ARD

Typ kurzu: jazykový
Popis: angličtina pro rodiče s dětmi do 3 let

Rozmluvte se spolu s dětmi
Kurz pro maminky a tatínky s dětmi spojuje příjemné s užitečným.
Věnuje se totiž jak dětem, tak rodičům. V každé hodině se naučíme anglickou
básničku nebo písničku, která dospělým pomůže s gramatikou a dětem se bude
líbit. Gramatiku procvičíme se slovíčky a dojde i na konverzaci. Naučíme se jak
s dětmi poznávat angličtinu i doma. Děti s námi budou celou dobu vnímat
každé slovo a tak pro ně angličtina nebude už nikdy cizí.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: středa 9:30 – 10:30
Lektor/ka: Klára Koliba
Cena: 140 Kč/hod. (90 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Klára Koliba – lektorka angličtiny pro děti a dospělé
Po střední škole vyrazila na zkušenou do Londýna, kde poznala tu pravou angličtinu
a také se tam starala o dvě skvělé holčičky. Angličtinu pak pilovala ve společnostech Deloitte
a Škoda Auto. V současné době si užívá své malé dcerky a už přes 10 let se věnuje svému
koníčku – výuce angličtiny.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

AD

Typ kurzu: jazykový
Popis: angličtina pro děti od 4,5 roků

Hrajeme si s angličtinou
V kurzu není žádná gramatika! Budeme si hrát, zpívat a tancovat.
Anebo také něco hezkého vytvoříme. Vše v angličtině. Děti poznají angličtinu
jako hru a samy ji začnou využívat. Angličtina ve škole pak už nebude takový
strašák, děti budou vědět, že to může být i zábava. Kurz je vhodný i pro děti,
které zatím s angličtinou nepřišly do styku. Hey, are you ready to play?
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: pondělí, čtvrtek 16:30 – 17:30
Lektor/ka: Klára Koliba
Cena: 140 Kč/hod. (120 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Klára Koliba – lektorka angličtiny pro děti a dospělé
Po střední škole vyrazila na zkušenou do Londýna, kde poznala tu pravou angličtinu
a také se tam starala o dvě skvělé holčičky. Angličtinu pak pilovala ve společnostech Deloitte
a Škoda Auto. V současné době si užívá své malé dcerky a už přes 10 let se věnuje svému
koníčku – výuce angličtiny.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

AR

Typ kurzu: jazykový
Popis: angličtina pro dospělé i seniory (bez hlídání )

Angličtina pro život
Během každé lekce si projdeme vše potřebné pro použití angličtiny v běžných
situacích v životě. Koukneme na gramatiku, rozšíříme slovní zásobu a pak už
budeme pilovat a trénovat situace, ve kterých se bude angličtina hodit. Ať už je
to během cestování, telefonování a dalších různých situacích. Aneb v angličtině
vždy připraven :)
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: pondělí, čtvrtek 17:30 – 18:30
Lektor/ka: Klára Koliba
Cena: 140 Kč/hod. (120 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Klára Koliba – lektorka angličtiny pro děti a dospělé
Po střední škole vyrazila na zkušenou do Londýna, kde poznala tu pravou angličtinu
a také se tam starala o dvě skvělé holčičky. Angličtinu pak pilovala ve společnostech Deloitte
a Škoda Auto. V současné době si užívá své malé dcerky a už přes 10 let se věnuje svému
koníčku – výuce angličtiny.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

