
 SHM Klub Uhříněves – Kolovraty 
Centrum pro děti a mládež CESTA 2017/2018 

   www.shm.cz/uhrineves

Lezení na umělé stěně 
místo: lezecká a boulderová stěna 

V Bytovkách 803, Praha 22 
cena:   900,- Kč/ pololetí, 1500,- Kč/ šk. rok 

čas: pondělí * 1430 – 1520 

pondělí * 1530 – 1620 

pondělí 1630 – 1720 

čtvrtek*  1400 – 1450 

čtvrtek  1500 – 1550 
vede: Libor Čermák 

Florbal – sportovní hry 
místo: tělocvična ZŠ Bří Jandusů 

čas: úterý* 1430 – 1515 1. - 2. tř.

úterý* 1515 – 1600 3. - 5. tř.

úterý 1600 – 1700 6. - 9. tř. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

místo: tělocvična Lidový dům 

čas: středa* 1345 – 1430 1. - 2. tř.

středa* 1430 – 1530 3. - 5. tř.

středa 1530 – 1630 6. - 9. tř.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

místo: tělocvična ZŠ Kolovraty 

čas: pondělí* 1330 – 1415 1. - 2. tř.

pondělí* 1415 – 1505 3. - 4. tř.

pondělí* 1510 – 1600 

pondělí 1600 – 1700 

4. - 5. tř. 
5. - 9. tř.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

cena:  1500,- Kč/školní rok 
vede: pan Paseka 

Florbalová liga 
místo: tělocvična Lidový dům 

cena:  700,- Kč (900,- Kč)/ osoba/ šk. rok 

čas:  čtvrtek * 1430 – 1700 

náplň: soutěž přihlášených týmů (dle rozpisu) 

kategorie: 2.-3.tř., 4.-5.tř., starší (dle přihlášených)   

zajištěn převod dětí z družiny 

Výtvarka
cena:  800,- Kč/pololetí, 1500,- Kč/šk. rok 

čas: čtvrtek 1430 – 1530 od 8 let 

čtvrtek  1545 - 1645 od 6 let 
vede: paní Šimandlová 
věk: od 6 let  

náplň: radostné tvoření různými technikami 

Keramika
cena:   900,- Kč/pololetí, 1600,- Kč/šk. rok 

čas:  pondělí* 1400 – 1500 

úterý* 1330 – 1430 

úterý* 1445 – 1545 

úterý 1600 – 1700 

středa* 1400 – 1500 

středa* 1515 – 1615 

středa 1615 – 1715 

vede: paní Nováčková, paní Kasíková 

Turistický oddíl ŠELMY
místo: klubovna Uhelna, V Bytovkách 803 

čas:  úterý* 1600 – 1700 6 – 8 let 

čtvrtek * 1600 – 1700 7 – 10 let 

pátek 1515 – 1615 od 9 let 

pátek* 1615 – 1715 5 – 7 let 

cena:  700,- Kč/školní rok 
vede: Libor Čermák 
náplň:  hry, sportovní a tábornické dovednosti, 

schůzky, výpravy a dobrodružství 

Rezervace tel.: 739 986 515 

* Po dohodě možný převod dětí z družiny

Pokud není uvedeno místo,  
probíhá kroužek v SHM Klubu 

V Bytovkách 803, Praha 22 

Deskové hry hlavolamy 
cena:  700,- Kč/pololetí, 1200,- Kč/ šk. rok 

čas:  pátek*  1400 – 1500 
vede: pan Libor Čermák 
náplň: šachy, dáma, deskové a karetní hry, ježek 

v kleci, hlavolamy, turnaje 

Metoda dobrého startu
cena:  900,- Kč/ pololetí 

čas:  pondělí 1630 – 1730   nebo dle dohody

úterý 1630 – 1730   nebo dle dohody 
vede: Mgr. Dana Ehrlichová 
náplň: příprava na vstup do školy, rozvoj řeči a 

psychomotoriky, prevence poruch učení 

Modelář 
cena:  900,- Kč/pololetí, 1600,- Kč/ šk. rok 

čas:  úterý 1700 – 1830 

čtvrtek  1700 – 1830 
vede: pan Libor Čermák 
náplň: plastové a papírové modely, letecké i 

železniční modely 

Malá kopaná 
místo: tělocvična Lidový dům 
cena:  1500,- Kč šk. rok 

čas:  pátek* 1430 – 1530 

pátek 1530 – 1630 
vede: David Krejčí, Stanislav Paseka 

Florbal pro dívky a ženy 

místo:  tělocvična Lidový dům 
cena: 1500,- Kč/šk. rok 

čas:  pátek   1630 – 1730 od 11 let 
vede: Klára Paseková 

věk: florbal pro dívky od 11 let a starší, 
také pro maminky a dcery 




