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ŠKOLNÍ  KROUŽKY  A KURZY 
2018 / 2019 

 

  

 

ZZDDRRAAVVOOVVĚĚDDAA  
  

  

 
• možnost zúčastnit se na jaře soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Praze 10 
• přibližně od půlky či konce září do konce ledna / od zač. února do poloviny června  
• kurzy vede odborný lektor, instruktor ČČK   
• videoukázka https://www.youtube.com/watch?v=WY_0vfx9d9k 

 

  
LLooňňsskkáá  aabbssoollvveennttkkaa  kkuurrzzuu  aa  99..ttřřííddyy  KKaarroolliinnaa::    
„„  NNeežž ss  jj eemm  zzaačč aa  caall chhoodditt  nnaa eennttoo  kk rri  tt uu zz nn,,  eevvěě seeřřiillaa  jjs mm ss  
žž

  ii,, 
ee  bbyycchh  ddookkáázza   nněěallaa kkoommuu  ppoommooccii..  TTeeďď t  ccíítíímm,,  žžee see  jjs mm  

ppřřiipp eenn   rraavv aa..““
KKaarroolliinnaa  nnaa  lleettnníímm  ppřříímměěssttsskkéémm  ttáábboořřee  vv  rroollii  pprraakkttiikkaannttkkyy  
ppoommááhhaallaa  ppřřii  vvýýuuccee  mmaallýýcchh  dděěttíí..  

  

V případě dotazů či předběžné přihlášky pište, prosím, na e-mail:  
 klub.atom@seznam.cz 

  

MZ 0  -  přípravka 
Mladý zdravotník - přípravka 
 
pro děvčata a chlapce  z 1. ─ 2. tříd  
 

1x týdně    50 min.     

pátek   12:45-13:35
cena:    890,-/pololetí

 

doprovod z družiny a do družiny zajištěn

MZ I  
Mladý zdravotník  I.stupeň  
 
pro děvčata a chlapce ze 3. ─ 5. tříd  
 

 MZ II 
Mladý zdravotník  II.stupeň  
 
pro dívky a chlapce ze 6. ─ 9.tříd  
 

1x týdně    60 min.      1x týdně    60 min.     

pátek   13:45-14:45  pátek   14:50-15:50
cena:     990,-/pololetí  cena:     990,-/pololetí

  doprovod z družiny a do družiny zajištěn
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ŠŠIIFFRRYY  ––  UUZZLLYY  ––  MMOORRSSEE  ––  SSEEMMAAFFOORR    
 

Tento kroužek bude otevřen při dostatečném počtu 
zájemců.  

pro dívky a chlapce ze 4.-9.tříd 
1x týdně     60 min.     V Říčanech funguje a účastníky, chlapce i dívky 

(zatím ve věku 8-12 let)  náplň kroužku baví.  pátek   15:55-16:55  
 cena:     990,-/pololetí  

 
 

 

V případě dotazů či předběžné přihlášky pište, prosím, na e-mail:  
 klub.atom@seznam.cz 

 

   
 

  
 
 
 
Další zaběhnuté aktivity v jiných lokalitách:   
 

Florbal     (děti z 5.-9.tříd)  
 

– Praha 4,  ZŠ Horáčkova   
     (MHD l. 188    15 minut + 5 minut pěšky)  
 
– ve větší tělocvičně 29x16 m                  

Florbal a Interkros (5.-9.tř.)  
 

– Říčany, Centrum Na Fialce  
    (vlak ze Strašnic   17 min. + 4 min. pěšky) 

– hala 36x18 m 
(v Břečťanově je 26x12m) – pondělí 16:00-17:00      (florbal) 

                     17:10-18:25    (interkros) – čtvrtek  16:00-17:30 

 

V případě dotazů či předběžné přihlášky pište, prosím, na e-mail:  
 klub.atom@seznam.cz 

 


