
Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská  (začínáme 5. října) 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   7:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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            Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory                             

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       

 

  

 

 

http://rcvsetatyprivory.cz/?attachment_id=2405
http://rcvsetatyprivory.cz/?p=2356
http://rcvsetatyprivory.cz/?page_id=2387
http://www.rcvsetatyprivory.cz/
mailto:rcvsetaty@centrum.cz


 

Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 
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Rozvrh Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Od 7.9. do 11.9. si můžete vyzkoušet aktivity zdarma 
 

Pondělí 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 08:30 – 11:30           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 13:00 – 15:00           Klub mladých  - nízkoprahový klub (vstup zdarma)                      

 16:00 – 18:00           Kurz ruského jazyka  – Mgr. Blanka Zámorská 

 18:30 – 19:30           Jóga s Hankou Vejvodovou (50 Kč) 

 19:00 – 20:00           Cvičení pro seniory -tělocvična ZŠ Všetat, Hanka Horáková (50 Kč) 
 

Úterý 

 09:00 – 11:00           Herna s prvky Montessori pro děti od 1 do 3 let, J. Kozlová (70 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti – bez rodičů (1/hod.-70 Kč, 2/hod. – 130 Kč, 3/hod. – 150 Kč) 

 14:00 – 16:00           Herna pro děti –  s rodiči  (40 Kč) 

 16:00 – 17:00           Cvičení dětí (v sokolovně Sokola Všetaty), I. Hošková, M. Zámorský 

 18:20 – 20:00            Kurz anglického jazyka  

 20:00 – 21:15            Relaxační cvičení  (50 Kč) 
 

Středa 

 08:30 – 12:00            Anglické dopoledne pro děti od 3 do 6 let s N. Hrozinkovou(270Kč/ dopoledne) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro předškolní děti s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (60Kč) 

 15:00 - 18:00             Angličtina pro děti  1. a 2. třída s Mgr. Natálkou Hrozinkovou (80Kč) 

 18:30 – 20:00            Cvičení pro seniory s Hankou Horákovou (50 Kč) 
 

Čtvrtek 

 09:15 – 11:30            Baby ateliér pro děti, od 2,5 roku –  bez rodičů, výtvarná, hudební a                                                                                                                                                                                                                 

                                     pohybová výchova, Jiřinka Lukešová (90 Kč) 

11:45 – 13:00             Hudební kroužek pro školní děti – výuka hry na klávesové nástroje     

                                     J. Lukešová (15lekcí - 60min.=1050 Kč) Dle dohody vyzvednutí i vrácení do družiny. 

15:00 - 16:00             Hudební kroužek pro předškolní děti – kroužek je zaměřen na intonaci,                      

                                     rytmus, spojení s taneční improvizací J. Lukešová (15lekcí – 45min.= 600Kč) 

16:30 – 18:00            Kurz hry na kytaru – Lucie Kuráková –  (100,-/1 lekce/90min./400,- na měsíc) 

19:00 – 22:00            Když ruce chtějí tvořit a tělo se chce hýbat - Nikol Franc  (50 Kč) 
 

Pátek 

09:30 – 11:30             Klub Dráček – tvoření a zpívání,   B. Zámorská, M. Hůtová  (40 Kč) 

19:30 – 20:30             Latino tance pro ženy, Anna Fabíková (10lekcí/700Kč)     

20:30 – 22:00            Taneční kurzy s Fabíky, v sokolovně Všetaty, Anna a Petr Fabíkovi                                                 
 

Sobota 

Dle dohody Biologický kroužek (cca jednou za měsíc), Natálie a Šimon Hrozinkovi 

 

 

 

 

SEMINÁŘE - AKCE 

Běh naděje – 29. srpna 

Taneční pro všechny  - Anna a Petr Fabíkovi -  2. října 

Latino tance pro ženy – Anna Fabíková -  2. října  

Oslava narozenin RC – 12. září 

Kopicův statek Nordic walking – 20. září 

K prameni Labe – 26. září zvýhodněná cena pro členy RC 

Písková mandala – 24. října 

Posvícenské posezení – 17. října 

Dýnějáda – 31. října 

Jezdecká akademie – 8. listopad 

Screeningové vyšetření zraku – listopad 

Lampionový průvod – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark – 27. listopadu 

 

Více informací najdete na našich stránkách www.rcvsetatyprivory.cz, na semináře nebo 

akce se můžete přihlásit emailem: rcvsetatyprivory@centrum.cz. 

PRONÁJEM PROSTORŮ – Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Rodinné centrum vám nabízí k pronájmu své prostory k využití při 

oslavách a jiných příležitostech. Prostory si můžete pronajmout za          

200,- Kč/4 hodiny, aktivní členi mohou prostory využívat zdarma.                

K dispozici je veškeré vybavení tj. lednice, mikrovlnná trouba, kávovar, 

šlapací ještěrky, overbally, stolní hry a samozřejmě i xbox.                       
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Rozvrh rodinného centra Všetaty-Přívory 

Běh naděje 

Tato charitativní akce je pokračováním akce „Běhu Terryho Foxe“ s cílem přispět na léčbu rakoviny. 

