
Přihláška na kurzy od září 2021 ve Zvoli a v Ohrobci 
 

Anglický jazyk 
Ruský jazyk 
 
 
Ceny skupinových kurzů (max 5 osob):  
Děti s českým lektorem – 160 Kč/60 min (15 lekcí - 2.400 Kč) 
Děti s rodilým mluvčím – 195 Kč/60 min (15 lekcí - 2.925 Kč) 
Dospělí s českým lektorem – 195 Kč/60 min (15 lekcí - 2.925 Kč) 
Dospělí s rodilým mluvčím – 235 Kč/60 min (15 lekcí - 3.450 Kč) 
 
Ceny individuálních kurzů:  
Děti s českým lektorem – 450 Kč/60 min  
Děti s rodilým mluvčím – 600 Kč/60 min  
Dospělí s českým lektorem – 550 Kč/60 min  
Dospělí s rodilým mluvčím – 700 Kč/60 min  

 
Španělský jazyk – speciálně v pátek dopoledne pro ženy na mateřské a seniory!! 
 
Nabízíme kurzy individuální i skupinové, v dopoledních, odpoledních i 
večerních hodinách s rodilým mluvčím i českým lektorem.  
 

 
 
Individuální kurzy:     Skupinové kury: 
- výuka 45 – 90 min    - časy jednotlivých kurzů obratem sdělím  
- možnost výuky i po skypu   - u malých dětí možnost výuky od 45 min 

 
 
 

 
Pro přihlášení či podrobnější informace mě prosím kontaktujte na níže 
uvedených možnostech. 
Možnost využití prostor k pronájmu na oslavy a jiné společenské akce.  

 

 

 

 

Více informací ráda zodpovím na tel. čísle 737 284 402, 
či na mailové adrese re.brezinova@seznam.cz 

KC ČTYŘLÍSTEK Na Výsluní 229, 252 45, Zvole      
web: www.centrumctyrlistek.com    

mailto:re.brezinova@seznam.cz
http://www.centrumctyrlistek.com/


Přihláška na kurzy od září 2021 ve Zvoli 
 

Zvole u Prahy: 

- CVIČENÍ RODIČŮ s DĚTMI 

Každé pondělí 9.45-10.30 – cena 1.485 Kč za 15 lekcí  

- TVOŘENÍČKO pro děti s rodiči 

Každou středu 9.30-10.30 – cena 1.875 Kč vč. materiálu 

 

- TANEČKY pro děti 

Každé pondělí a čtvrtek 16.30-17.15 – cena 1.485 Kč za 15 lekcí 

 

-   HIP HOP pro školní děti 

Každé pondělí od 15.15-16.15 – cena 1 800Kč za 15 lekcí 

 

- TENIS pro děti  

Každé úterý a čtvrtek od 12.30-16.30 pro 1 až čtyři děti ve skupině  

 

- VÝTVARNÉ KURZY pro školní děti   

Každý čtvrtek od 15.15-16.15 – cena 2 400Kč za 15 lekcí 

 

- KURZY JABLONECKÉ BIŽUTERIE pro dospělé a děti od 14let   

Každé úterý od 18.00 - cena 1 000Kč za 5 lekcí 

 

- CVIČENÍ s hlídáním dětí 

Každé úterý 9.30-10.30 – cena 2.085 Kč za 15 lekcí (hlídání děti v ceně!) 

 

- HATHA YOGA 

Každé pondělí 19.00-20.30 – cena 2.600 Kč za 20 lekcí (Zvole) 

Každou středu 19.00-20.30 (Ohrobec) 

Každou neděli 19.00-20.30 (Ohrobec) 

 

- CVIČENÍ pro seniory 

Každé úterý 10.30-11.30 – cena 1.485 Kč za 15 lekcí  

 

Pro přihlášení a více informací: na tel. čísle 737 284 402, 
či na mailové adrese re.brezinova@seznam.cz 

KC ČTYŘLÍSTEK Na Výsluní 229, 252 45, Zvole      
web: www.centrumctyrlistek.com    

 

mailto:re.brezinova@seznam.cz
http://www.centrumctyrlistek.com/

