKÁ ZÁMECKÁ SOBOTA: 25. května 2019

RODINNÉ STŘÍBRO

Výzva pro milovníky, udržovatele či sběratele rodinných tradic. Cílem akce je prostřednicvím
příběhů, fotografií i rodinných rad či receptů upozornit na jedinečnost rodiny v proměnách času,
na důležitost přenosu rodinných tradic a zvyků a posílit, tak hodnotu rodiny, jež je základem
společnosti. Doklady (příběhy, fotografie, ilustrace či audio či video nahrávky) o existenci „rodinného stříbra“ budeme shromažďovat v době od 1. května do konce září 2018 v SVČ Sluníčko a po
dohodě s jednotlivými autory budou materiály zveřejněny a slavnostně oceněny v rámci akce Jak
voní domov aneb jak to tenkrát bylo, a to 21. října 2018 na lomnickém zámku. Obě akce jsou
součástí oslav 100. výročí vzniku České republiky. Každý váš příběh je unikátním exponátem,
nenechte ho upadnout v zapomnění!

PŘÁTELÉ LESA aneb PUTOVÁNÍ ZA LESNÍ MOUDROSTÍ

Pravidelný měsíční cyklus víkendových výletů pro děti do hor a lesů Libereckého kraje. Odjezdy v
pátek nebo v sobotu ráno vlakem nebo autobusem. Nocleh zajištěn v domech dětí nebo základních školách na vlastních karimatkách a ve spacích pytlích. Finančně byl projekt podpořen Grantovým programem Libereckého kraje.
První výlet v tomto školním roce se uskuteční 28. – 30. září do vesničky Prysk u Kamenického
Šenova. Podrobné informace a přihlášky v SVČ do 21. 9. 2018. Cena výletu činí 450,- Kč.

ZÁJEZD DO CHORVATSKÉ BRELY

Jedenáctidenní zájezd pro rodiny a dospělé do chorvatské Brely, do vily manželů Ivanacových,
kam jsme již v letech 2005 – 2010 pořádali zájezdy. Termín 26. 5. – 5. 6. 2019. Cena do 8000 Kč,
podle počtu účastníků (8x ubytování v pokojích s vybavenou kuchyňkou, WC, sprchou, doprava
klimatizovaným autobusem). Předběžné nezávazné přihlášky do čtvrtka 27. září 2018.
Informativní schůzka pro nahlášené zájemce se uskuteční ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 18 hodin
v SVČ Sluníčko.

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Středisko volného času (SVČ) Sluníčko Lomnice nad Popelkou je příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je město Lomnice nad Popelkou. Toto školské zařízení celoročně zajišťuje zájmové
vzdělávání v rámci pravidelné činnosti určené především dětem a mládeži, ale i dospělým (v
kroužcích, klubech, souborech), dále pořádá akce nepravidelné (zájezdy, přehlídky, festivaly,
soutěže, přednášky – určené i pro širokou veřejnost), činnost vzdělávací (výchovně-vzdělávací
programy, informační centrum pro mládež), spontánní činnost (otevřený klub Ulita) a činnost
rekreační (tábory, víkendovky, soustředění).

Komu je naše nabídka určena?
V nabídce najdete zájmové kroužky pro děti předškolního a školního věku, ale i pro mládež a
dospělé, včetně seniorů. Dále pořádáme akce nepravidelné a rekreační, které jsou určeny, jak
členům kroužků, tak i ostatním zájemcům, kteří se na akci přihlásí.
Možnost získat bližší informace, shlédnout ukázky činnosti zájmových útvarů (ZÚ) a prohlédnout si interiéry a vybavení SVČ, máte v rámci propagační a prezentační akce „Týden
otevřených dveří“ v termínu 17. – 21. září 2018.

Jakým způsobem se přihlásit do ZÚ?
Od pondělí 3. září 2018 je možné si vyzvednout přihlášku v SVČ Sluníčko nebo ji najdete na
webových stránkách www.svclomnice.cz.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v SVČ Sluníčko nebo zašlete poštou
nejdéle do 21. září 2018!
V případě volných míst je možné se do kroužků přihlásit i během školního roku.
Při naplnění kapacity vybraného kroužku bude zájemci nabídnut náhradní, podobného charakteru. Kromě přihlášek na pravidelnou činnost je možné se přihlásit individuálně na akce
rekreační. Podrobné informace k akcím najdete na letáčcích SVČ Sluníčko a na webových
stránkách www.svclomnice.cz.
Během prázdnin (vánoční, podzimní, velikonoční) a svátků se pravidelné ZÚ nekonají
a nenahrazují, konají se příležitostné akce a příměstské tábory.

