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Milé děti, milí dospělí,

ani jsme se pořádně neotočili a nový školní rok je tady. Ale ještě než se vrhneme na kurzy a 
akce v Rosničce, dovolte mi zhodnotit léto.

Letních příměstských táborů bylo v Rosničce celkem 7 a zúčastnilo se jich 146 dětí. Děti z 
táborů se zázemím v Rosničce cestovaly do pravěku, se zvířátky poznávaly svět, tvořily a 
glazovaly keramiku, dívky se kreativně vyřádily a některé napsaly a ilustrovaly svou knihu. 
Děti z výjezdních táborů turisticky objevovaly blízké i vzdálenější okolí, zábavně se 
vzdělávaly, sportovaly. Spaly v suterénu hotelu Sůkenická, prošly stezku odvahy, lezly po 
skalách, v Tarzanii, stavěly domečky pro víly a vodní díla, navštívily muzea, sbíraly borůvky 
a prováděly spoustu dalších aktivit

Ráda bych poděkovala všem dětem za skvělé léto, za úžasnou atmosféru každého tábora, 
kterou vytvořily, za jejich zodpovědnost a respektování pravidel, za pozitivní zpětné vazby a 
hodnocení.

Také chci poděkovat lektorkám a lektorovi za úžasnou práci a přípravu, za nasazení a 
obětavost.



Školní rok 
2022/2023

začneme         
v Rosničce 

12.9. týdnem 
ukázkových 

hodin dle 
rozvrhu kurzů. 

Přijďte se 
podívat, 

vyzkoušet, 
zatančit, 
nakreslit, 
zabrnkat. 

Všichni jste 
srdečně zváni.



KURZY PRO DĚTI S RODIČI:
KERAMIKA S HERNOU:

každý čtvrtek 16:00-18:00, cena 200 kč/lekce

Tvorba vlastních výrobků, práce s předlitými 
tvary, glazování.

Tento kurz je možno navštěvovat s malými dětmi 
- maminky tvoří a děti si hrají v herně.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-m
ladez/keramika-s-hernou/

lektorka: Kamila Hyšplerová

HUDEBNÍ DÍLNIČKY:

každý čtvrtek 9:30-10:30, cena 1000 kč/pol.

Pojďme s dětmi hravě objevovat hudbu srdcem :).

Společně rozezníme své hlasy, rozezvučíme 
jednoduché etnické hudební nástroje, a seznámíme 
se s rytmy a písničkami lidovými i pohádkovými :).

Jemným propojením hudby, tance, pohybu a 
příběhu i výtvarného tvořeníčka prozkoumáme svět 
hudby. :)

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-deti-s-rodici/hud
ebni-dilnicky/

lektorka: Natálie Marynčáková
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VOLNÁ HERNA:

cena 50 kč/vstup/rodina

pondělí - čtvrtek 8:00-12:00, Blanka Dužíková

úterý 16:00-18:00, Zuzana L.Nytrová

středa 15:30-17.30, Blanka Dužíková

Vstup do herny je umožněn každému dítěti v 
doprovodu dospělé osoby, které netrpí akutní 
nemocí. Při vstupu do herny se zapíše 
zodpovědná osoba do návštěvní knihy. Během 
pobytu v herně za dítě zodpovídá doprovod, řeší 
případné kolize, spolu s dítětem před odchodem 
uklidí hračky, nádobí odnese a umyje v 
kuchyňce.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-deti-s-rodici/
volna-herna/

Milí rodiče,

doporučuji před každou návštěvou shlédnout 
informace na webu a FB, během konání EVVO 
programů je totiž herna veřejnosti uzavřená.

Děkuji za pochopení.
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KURZY PRO MENŠÍ DĚTI I ŠKOLÁKY:

KERAMIKA:

každé pondělí 16:00-17:00 pro děti 6-9 let

                        17:00-18:00 pro děti 10-15 let

cena kurzu 1500 kč/pol.

Tvorba výrobků z keramické hlíny a glazování 
dle vlastní fantazie nebo dle zadání lektorky.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-male-deti/vyt
varna-dilna-1/

lektorka: Kamila Hyšplerová

VÝTVARKA S NÁDECHEM PŘÍRODY:

každé pondělí 16:00-17:00 pro děti 6-15 let

cena kurzu 1000 kč/pol.

Děti budou za pomoci různých technik kreslit 
nejen dle předlohy, ale také dle vlastní fantazie.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-skolaky/vytv
arka-s-nadechem-prirody/

lektorka: Blanka Dužíková
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KURZY PRO MENŠÍ DĚTI I ŠKOLÁKY:

ZÁBAVNÉ TÉMATICKÉ DÍLNIČKY S HERNOU:

každé úterý 16:00-18:00

cena kurzu 1100 kč/pol.