VN

Typ kurzu: výtvarný
Popis: tvoření pro rodiče s dětmi od 2 – 6 let

Nespíme, tak tvoříme
Kroužek je určen pro každého kdo rád tvoří, pro děti i rodiče. Cílem je radost
z tvorby a příjemně strávený čas se stejně naladěnými dětmi i dospěláky.
Ve výtvarném kroužku si děti osvojí klasické i netradiční výtvarné techniky,
budeme společně vyrábět a pracovat s různými materiály. Budeme hrát
výtvarné hry, uděláme si vlastní omalovánky, můžeme luštit hádanky nebo
ilustrovat pohádky. Zábavnou formou se naučíme řešit kompozici, barevnost,
prostor, vnímat světla a stíny a kombinovat různé výtvarné techniky.
Budeme rozvíjet fantazii i zručnost dětí.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: středa 13:30 – 14:30
Lektor/ka: Jiřina Chrtková
Cena: 140 Kč/hod. (70 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.
Jiřina Chrtková – výtvarnice
Je členka Unie výtvarných umělců České republiky, DESIGNCENTREM ČR zařazena do národní
databáze designerů. Malování a tvoření se věnovala od malička. Tento koníček ji přivedl na
uměleckoprůmyslovou školu. Téměř celý život pracuje v reklamní agentuře jako umělecká
ředitelka. Během let absolvovala různé vzdělávací kurzy a přednášky spojené s výtvarným
uměním. Věří, že tvořit může každý i vaše dítě nebo vy.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

VU

Typ kurzu: výtvarný
Popis: tvoření pro předškoláky a školáky od 4 – 7 let

Malý umělec
Ve výtvarném kurzu si děti osvojí klasické i netradiční výtvarné techniky,
budeme společně vyrábět a pracovat s různými materiály. Budeme hrát
výtvarné hry, uděláme si vlastní omalovánky, můžeme luštit hádanky nebo
ilustrovat pohádky. Zábavnou formou se naučíme řešit kompozici, barevnost,
prostor, vnímat světla a stíny a kombinovat různé výtvarné techniky.
Budeme rozvíjet fantazii i zručnost dětí.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: úterý 17:00 – 18:00
Lektor/ka: Jiřina Chrtková
Cena: 140 Kč/hod. (90 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.
Jiřina Chrtková – výtvarnice
Je členka Unie výtvarných umělců České republiky, DESIGNCENTREM ČR zařazena do národní
databáze designerů. Malování a tvoření se věnovala od malička. Tento koníček ji přivedl na
uměleckoprůmyslovou školu. Téměř celý život pracuje v reklamní agentuře jako umělecká
ředitelka. Během let absolvovala různé vzdělávací kurzy a přednášky spojené s výtvarným
uměním. Věří, že tvořit může každý i vaše dítě nebo vy.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

PT

Typ kurzu: tvořivý
Popis: rozvoj jemné motoriky pro děti od 2 – 4 let

TVOŘILOVÉ
Výtvarný program pro děti s rodiči inspirovaný ročními obdobími, svátky
a přírodou. Používáme modelínu, barvičky, lepidlo, provázky, opatrně nůžky,
ale hlavně dětskou zvídavost a fantazii. Společně si ale také zacvičíme,
pohrajeme nebo zazpíváme. Prosím, počítejte s tím, že se děti mohou ušpinit.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: čtvrtek 9:00 – 10:00
Lektor/ka: Hana Súkupová
Cena: 140 Kč/hod. (90 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Hana Súkupová – lektorka kurzů pro děti
V kontaktu s dětmi je již od studií a to jako táborová vedoucí, sportovní trenérka i lektorka
zájmových kroužků pro nejmenší i větší děti. Sama je maminkou 2 holčiček, a pro ně a jejich
kamarády, organizuje pohádkové výpravy, dobrodružné stezky a honby za pokladem. Vedení
kroužků pro děti se věnuje více než 5 let a děti jsou pro ni velkou inspirací.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

