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Kroužky a činnost 
pro školní rok 

 
 

2022 - 2023 
 

Vážení rodiče, 
 

jistě Vám záleží na Vašich dětech, 
poraďte jim proto při výběru vhodné 

zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků 
 svých dětí. Snížíte nebezpečí 

pozdějších problémů s kouřením, 
alkoholem, drogami, závislostí na PC,  

 kriminalitou apod. 
 

 
INFORMACE 

 
Přihlášku odevzdejte osobně, e-mailem nebo 

odešlete na naši adresu do 16. 9. 2022. Přihlášku 
můžete stáhnout na webových stránkách BAV 

klubu. 
 

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo 
písemně pozváni, až do kroužku odevzdá 

přihlášky přijatelný počet dětí. Zápisné možno 
uhradit hotově, složenkou nebo na BÚ. 

 
 

Dále BAV klub nabízí: 
 

různé kulturní akce, víkendové pobyty, 
jednodenní i vícedenní akce v době prázdnin, 

kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty 
a tábory pro děti, mládež, rodiny. 

Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
pro setkání třídních, pracovních kolektivů, 

stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů, 
oslavy narozenin atd. 

 
 

PROSTORY A VYBAVENÍ PRO ČINNOST 
 

Sál, klubovny a venkovní areál, ohniště, 
trampolíny, skákací hrad, street ball,  

stolní tenis, bazén a další 
 
 

Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, 
proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 

 
 
 

 
 

RODINNÝ KLUB-KULIČKY 
 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním 
zapojením rodičů, prarodičů apod. Bude 
připravován pestrý program pro děti a  

rodiče-říkadla, tanečky, zpívání, malování,  
tvoření, modelování, sportování, hry, zábava. 

Program bude probíhat v dopoledních 
 hodinách, akce odpoledne i o víkendech,  

ve vnitřních prostorách BAV klubu,  
ale hlavně ve venkovním areálu.  

Zápisné: 600 Kč,-/1.pololetí 
 
 

LATINSKO AMERICKÉ TANCE 
 

Pro chlapce a dívky od druhé třídy ZŠ. 
Základní pohybové návyky, zákl. kroky  
a variace latinsko-amerických tanců.  

Tréninky 1x týdně.  
Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 

 
 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
 

Vhodné  pro ženy a dívky. 
Velmi prospěšné pro zdraví ženy.  

Zápisné:  900,- Kč/1.pololetí 
 

 
FIŤÁČEK a TANEČNÍ KROUŽEK 

 
Pro děti od 4 let. V sále a ve venkovním areálu 

BAV klubu. V programu: základní pohybová 
výchova, zábavné i taneční hry, trampolína,  

step. bedýnky, žíněnky, lavičky, kruhy,  
branky, skákací míče, padák, házedla apod. 

Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 
 
 
 

TANEČNÍ KROUŽKY  
 

pro mladší a starší žáky,  
pro dívky i chlapce 

Pohybová a taneční průprava 
 podle moderní hudby  

Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 
 
 

BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 
 

Základní výcvik pro chlapce a dívky  
od 8 let i pro mládež. Škola vyšší  

sebeobrany na principech jap. bojových  
umění, vede k soustředění, sebekázni,  

ovládání agresivity.  
Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 

 
 

HRA NA ETNICKÉ BUBNY, DJEMBE 
A RŮZNÉ PERKUSÍ NÁSTROJE 

 
Pro děti, mládež a dospělé,  

začátečníky i pokročilé 
 

V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. 
Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 

 
Dospělí - Kurzovné: 

800,- Kč/os. – 10 lekcínebo  
jednotlivé lekce 100,- Kč/os. 

 
 

KYTARA 
 

Pro děti a mládež od 8 let, pro ty, kteří se chtějí 
naučit oblíbené písničky na výlety, k táboráku, 

zazpívat si s kamarády. Akordy a písničky  
hrajeme bez not. 

Příprava i pro hru v kapele. 
Zápisné:600,- Kč/1.pololetí 

 
 
 

 
 

ROCKOVÉ a JINÉ KAPELY 
 

Pro děti a mládež, pro ty, kteří už zvládli 
 začátky a jsou schopni se zapojit do  

společné hry. 
 

PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ 
 SOUPRAVA, HUDEBNÍ APARUTURA,  

EL. KYTARY, MIKROFONY,  
KLÁVESY.  

 
 ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT  
I PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 

Zápisné:600,- Kč/1.pololetí 
 
 

ŠIKULOVÉ 
 

Výtvarná a všestranná tvořivá činnost,  
keramika, modelování, suvenýrů, her,  
ozdob, malování, práce s přírodními  

materiály. 
Zápisné: 600,- Kč/1.pololetí 

 
 
 

RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 
 

Pro chlapce i dívky od 8 let.  
Sestavování modelů, údržba, praktické i  
simulační jízdy, soutěže. Pracujeme se  

stavebnicemi a modely aut  
BAV klubu nebo vlastními. 
Zápisné: 600 Kč/1.pololetí 

 
Hrátky s MERKUREM  

(stavebnice máme) 
 

Legendární stavebnice na hraní,  
výuku z oblasti fyziky, mechaniky,  

elektromechaniky a robotiky  
pro rozvoj kreativity  

a manuální zručnosti. 
Zápisné: 600,-Kč/1.pololetí 

 
 

DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 
 

Zájezdy do divadel  
a návštěvy kulturních akcí. 
Zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 

 
 

BAV TÝM 
 

Pro mládež od 13let a různé věkové kategorie. 
Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci 

klubu i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé 
lidi, kteří rádi dělají něco zábavného pro sebe i 
druhé a chtějí se podílet na chodu BAV klubu,  

při organizování  
akcí a rozšířit tak naši tvůrčí partu.  

Neplatí se zápisné. 
 
 

Barevné dny pro děti,  
v době prázdnin,  

kdy rodiče pracují. 
 
 

 Akce pro školy: 
 

Přijedeme k Vám na: 
 
-  Workshopy bubnování s prvky 
   muzikoterapie 

 

-  Taneční ochutnávky s výukou 
   latinsko-amerických, country  
   a jiných tanců 


