
 

Akce duben – červen 2019 
 

 
Třebotovské tanečky 
 

• Taneční happening na rozkvetlé 
zahradě 29.4.2019 od 19:00 hod. 

• Hravé tančení pro rodiče s dětmi: 
4.6. a 25.6. od 17:15 do 18:30 hod. 

• Večerní tance pro dospělé: 
13.5., 27.5. (terapeutický tanec), 24.6.  
od 20:30 do 22:00 hod. 

 
Vzhledem k omezené kapacitě je třeba  
se předem nahlásit na: kalamari@volny.cz.  
S sebou pohodlné oblečení. 

 

 

Zahradní divadélko na Tvrzi 
 

V úterý 21.5.2019 od 17 hodin uvítáme 
na Tvrzi Třebotov divadlo Ivany Hessové, 
které nám zahraje nějakou veselou 
pohádku pro  děti ve věku od 2 do 8 let. 
Vítáni jsou i rodiče, kteří budou moci na 
své děti dohlížet se skleničkou vína nebo 
piva ;) 
Vstupné dobrovolné, rezervace na 
lucie.fafejtova@seznam.cz 
 

Klub Klouzajda 
 

Cvičení dětí od 1 roku do 3 let s rodiči 
vedené Míšou Lafkovou, a to každé 
úterý od 8:15 do 9:45 hodin v tělocvičně 
ZŠ (do konce května). 
Přijďte si s dětmi pohrát do kolektivu, naučit 
je nová říkadla, procvičit jejich motorické 
dovednosti, popovídat si. Pro pokračování 
od října hledáme aktivní rodiče, kteří by 
cvičení mohli vést - volejte na  608 470 422. 

 Dětský den 
 

V sobotu 1. června od 15 hodin 
oslavíme na Brandejsce Den dětí. Ten 
letošní pro vás chystáme ve spolupráci 
se staršími dětmi ZŠ Třebotov, mladými 
skauty z Radotína, místními spolky a 
dobrovolníky. Těšte se na tradiční 
zábavná stanoviště, stezku okolím 
Brandejsky, kouzelnickou show a večer 
pak na letní kino! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Klub Tobogan 
 

Volejbal pro všechny, kteří mají radost ze 
hry a chtějí se zlepšovat. Scházíme se 
každou neděli od 20:00 do 21:30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Třebotov (v letních měsících 
na veřejném sportovním hřišti) a do našeho 
smíšeného týmu stále hledáme nové 
posily!  Kontakt: 602 146 987. 

 
 

Letní kino na Bradejsce 
 

Jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí vás 
ve spolupráci s Obcí Třebotov zveme do 
letního kina, které promítne v sobotu 
1.6.2019 cca od 21:00 hodin film pro 
malé i velké, do jehož výběru se můžete 
zapojit na www.obectrebotov.cz  
Deky a dobrou náladu s sebou ;) 

 

www.klouzacka-trebotov.cz Facebook: @klouzacka 
 

louzackalouzacka