PK

Typ kurzu: pohybový
Popis: rozvoj motoriky pro děti od 3 – 12 měsíců

KLUBÍČKA
Společně podpoříme dětský motorický vývoj pomocí říkanek a písniček,
a s miminky v náručí si i zatančíme. Dětem necháme volnou chvíli pohrát si,
vzájemně se poznávat a sdílet hernu, maminky se mezitím podělí o své pocity
a zkušenosti z mateřství a můžeme probrat témata, která se k počátku
rodičovství vztahují. Využijeme prostory herny ale i venkovní prostory parku.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: pondělí 9:30 – 10:30 nebo pondělí, úterý, pátek 11:00 – 12:00
Lektor/ka: Hana Súkupová
Cena: 120 Kč/hod. (70 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Hana Súkupová – lektorka kurzů pro děti
V kontaktu s dětmi je již od studií a to jako táborová vedoucí, sportovní trenérka i lektorka
zájmových kroužků pro nejmenší i větší děti. Sama je maminkou 2 holčiček, a pro ně a jejich
kamarády, organizuje pohádkové výpravy, dobrodružné stezky a honby za pokladem. Vedení
kroužků pro děti se věnuje více než 5 let a děti jsou pro ni velkou inspirací.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

PO

Typ kurzu: pohybově -tvořivý
Popis: rozvoj motoriky pro děti od 12 měsíců – 2,5 roku

OBJEVITELÉ
Společně si protáhneme tělíčka u říkanek, naučíme se jednoduché dětské
hry a budeme pomáhat dětem zlepšovat koordinaci pohybu a orientaci
v prostoru, například pomocí motorických hraček, molitanových kostek
či prolézacího tunelu. Také si společně s maminkami zazpíváme a zahrajeme
na hudební nástroje. Při jednoduchých činnostech budeme děti podporovat
v rozvoji jemné motoriky.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: úterý 9:00–10:00, čtvrtek 10:30 – 11:30, nebo pátek 9:30 – 10:30
Lektor/ka: Hana Súkupová
Cena: 120 Kč/hod. (70 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Hana Súkupová – lektorka kurzů pro děti
V kontaktu s dětmi je již od studií a to jako táborová vedoucí, sportovní trenérka i lektorka
zájmových kroužků pro nejmenší i větší děti. Sama je maminkou 2 holčiček, a pro ně a jejich
kamarády, organizuje pohádkové výpravy, dobrodružné stezky a honby za pokladem. Vedení
kroužků pro děti se věnuje více než 5 let a děti jsou pro ni velkou inspirací.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

PCS

Typ kurzu: počítačový
Popis: základy PC pro seniory

ZÁKLADY PC PRO SENIORY
Kurz je určen prioritně pro seniory, ale i další zájemce, a je zaměřen na
základní práci s počítačem a notebookem. Společně se naučíme základním
přincipům práce s operačním systémem Windows. Naučíme se pracovat s
myší i klávesnicí. Vyzkoušíme si použití USB klíče a externího disku na přenos
údajů i zálohování. Neoddělitelnou součástí bude i vyhledávání údajů na
internetu a práce s e-mailovým účtem. V případě zájmu a pokročilosti účastníků
se můžeme věnovat i práci v jiných aplikacích – MS Excel, MS Word, nebo
upravovat či sdílet fotografie.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: úterý, čtvrtek od 13:00 – 14:30
Lektor/ka: Martina Váňová Pavlíková
Cena: 120 Kč/hod. (100 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Martina Váňová Pavlíková – lektorka počítačových kurzů
Na pozici lektora počítačových kurzů pracuje od roku 2005, kdy se při studiu pedagogiky
na vysoké škole rozhodla aplikovat získané vědomosti v praxi. Během své 13-leté praxe odučila
celou řadu studentů od základů až po programování. V posledních letech se věnoval právě výuce
seniorů a zná všechny specifika výuky této cílové skupiny.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

SP

Typ kurzu: pohybový (obvykle probíhá v parku)
Popis: cvičení pro rodiče s dětmi od 1 – 3,5 let