Kdy a kde zaplatit zápisné?
Zápisné je možno zaplatit přímo v SVČ Sluníčko nebo zaslat na účet u Komerční banky Lomnice nad Popelkou číslo 78-9630830237/0100.

Celoroční zápisné je nutno uhradit nejdéle do 31. října 2018!

AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI
Keramika rodičů s dětmi
Účastníci mají možnost pracovat s keramickou hlínou, vytvářet a ozdobit dekorativní i užitkové
předměty. Tato činnost navíc rozvíjí motorické dovednosti dětí a podporuje navazování vztahů s
jejich vrstevníky.. Termín schůzek bude upřesněn.
Vedoucí: Romana Dlouhá, Bc.Věra Bártová
Cena: 40Kč/hodina
Cvičeníčko
Začít s pohybem lze už v útlém věku a tento zájmový útvar umožňuje hravou formou pomocí
básiček a písniček podpořit psychomotirický rozvoj kojenců a batolat spolu s jejich rodiči. Kromě
různých druhů cvičení i s pomůckami a na velkých míčích na zúčastněné čekají i zpívánky s
hudebními nástroji či chvíle věnovaná cvičení zaměřené na maminky.
Schůzky se konají každé pondělí : 9.00 – 9.45 hod. pro děti od 2 do 3 let
10.00 – 10.45 hod. pro děti od 1 do 2 let / chodící /
11.00 – 11.45 hod. pro děti do 1 roku
Vedoucí: Jarmila Cermanová
Cena: 40Kč/hodina
Otevřená herna pro rodiče s dětmi
V rámci mateřského centra Dudlík jsou každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin otevřeny prostory
SVČ Sluníčko pro rodiče a jejich ratolesti k jejich vzájemnému setkávání. Na některá setkání je
připravován společný program (tvoření, výlety, burza oblečení aj.) k dispozici je účastníkům nejen
bezpečný prostor a vybavení, ale také drobné občerstvení.
Vedoucí: Jarmila Cermanová
Cena: 40 Kč/ setkání
Mama Loona Dance
Lekce pro maminky s kojenci - taneční meditace pro ženy s dítětem v náruči (vhodné již po
šestinedělí).
Setkání se budou konat 1x za 14 dní. První seznamovací schůzka pro maminky s miminky
s lektorkou Renatou Skřivánkovou se koná v úterý 2. října od 9,30 hodin v SVČ. Ukázková hodina
je zdarma.
Masáže dětí a kojenců + základy aromaterapie
Ukážeme si, jak lze využít doteku a jemného hlazení k relaxaci
a pocitu pohody, naučíme se sestavu velmi citlivého masírování dětského těla, která napomáhá
uvolnění svalového napětí, stimuluje oběh krve děťátka, zlepšuje činnost jednotlivých orgánů a
tkání, dýchání a okysličení celého organismu. Ovlivňuje zpevnění a uvolnění svalstva a koordinaci
pohybů.
- Ideální věk dětí je od narození do 8 měsíců, ale i kdykoliv později
- Kurz vhodný pro těhotné, rodiče, ale i pro laskavé lidi, kteří pečují o děti jim svěřené
- Kurz zahrnuje 2x 2 hodiny, cena 300 Kč. Termín konání bude upřesněn.

