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DOBNET zpravodajčíslo 9 I ročník 3 KROUŽKY PRO PŘED A ŠKOLÁKY

KLUBY A RODINNÁ CENTRA V OKOLÍ
Nabídku kroužků a kurzů v okolí neza-

jišťují jen školské subjekty nebo tělový-
chovné jednoty či Sokol, ale i občanská 
sdružení nebo privátní fi rmy. V případě 
občanských sdružení lze hovořit v okolí 
Dobřichovic a Řevnic hned o několika 
uskupeních – jsou to pěvecké soubory, 
Lumen, o. s., provozující nejenom Klub 
malých dětí Lumek, a nově se formující 
rodinná centra (RC) Leťánek v Letech 
a Fabiánek v Dobřichovicích, startující 
svou činnost právě letos v září.

KLUB LUMEK
Klub malých dětí 

Lumek, zřizovaný ob-
čanským sdružením 
Lumen, o. s., zahájí 
svůj školní rok v pon-
dělí 7. září. Kromě 
denní školky, jejíž část 

od letošního roku bude anglická, orga-
nizuje sdružení Lumen řadu aktivit pro 
předškolní i školní děti, ale i přednášky 
na různá témata pro dospělé.

Novinkou je letos Kurz pro děti s od-
kladem školní docházky, který bude 
probíhat v úterý od 15:00 hod. do 
16:00 hod. pod vedením psycholož-
ky Mgr. Jany Doksanské. Sdružení na 
kurz dostalo grant od Městského úřa-
du Dobřichovice, takže cena kurzu je 
příznivá.

Loni se úspěšně rozeběhly výtvarné 
kroužky a keramika pro předškoláky 
s výtvarnicí Radkou Charapovovou, kte-
ré budou pokračovat i letos s rozšířením 
na menší školáky. Pro starší děti se zá-
jmem o studium na uměleckých školách 

povede Radka kurz s názvem Příprava 
dětí na talentové zkoušky.

Velkou oblibu si loni získala Herna pro 
maminky s nejmenšími dětmi, která za-
hrnovala pohybové, hudební i výtvarné 
aktivity. Z kapacitních důvodů je omeze-
na na 8 – 10 dětí. I letos poběží v úterý 
od 10:30 hod.

V průběhu podzimu je plánována série 
přednášek pro dospělé na téma psycho-
logie, děti, zdraví apod.

Renáta Bartoníčková, duše OS Lumen, 
ještě k nabídce dodává: „Výraznou po-
mocí zaměstnaným rodičům mohou být 
AKTIVITY pro mladší i starší školáky 
na prázdniny v průběhu školního roku. 
Jsou organizovány formou příměstské-
ho i výjezdního tábora. Děti se rozhodně 

nenudí, program je bohatý, 
převažují osobnostní a so-
ciální témata, komunikace 
a pohoda.“

Aktuální nabídku a infor-
mace o činnosti Lumenu 
získáte na www.ilumen.cz, 
 in fo. lumek@seznam.cz, 
734 483 188.

BAMBINÁRIUM
V nabídce 

kroužků řev-
nické sou-

kromé školky Bambinárium 
zaujal dramatický kroužek, 
který kromě vlastního hra-
ní nabízí též výtvarnou část 
– tvoření kulis a dekorací, 
případně masek a kostýmů. 
Děti se mohou mimo jiné 
zabavit i v kroužku Staveb-
ňáček, Vařeníčku a ve spo-
lupráci s Národní operou 
mohou ambiciózní holčičky 
navštěvovat balet.

www.bambinarium.eu,
e-mail:  dhrabova@volny.cz, 
tel. 775 665 090

RC LEŤÁNEK
20. září od 9:00 

hod. startuje svoji 
činnost rodinné 
centrum Leťánek. 
Rodinné proto, že 
leťánské aktivity 

jsou určené celé široké rodině. Nezáleží 
tedy na věku, ale na ochotě něco se do-
zvědět či pro sebe něco vykonat!

První Leťánkův den bude zasvěcen 
Olympiádě – kromě sportovních sou-
těží v areálu Sokola Lety se můžete re-
alizovat v tvořivých dílnách v domě U 
Kafků nebo si nechat pomalovat obličej. 
A nebo si přijďte pro nabití energie za-
tančit břišní tance! Těšit se můžete i na 
dospěláckou pohádku v podání Ivana 
Mládka. Celý den je organizován tak, 
abyste si mohli vyzkoušet doslova na 
vlastní kůži, jaké kurzy, zájmové kroužky 
či cvičení najdete v náplni centra, a se-
známit se s lektory, kteří jednotlivé aktivi-
ty zastřešují. A opravdu je na co se těšit!

Pravidelně každý den jsou na programu 
kurzy jak pro děti, tak dospělé. Centrum 
se navíc zaměřuje na osvětovou činnost. 
Nejen příprava na porod, ale také masá-
že dětí a kojenců, kojení či aromaterapie 
jsou lákavými tématy. Zajímavostí je také 
poradna pro zdravou výživu dětí, rodi-
čů i seniorů, individuální refl exní terapie 
a reiki terapie. Kromě pravidelných kurzů 
a přednášek sledujte i nabídku jednorá-
zových akcí. Hned 24. září přijďte s dět-
mi na obtiskávání ručiček a nožiček na 
kachličky a vytvořte tak originální dárek 
svým nejbližším!

Z cyklu seminářů už teď může Leťánek 
nabídnout téma Dětský vzdor aneb kdo 
z koho, plánované na listopad, nebo 
cyklus seminářů Respektovat a být re-
spektován, který je připravený na únor 
2010. Jelikož jsou kapacity omezené, re-
zervujte si místo už nyní na  info@letanek.
cz. Více informací a úplný program cent-
ra naleznete na www.letanek.cz.
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