Sportujeme společně
Kurz je zaměřený na celkový motorický rozvoj dětí a pohybové vyžití rodičů.
Během kurzu se zaměříme na rozvoj pohybových schopností dětí jako je
chůze, běh, skok, lezení a plazení, chytání a házení prostřednictvím pohybových
aktivit a her. Nezbytnou součástí bude snaha v dětech podpořit soutěživost
a kooperaci, a u rodičů aktivní pohyb. Nezapomeneme také ani na hygienu
a správnou životosprávu. Pro sebe i své děti zvolte oblečení přiměřené
aktuálnímu počasí, které jemu i vám umožní volný pohyb a při kterém nebudete
mít starosti, že se umaže. Samozřejmě nezapomeňte na láhev s vodou:)
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: středa 10:30 – 11:30 nebo 16:00 – 17:00
Lektor/ka: Pavel Mašek a Martina Váňová Pavlíková
Cena: 120 Kč/hod. (90 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Pavel Mašek a Martina Váňová Pavlíková – lektor/ka pohybových kurzů pro děti a dospělé
Pavel je otec 2-letého syna. Aktivní sportovec a vášnivý cyklista se sportovním duchem v těle
a úsměvem na tváři. Má v hlavě spoustu skvělých nápadů, o které se s vámi podělí tak, aby hodiny
byly plné zábavy a pohybu. Martina je vystudovaná učitelka a aktivně se věnuje sportovnímu tanci,
který na hodinách určitě nevynechá. Pohyb je součástí jejího života a další hodinu, kterou bude
moci strávit s vámi, si s nadšením užije.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

SB

Typ kurzu: pohybový (obvykle probíhá v parku)
Popis: cvičení pro děti od 4 – 6 let

Sport nás baví
Cílem kurzu je podpořit v dětech aktivní pohyb, seznámit je s pohybovými
aktivitami, kterými můžou trávit svůj volný čas. Zaměříme se na správné držení
těla, dýchání a pohyb. V hrách a aktivitách se děti obeznámí s nejrůznějšími
sporty – gymnastikou, atletikou, tancem, fotbalem, florbalem atd. Podpoříme
v nich soutěživost, zažijí pocit vítězství i trpkost prohry. Dostanou informace
o sportovních hrách, např. olympiádě. Budou podporování k vymýšlení vlastních
pohybových aktivit.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: středa 17:00 – 18:00
Lektor/ka: Pavel Mašek
Cena: 150 Kč/hod. (120 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Pavel Mašek – lektor pohybových kurzů pro děti a dospělé
Pavel je otec 2-letého syna. Aktivní sportovec a vášnivý cyklista se sportovním duchem v těle
a úsměvem na tváři. Má v hlavě spoustu skvělých nápadů, o které se s vámi podělí tak, aby hodiny
byly plné zábavy a pohybu. S vedením kurzů má bohaté zkušenosti.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

MD

Typ kurzu: hudební
Popis: hudební výchova pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let

Pojďte děti za písničkou
Jak už naznačuje název, celým kurzem nás bude provádět hudba. Nezaměříme
se ale jenom na zpěv nebo hraní na hudební nástroje. Samozřejmě se budeme
věnovat i jednoduchým písničkám, které se naučíme a budeme se je učit
rytmizovat na jednoduchých nástrojích. Děti se seznámí s různými hudebními
žánry a zkusíme je přivést k aktivnímu poslechu hudby. Ukážeme jim, že hudba
jim pomůže vyjádřit svoje pocity a nálady. Celým kurzem nás provedou hudební
a pohybové hry.
Místo: Edu Bubo Klub, Park Podkovářská, Praha 9 – Vysočany
Termín: středa 17:00 – 18:00 (nebo dle dohody)
Lektor/ka: Martina Váňová Pavlíková
Cena: 120 Kč/hod. (90 Kč/hod. s permanentkou)*

*Permanentka je platná na 10 vstupů na zakoupený kurz po dobu 12 týdnů od vystavení.

Martina Váňová Pavlíková – lektorka hudebních kurzů pro děti a dospělé
Martina je vystudovaná učitelka pro mateřské školy a první stupeň. Jako učitelka zvládá základy
hry na klavír a roky působila v pěveckém sboru. Pojmout repertoár českých písní pro děti bude
pro ni výzvou a moc se těší, jak ho společně s vámi zvládne.

Bližší informace: osobně na recepci našeho klubu,
na www.edububoklub.cz, registrace@edububoklub.cz
nebo na telefonních číslech 606 478 383 a 777 942 176.