Symbolický běh bude začínat ve všetatském parku, kde budou i připraveny soutěže. V sokolovně si můžete 

vyzkoušet Latino tance spolu s Aničkou a Petrem Fabíkovými, děti si budou moci vyzkoušet opičí dráhu, 

zaskákat na trampolíně, zakopat míčem nebo zahrát basketball. V Rodinném centu pro Vás budou  

připraveny další společné aktivity. Děti si mohou pohrát v herně. 

Kdy: sobota 29. srpna od 14:00 – 16:00 hodin 

 

Oslava narozenin RC Všetaty - Přívory 

Od přestřižení pásky uplynuly dva  roky.  Rádi bychom s Vámi oslavili toto výročí a pozvali Vás do 

místního všetatského parku. Kde bude ochutnávka vín z vinařství - Kraus z Mělníka, cukrová vata  pro 

všechny tanečníky  Diskotéka v parku. Dětem  jsme v  Rodinném centru připravili  kreativní zábavu nebo  

hernu, pro dospělé máme připraveno malé pohoštění nebo kávu.  

Kdy: sobota 12. září od 15:00 do 18:00  hodin    

 

Nordic Walking – vyzkoušejte s námi. Připravte se na září, vyrazíme                                                                                    

na  Kopicův statek  v neděli  20. září  

 

 

K prameni Labe – výlet autobusem 

Rádi bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, zkrátka všem lidem a proto jsme objednali 

autobus, který nás vyveze na Horní Mísečky. Kde se můžeme podívat k prameni Labe nebo si prošlápnout 

okruh na Sněžné jámy,  Medvědín či  se podívat na Mužské a Dívčí kameny.  Přihlásit se  můžete na 

rcvsetatyprivory@centrum.cz.  Kdy: sobota 26. září od   8:00 hodin -  Rodinného centra.   

Cena za osobu: 150 Kč (pro členy RC je cena 100 Kč) 

 

 

Písková Mandala – Zvířátka – Pohádkové bytosti 

Přijdte si s dětma vytvořit obrázek pro radost. Vyberete si vzor, který nalepíte na                                                                                

papír,  vysypáváte dle vašeho výběru barevným pískem.. Vše vysvětlí a naučí paní 

Zuzana Cigánková, která  má již letitou praxi. Kdy: v sobotu 24. října. od 14:00 hodin  

Cena: za šablony 33 Kč až 44 Kč 

 

Taneční kroky s Fabíky – Anna a Petr Fabíkovi 

Vyučují standardní a latinskoamerické tance, stali se více - mistry  ČR v párové Salse. Vystupovali 

v pořadu Snídaně s Novou a Víkend (www.vikend.nova.cz).  Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. 

Kdy: od 20:30 do 22:00 hodin ve všetatské sokolovně.   Cena: za pár 2 800 Kč/8 lekcí 

Latina pro ženy – Anna Fabíková 

Bez partnerů, proč ne! Probereme všechny tance, jaké znáte. Přijďte si zatancovat a vyzkoušet, jaký tanec 

vás nejvíce bude bavit. Kurzy probíhají v Rodinném centru.  

Kdy: od 19:30 do 20:30 hodin. Cena: 700 Kč/10 lekcí. 

 

 

         Kalendář  akcí,  všech spolků od září         

          Rodinného centra Všetaty-Přívory 

Září - Listopad 

Bleší trh ( Přívorské ženy) - 19. září 

Posvícenské posezení (Přívorské ženy a RC Všetaty-Přívory) – 17. října 

Drakiáda ( Přívorské ženy) – 3. října 

Dětská diskotéka v Přívorech (Přívorské ženy) – 25. října 

Výroční založení SR a lampionový průvod v Přívorech (Přívorské ženy) – 28. října 

Dýnějáda ( Rodinné centrum Všetaty-Přívory)  - 31. října 

Jezdecká akademie ( Jezdecký oddíl TJ Sokol Přívory) – 8. listopadu 

Lampionový průvod ve Všetatech (RC Všetaty – Přívory s Hasiči) – 13. listopadu 

Vánoční Jarmark (RC Všetaty-Přívory a ZŠ a MŠ Všetaty) – 27. listopadu 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE do června 2016  

Rodinného Centra Všetaty - Přívory 

 

Screeningové vyšetření zraku – Listopad 

Národní parky Thajska – Cestovatelská přednáška – Ing. Roman Zajíček 

Typologie osobnosti  

Vychytávky nejen v jídelníčku – Proč nepít po jídle? Jaké sušenky jsou pro nás zdravé?   

                                                        Jak zahustit bez kalorií! Kde vzít hodně vlákniny?  

Nordic walking  

Škola a dítě v ní 

Míčkování s Irou Oppitzovou 

Cviky podle Mojžíšové pro děti  

Cviky podle Mojžíšové pro dospělé 

Respektovat a být respektován 

STOB – obezitě aneb hubneme s rozumem 

 

Pozor, datum a čas různých akcí se mohou ještě změnit. Budeme rádi, když nám napíšete 

jaký seminář nebo workshop by vás zajímal.  Děkujeme dobrovolníci z RC 

 

 

 

 

www.rcvsetatyprivory.cz                                                             rcvsetatyprivory@centrum.cz 
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