PŘEDŠKOLÁCI A MLADŠÍ DĚTI
Tanečky s Amálkou
Kroužek pro holčičky i kluky, kteří ještě nechodí do školy.
Rozvoj motorických dovedností, koordinace pohybu,
prostorové představivosti a podpora navazování vztahů
s vrstevníky.
Vedoucí: : Kateřina Sůvová a Mgr. Lenka Králová
Termín schůzek: pondělí 15.45 – 16.45
Cena: 700 Kč/rok
MINI mažoretky „Sluníčka“
Soubor určený dívkám ve věku 4 – 7 let. Po secvičení choreografií mini mažoretky
vystupují na nejrůznějších kulturních či sportovních akcích.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková a Alena Kaplíková
Termín schůzek: úterý 15.30 – 16.30
Cena: 700 Kč/rok
Rarášci – divadelní školička
Dramatická výchova pro děti od 4 do 6 let.
Pro děti jsou připraveny hudební pohádky, hry s loutkou
i maňáskem. Rozvíjení řeči, smyslových a rozumových
dovedností dětí. Schůzky se konají na lomnickém zámku.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok
Zpívánky
Nejen hudební výchova pro děti od 4 do 6 let. Hlavním cílem společných setkání bude podpořit v
dětech radost ze zpívání spojeného s pohybovou aktivitou. Rozvoj rytmického cítění, hraní na
hudební nástroje i podpora vzájemných vztahů s kamarády.
Vedoucí: Lucie Kobrlová a Anna Barochová
Termín schůzek: středa (čas bude upřesněn)
Cena: 700 Kč/rok
Předškolák
Intenzivní příprava a rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro vstup do první třídy
základních škol. Rozvoj zrakového, sluchového či prostorového vnímání pro úspěšné zvládnutí
trivia (čtení, psaní, počítání) bude probíhat hravou formou.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

ŠKOLÁCI
Po domluvě s rodiči si děti do kroužků začínajících před patnáctou hodinou vyzvedáváme ve
školní družině!!!
Počítačová grafika se skřítkem FÍ pro děti z 1. a 2. třídy
S počítačem a jeho obsluhou se děti seznámí zajímavou formou, ve které je obsažen i prvek hry.
Děti si osvojí základy Wordu, Excelu, internetu a počítačovou grafiku. Počítač jim bude pomáhat v
poznávání písmenek i čísel a v rozvíjení jemné motoriky, představivosti a kreativity.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Termín schůzek: dle dohody od 13.30 hodin
Cena: 800 Kč/rok

PC experti
Účastníci se zdokonalí v práci na PC v aplikacích MS Office (Word, Excel, Powerpoint) a dalších
programech, například Zoner Photostudio a Callisto. Součástí výuky je práce se zvukem a
počítačovou grafikou.
Vedoucí: Mgr. Josef Svoboda
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok

Minecraft a Pokémoni
Sandboxová hra pro kluky i holky od 8 let, která vás vrhne
do krychlovitého 3D světa, kde si hráč musí nasbírat
materiál na stavbu obydlí i na výrobu nástrojů.
Některé ze schůzek letos obohatí Pokémoni.
Termín schůzek: dle dohody
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Cena: 800Kč/rok

Programování hrou
Nauč se programovat a naprogramuj super hru. Vyrob si a naprogramuj vlastní robotickou hračku
na dálkové ovládání (letadlo, dron nebo loď). Kroužek je určen dětem od 3. třídy ZŠ.
Vedoucí: Jan Jůza
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 1000 Kč/rok

3D Print
Seznámení se s tvorbou objektů pro 3D tisk. Společně vytvoříme jednoduché modely, které si
odnesete domů.
Vedoucí: Karel Fau
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 1000 Kč/rok
Smartfoto
ZÚ pro všechny milovníky fotografií a fotografování. Naučíte se upravovat fotky z mobilu.
Pracovat nejrůznějšími technikami při jejich digitální úpravě na počítači.
Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok
Kyberrobotika
Postavíme si vlastního robota, vybaveného různými čidly, které samy naprogramujeme. Kroužek
je pokračováním kroužku mechatroniky a je určen dětem od 10 let. Budeme zdokonalovat svou
zručnost, vyzkoušíme si 3D tisk.
Vedoucí: Petr Hyška
Termín schůzek: pondělí 15:00 – 16:30
Cena: 1000 Kč/rok
Elektrotechnika
Děti se v tomto kroužku učí práci s pájkou, sestavování el. obvodů, stavebnic
a dalším elektrotechnickým dovednostem.
Vedoucí: Pavel Zelenka
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok
Mechatronika
Z německých stavebnic Fischer technik si děti mohou stavět nejrůznější věci
– od autíček, jeřábů, až po výrobní linky ovládané počítačem. Kroužek spolupracuje
s celostátním sdružením Amavet, účastní se různých přehlídek a soutěží.
Vedoucí: Radek Růžička
Termín schůzek: pondělí 15.00 – 16.30
Cena: 1000 Kč/rok
Tvorba animovaného filmu
V kroužku děti uplatní svou fantazii při tvorbě vlastních příběhů
a zároveň si osvojí práci s digitálním fotoaparátem a počítačem.
Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok

