
Edu Bubo Klub je volnočasové centrum,  
které nabízí aktivity pro trávení volného 
času, primárně pro rodiny s dětmi. Nabízíme 
pravidelné zábavné bloky, kroužky, kurzy 
a dílničky pro děti a školáky, narozeninové 
oslavy nebo workshopy a přednášky pro 
dospělé. Pravidelně pořádáme i veřejné 
akce jako např. Lampiónový průvod nebo 
Vítání jara. V klubu provozujeme herničku 
a venkovní hřište, které jsou otevřeny 
během celého týdne.  

Najdete nás v parku v Podkovářské ulici  
ve Vysočanech. Dostanete se k nám 
tramvají č. 8 a 25, autem nebo pěšky  
po cyklostezce. 
 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Hernička každý den od 10:00 –19:00
Edu Bubo Klub, park Podkovářská, Praha 9 
tel. č. 777 942 176, info@edububoklub.cz

www.edububoklub.cz
fb/edububoklub

LVÍČATA (pohybový - jóga)
Pro děti od 3,5 – 5 let
Po 16:30 s Lenkou
Cvičení jógových pozic a jógový sestav, oční 
a prstové jógy, které jsou přizpůsobené 
dětem za doprovodu básniček, písniček 
a pohádek. Součástí cvičení jsou i další 
aktivity na podporu zdravého vývoje dětí.

KRESLI A MALUJ (výtvarný) 
Pro děti od 3,5 – 5 let 
Út 16:00 s Jiřinkou 
Zábavnou formou se naučíme řešit 
kompozici, barevnost, prostor, vnímat světla 
a stíny a kombinovat různé výtvarné techniky. 
Budeme rozvíjet fantazii i zručnost dětí. 

ZPÍVEJ A HREJ (hudební )
Pro děti od 3,5 – 5 let
St 17:00 s Veronikou
Společně si zazpíváme písničky známé, ale 
i takové, které děti nikdy neslyšely 
a tím podpoříme jejich chuť zazpívat si 
a muzicírovat všude tam, kde to je možné.

LET´S PLAY ( jazykový) -
Pro děti od 3,5 – 5 let
Čt 16:30 s Romanou
Naučíme se dětské říkanky, zazpíváme si 
a zahrajeme dětské hry, to vše v angličtině. 
Hlavní témata lekcí se budou odvíjet od 
ročních období a svátků.

JÁ A PŘÍRODA (náučný)
Pro děti od 4 let 
Út 17:00 s Luckou v parku
Budeme zkoumat, objevovat, dělat pokusy  
a odhalovat tajemství přírody všemi smysly.  

KROUŽKY A KURZY PRO MENŠÍ DĚTI

KLUBÍK 
Pro děti od 2,5 – 3,5 let
Čt 08:30 – 11:00 s Verčou, Hankou a Aničkou
Pá 09:00 – 11:30 s Verčou, Hankou a Aničkou
Pro děti, které nebyly přijaty do MŠ, jsme 
od září 2018 otevřely pravidelný páteční 
Klubík s programem zaměřeným na snadnější 
zařazení do MŠ s pozdějším nástupem. 
Vzhledem ku kontinuálnímu programu 
upřednostňujeme děti, které k nám budou 
docházet pravidelně.