Děti budou mít nachystané malé zábavné 
tvoření na téma dle ročního období či významné 
události. Posléze budou mít k dispozici volnou 
hernu s dozorem. Cena kurzu zahrnuje materiál, 
vstup do herny a dozor.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-skolaky/zab
avne-tematicke-dilnicky-s-hernou/

lektorka: Zuzana L. Nytrová

KYTARA TRAMPSKÁ - INDIVIDUÁLNÍ LEKCE:

Po: 13:00 - 15:30, Út: 13:00 - 15:30

Čt: 13:00 - 16:00, Pá: 13:00 - 16:00

cena kurzu  2000 Kč/pol.

Výuka probíhá individuálně nanejvýš ve dvou, 
třech dětech. Cílem je naučení se základním 
akordům a rytmům, abyste už v létě mohli hrát 
své první hity u táboráku. Minimální věk 10 let. K 
výuce je nutná kytara, zpěvníky Já písnička a 
Trampská kytara a chuť doma cvičit.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-skolaky/kyta
ra-trampska/

lektor: Vít Šošolík
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KURZY PRO MENŠÍ DĚTI I ŠKOLÁKY:

TANEČKY S VERČOU:

středa 15:30-16:15 pro děti 4-6 let

           16:30-17:30 pro děti 7-15 let

cena kurzu 1000 kč/pol. 

Děti se budou po pravidelné rozcvičce věnovat 
moderním tancům a osvojovat si jednotlivé 
taneční styly a kroky. Pro děti není nutný 
kostým, doporučeno je pohodlné oblečení a 
uzaviratelná láhev na pití.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-skolaky/tane
cky-s-vercou-2/

lektorka: Veronika Heczková

DRAMATICKÝ KROUŽEK:

každé sudé pondělí 15:00 – 17:45 pro děti od 7 let

cena kurzu 1200 Kč/pol.

Dramatický kroužek se v průběhu školního roku 
bude zaměřovat na herecká cvičení a nácvik 
divadelního představení, kterým završíme celoroční 
práci na konci školního roku.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-skolaky/dramati
cky-krouzek/

lektorka: Petra Vlčková
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KURZY PRO DOSPĚLÉ:

ANGLIČTINA:

středa 16:30-18:00 středně pokročilí

středa 18:00-19:30 mírně pokročilí

cena kurzu 2 200 kč/pol.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-m
ladez/anglictiny-pro-dospele/

lektorka: Petra Páleníková

SEBEOBRANA:

středa 18:30-20:00

cena kurzu 800 kč/pol.

Kurz je koncipován jako kurz fyzické a 
psychické připravenosti, důraz na zdravé 
sportovní návyky a fair play. Pracuje se 
především s vlastní váhou těla. Cílem trenéra je 
rozvoj a zvýšení fyzické kondice a duševní 
připravenosti, rozšíření pohybových dovedností 
zdravou formou a zvýšení pocitu bezpečí.

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-m
ladez/sebeobrana/

lektor: Petr Šik

https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-mladez/anglictiny-pro-dospele/
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-mladez/anglictiny-pro-dospele/
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-mladez/sebeobrana/
https://www.urosnicky.eu/kurzy/pro-dospele-a-mladez/sebeobrana/


DÁLE NABÍZÍME:

EVVO PROGRAMY:

Enviromentální programy pro děti z mateřských 
a základních škol jsou postaveny na myšlence 
"co naučím děti, naučím i dospělé". 

každý všední den dopoledne po domluvě s 
lektorkou

cena: dle vybraného programu

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/evvo-programy/

lektorka: Blanka Dužíková

DĚTSKÉ OSLAVY V HERNĚ:

pátek odpoledne nebo víkend

Cena: 500 kč/pátek, 1 000 kč/sobota, 1 000 
kč/neděle

2 000 kč je vratná kauce

CVČ U Rosničky nabízí možnost pořádat v 
herně dětské oslavy. K dispozici bude herna jen 
pro vaší skupinku a plně vybavená kuchyňka. S 
sebou si můžete donést cokoliv k jídlu a pití, 
hernu si vyzdobit podle svého vkusu. Na konci 
oslavy je samozřejmostí po sobě uklidit 
kuchyňku a výzdobu. 

Více zde: 
https://www.urosnicky.eu/kurzy/detske-oslavy/

pověřená osoba: Blanka Dužíková
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Dotazy ohledně kurzů a 
organizace školního roku Vám 

ráda zodpovím na tel. čísle 
724144368 nebo osobně na 

Veletrhu zájmových kroužků v 
úterý 6.9. od 13.hod v prostorách 

kulturního centra ve FnO.



PŘEJI DĚTEM ÚSPĚŠNÝ 
NÁVRAT DO ŠKOLNÍCH 

LAVIC A VŠEM PŘÁTELŮM 
ROSNIČKY PŘÍJEMNÉ 

DNY BABÍHO LÉTA.