Modelářství
Členové kroužku si vyzkouší práci s nejrůznějšími materiály a kutilským nářadím. Jezdit budeme s
autíčky na dálkové ovládání i létat s drony. Sestavovat budeme modely aut i letadel nejen z papíru.
Modelářství u dětí rozvíjí jemnou motoriku, fantazii i schopnost soustředit se.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková a Jindřich Boháč
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 1000 Kč/rok

Koumák
Věda hrou pro začátečníky - rozvoj tvořivosti, samostatnosti, zhotovování jednoduchých fyzikálních hraček, logické hry – mozkolamy, pokusohraní.
Vedoucí: Miroslav Hlubuček
Termín schůzek: pátek, 1 x za 14 dní
Cena: 400 Kč/ rok

Astrokoumák
Společně se ponoříme do hlubin vesmíru, prozkoumáme
planetu Zemi, na které žijeme. Uspořádáme pozorování
noční oblohy a budeme se starat o naše miniplanetárium.
Vedoucí: Miroslav Hlubuček
Termín schůzek: pátek, 1 x za 14 dní
Cena: 400 Kč/rok

Výuka hry na flétnu
Výuka hry na flétnu pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Zvládnutí základní techniky.
Přechod od jednoduchých písniček ke složitějším skladbám.
Vedoucí: Jana Pfeiferová, Martina Maryšková
Termín schůzek: pondělí, čas bude upřesněn
Cena: 900 Kč/rok

Výuka hry na kytaru
Kroužek určený pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
Výuka od samotného držení nástroje až po možnost vystoupení
před publikem. Písničky – folk, country i moderní.
Vedoucí: Mgr. Lucie Vilimovská, Jarmila Cermanová, Lucie Kobrlová,
Pavel Matějka, Jiří Brož, Alena Holcová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 900 Kč/rok

Mažoretkový soubor „Popelky II“
Mažoretkový soubor pro dívky od 11 let. Děvčata vystupují
na plesech a nejrůznějších sportovních i kulturních akcích
po celé ČR.
Vedoucí: Šárka a Jiří Peškarovi
Termín schůzek: středa a pátek
Cena: 1000Kč/rok

Mažoretkový soubor „Popelky III“
Pro dívky ve věku od 6 do 10 let. Soubor mažoretek pro mladší kategorii dívek, kterým se zalíbil
mažoretkový sport.
Vedoucí: Šárka a Jiří Peškarovi
Termín schůzek: středa a pátek
Cena: 1000Kč/rok

Moderní tance
Výuka probíhá ve dvou věkových skupinách, tanečníci se učí základům Hip Hop, Disco Dance,
Break dance, Disco-show.
Vedoucí: Mgr. Růžena Nejedlová-Fialová
Termín schůzek: pátek, čas bude upřesněn
Cena: 1200 Kč/rok

Netradiční sportovní hry
Kroužek pro kluky i holky od 2. třídy, kteří se chtějí věnovat pohybovým aktivitám pro radost.
Během roku si vyzkoušíte ringo i baseball, trampolíny, netradiční míčové hry a další sportovní
aktivity.
Vedoucí: Mgr. Jakub Rajm
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Zábavné cvičení
Všestranné cvičení pro rozvoj obratnosti, s prvky gymnastiky. Formou her a zábavného cvičení
děti umocní a rozvinou své přirozené pohybové schopnosti a dovednosti. Kroužek je určen pro
děti 1. + 2. tříd.
Vedoucí: Ladislava Suchardová, Jarmila Cermanová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Jóga
Ucelený systém fyzických, dechových a relaxačních technik vedoucích
k zlepšení tělesného i duševního zdraví a celkové harmonii těla.
Vedoucí: Vlaďka Suchardová
Termín schůzek: úterý, čas bude upřesněn
Cena: 700 Kč/rok

Jen tak
Pro kluky i holky, kteří si chtějí „jen tak“ hrát, sportovat, zpívat, bubnovat, něco dobrého uvařit,
hezkého vyrobit, vyjet na výlet do přírody, zkrátka se něco naučit a něco zažít „jen tak“ pro radost.
Vedoucí: Jarmila Cermanová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 600 Kč/rok

Šachy
Královská hra, která si za tisíciletou historii nalezla miliony
příznivců a nadšenců. Dětem pomáhá tříbit mysl a rozvíjet
logické a strategické myšlení.
Vedoucí: Ing. Václav Volman
Termín schůzek: pátek 15.00 – 16.30
Cena: 600 Kč/rok

Deskovky a hlavolamy
Deskové hry umožňují dětem rozvíjet mnoho dovedností i znalosti.
Společenské hry pomáhají navazovat sociální vazby, zlepšovat prostorovou představivost i
soustředění. Scrabble, Dobble, Blokus, Aktivity, Quoridor…
Vedoucí: Dominika Kaplíková
Termín schůzek: dle dohody od 13.30 hodin
Cena: 600 Kč/rok

Keramické dílny
Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a
zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy.
Setkání se budou konat 1x za 14 dní.
Vedoucí: Romana Dlouhá, Mgr. Hana Podzimková, Bc. Věra Bártová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Tvořivá dílna
Hand-made výrobky tvořené technikami – např. decoupage, výroba šperků, malba na kameny, šití,
háčkování, pletení, scrapbooking, aranžování květin. Vhodné pro dívky od 6 do 12 let.
Vedoucí: Miroslava Dobiášová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 900 Kč/rok

Krajkářský klub
Kroužek paličkování se bude scházet 1x týdně a je určen dětem od 3. třídy. Účastníci se naučí
základům paličkované krajky, společně si vytvoří dekoraci do bytu, originální bižuterii nebo
dárečky pro své blízké.
Vedoucí: Vlasta Velísková
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 600 Kč/rok

Paletka
Výtvarný a tvořivý kroužek pro děti z 1. a 2. tříd. Seznámíme se
s různými výtvarnými technikami. Budeme malovat, kreslit,
skládat a tvořit s rozmanitými materiály. Čeká nás vyrábění
věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací.
Vedoucí kroužku: Bc. Pavlína Sezimová
Termín schůzek: od 13,30 hodin dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Moderní vaření
Kroužek je určen děvčatům i chlapcům, kteří se chtějí zdokonalit v kuchařském umění. Vaření
podle pohádkových receptů a základy stolničení.
Vedoucí: Bc. Věra Bártová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 600 Kč/rok

Všeználci
Děti se v kroužku seznámí s nejrůznějšími pracovními profesemi. Na základě exkurzí i vlastní tvůrčí
aktivity poznají práci poštovního úředníka, strojvedoucího, cukráře a dalších.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková, Kristýna Dohnalová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Rarášci
Dramatická výchova v praktickém provedení s maňásky,
marionetami i javajkami. Rozvoj řeči, smyslových
a rozumových dovedností. Schůzky se konají v loutkové
scéně na lomnickém zámku.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 700 Kč/rok

Francouzština pro začátečníky
Kroužek pro děti od 9 let, které se chtějí naučit první francouzské výrazy.
Vedoucí: Jiří Brož
Termín schůzek: dle dohody
Cena 800 Kč/rok + 300 Kč učebnice

Angličtina pro děti
Kroužek angličtiny pro prvňáčky, ve kterém si hravou formou osvojí první anglické výrazy.
Vedoucí: Bc. Pavlína Sezimová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok + cca 300 Kč učebnice

Včelaři
Kroužek mladých včelařů se kromě samotné práce se včelami
a včelími produkty věnuje také dalším aktivitám, kterými
si členové kroužku prohlubují teoretické i praktické znalosti o přírodě.
Vedoucí: Alena Stará, Mgr. Martin Skořepa
Termín schůzek: pátek , 15,00 – 16,30 hodin
Cena: 700 Kč/rok

Akvaristický kroužek
Pro děti od 6 do 15 let. Seznámení se s novými druhy ryb, skladbou potravy, základy péče o akvária
a jejich příslušenství.
Vedoucí: Radek Růžička
Termín schůzek: pondělí 17.00 – 18.00
Cena: 600 Kč/rok

TEENAGEŘI, DOSPĚLÍ A SENIOŘI
Keramika
Práce s keramickou hlínou, modelování, odlévání do sádrových forem, zdobení keramiky,
glazování i práce na hrnčířském kruhu.
Vedoucí: Bc. Vlasta Otmarová
Termín schůzek: 1x za 14 dní, úterý od 16,30 hodin
Cena: dle hmotnosti vytvořených výrobků ( 1kg = 120 Kč)
Výuka hry na kytaru
Kroužek určený pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Výuka
od samotného držení nástroje až po možnost vystoupení před publikem.
Písničky - folk, country i moderní.
Vedoucí: Pavel Matějka, Jarmila Cermanová, Jiří Brož,
Mgr. Lucie Vilimovská, Lucie Kobrlová
Cena: 900 Kč/rok
Klub paličkování
V kroužku se naučíte základům krajkářství a zamilujete si tuto tradiční ruční práci. Společně pod
vedením lektorky si budete mít možnost vyrobit dekoraci do bytu, originální bižutrii nebo dáreček
pro své blízké.
Vedoucí: Vlasta Velísková
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 600 Kč/rok
Francouzština
Kurz francouzštiny pro začátečníky, kteří mají zájem naučit se základní fráze tohoto překrásného
jazyka.
Vedoucí: Jiří Brož
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok + cca 300 Kč učebnice
Smartfoto
Umění je nejen fotografovat, ale také fotografii upravit tak,
aby ji bylo možné zaslat například do soutěže nebo
na výstavu. Vlastní práce, výstavy, tvorba kalendářů…
Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok

Animovaný film
V kroužku uplatníte svou fantazii při tvorbě vlastních příběhů
a zároveň si osvojíte práci s digitálním fotoaparátem a počítačem.
Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800 Kč/rok

Loutkářský soubor „Popelka“
Členové LS rozdávají svými pohádkami pravidelně radost malým dětem.
Práce s javajkami a marionetami, výroba kulis i loutek.
Vedoucí: Ladislav Sůva
Termín schůzek: úterý 18.00 – 20.00

Mažoretky „Popelky I“
Mažoretkový soubor Popelky má v Lomnici n. Pop.
dvacetiletou tradici. Děvčata vystupují na plesech
a nejrůznějších sportovních i kulturních akcích po celé
ČR i v zahraničí.
Vedoucí: manželé Šárka a Jiří Peškarovi
Termín schůzek: středa a pátek
Cena: 1000 Kč/rok

Cvičení na míčích
Cvičební styl posilující ochablé svalstvo, zlepšující rovnováhu a pružnost těla.
Vedoucí: Jarmila Cermanová, Vlaďka Králová
Termín schůzek: bude upřesněn
Cena: 800 Kč/rok

Irské tance
V kroužku se naučíte základní kroky irského lidového tance, čeká vás rozcvička, výuka kroků a
trénink techniky, celé tance, protažení a hlavně spousta zábavy a fajn hudby.
Vedoucí: Ing. Valerie Kolesárová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 800Kč/rok

Jóga
Ucelený systém fyzických, dechových a relaxačních technik,
vedoucích k zlepšení tělesného i duševního zdraví a celkové
harmonii těla.
Vedoucí: Miluška Vaňková
Termín schůzek: úterý a čtvrtek
Cena: 800 Kč/rok

Cvičení na trampolínách
Moderní zábavné intenzivní cvičení na malých trampolínách kombinované s posilováním všech
partií těla a protahováním.
Lektoři: Mgr. Kateřina Zelmanovičová
Termín schůzek: dle dohody
Cena: 40 Kč/hodina

Bodyforming box
Skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení
na speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém
vyplavíte endorfiny a dostanete se do fyzické kondice.
Vedoucí: Michaela Hromádková
Termín schůzek: dle rezervace, pondělí, čtvrtek
Cena: 70 Kč/hodina

Moderní tanec
Výuka probíhá ve dvou věkových skupinách, tanečníci se učí základům Hip Hop, Disco Dance,
Break dance a Disco-show.
Vedoucí: Mgr. Růžena Nejedlová-Fialová
Termín schůzek: pátek, čas bude upřesněn
Cena: 1200 Kč/rok

Cvičení s Laďkou
Procvičování svalů kolem páteře, posilování svalových skupin, jógové dýchání, protažení
a relaxace. Ke cvičení je využíváno overbalových míčů.
Vedoucí: Laďka Suchardová
Termín: pondělí nebo čtvrtek od 19 hodin
Cena: 800 Kč/rok

Pestré cvičení
Pravidelné cvičení s prvky step aerobiku, aerobiku, pilates, powerjógy, kruhového posilování,
protahování i tance.
Vedoucí: Jarmila Cermanová
Termín: středa dle dohody
Cena: 800 Kč/rok

Dopolední cvičení pro ženy
Cvičení zaměřené na protahování všech svalových skupin,
na zdravotně relaxační pasáže a cvičení s malými míčky.
Vedoucí: Jarmila Cermanová
Termín schůzek: středa 8,30 a 9,30 hodin
Cena: 30 Kč/hodina

Loona Dance
Taneční meditace pro ženy všech věkových kategoríí, 1x za měsíc.
První dvouhodinové taneční setkání s lektorkou Renatou Skřivánkovou se koná v pátek 19. října
od 17.00 hodin v SVČ.
Cena: 200 Kč/lekce

Cvičení pro těhotné
Psychoprofylaktická a pohybová příprava na pokojný průběh těhotenství a porodu.
Vedoucí: DiS. Zdeňka Řezníčková
Termín: čtvrtek od 16,30 hodin
Cena: 50 Kč/hodina
Na hodiny cvičení bude možné v prostorách SVČ navázat Kurzem předporodní přípravy paní
Zdeňky Řezníčkové, diplomované porodní asistentky a matky tří dětí (8 lekcí = 1600,-Kč).

Práce s internetem, výuka na počítačích, tvorba webu, práce s digitálním fotoaparátem
Individuální výuka dle požadavků jednotlivých klientů.
Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková
Čas konzultací dle dohody.

DALŠÍ AKTIVITY SVČ SLUNÍČKO
Mateřské centrum „Dudlík“
Mateřské a rodinné centrum Dudlík nabízí prostor
pro setkávání rodičů i rodinných příslušníků
a jejich dětí při nejrůznějších aktivitách.
Otevřený klub ULITA
Bezpečný prostor pro trávení volného času pro děti
a mládež. Otevřen pondělí až pátek od 12 do 17 hodin.
K dispozici deskové hry, x-box, stolní fotbálek...
Regionální centrum programu:
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE Award)
Výzva pro mladé od 14. let !!!
Chceš se v něčem zlepšit, poznat nové lidi, vidět kus světa a zasportovat si? Protože to všechno s
DofE Award dokážeš. Už jsi někdy měl zajímavé plány, ale pak se něco zvrtlo a ty jsi to vzdal?
Nebo jsi jen nenašel příležitost, jak tyto plány zrealizovat? Pak je pro tebe DofE Award to pravé.
Regionální centrum pro zřízení SENIOR PASU
Aktivních seniorů neustále přibývá a hledají stále nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas. A právě v
tom jim pomáhá Senior pas. Kromě slev na zboží či služby, přináší také řadu
nápadů a tipů na výlety, zájezdy nebo návštěvy galerií a muzeí.

Programy pro školy, školská zařízení, neziskové organizace a kluby:
Drumbeny
Hodinový program pro děti, dospělé i seniory. Tancování, zpívání a hra na hudební nástroje,
výtvarné techniky.
Programy: ”Slunce“, “Kouzelníci“, “Afrika“.
Deskové hry
Výukový program na základě moderních společenských her. Deskové a karetní hry , puzzle a další
interaktivní zábavný program. Délka programu dle potřeby objednavatele.
Od semínka k chlebu
Kolik práce stojí za jedním bochníkem chleba? Praktické seznámení s obilninami, mletím obilí a
výrobou chleba. Každý si zasadí své semínko. Čeká vás hra na mlynáře…
Evropský vláček
1. blok (Vánoce v Evropě), 2. blok (Cestujeme Evropou). Projekt je určen pro žáky 5. ročníků ZŠ, ale
dle zájmu i ostatním, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o Evropě.
Dramatická výchova se zaměřením na loutkové divadlo
Poznáte zákulisí loutkového divadla a na chvíli se z vás stanou herci.
Kurzy ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání Praha
Možnost uskutečnění praxe pro studenty středních a vysokých škol.

