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Naší prioritou 
je poskytnout prostor 
pro kvalitně strávený
volný čas.

Díky tomu je v naší obci Nedvědice pamatováno na prevenci sociálně 

patologických jevů, které se jinak v souvislosti s dospívající mládeží mohou 

objevit.

Velkým přínosem je sbližování dětí z různých škol z širokého okolí. 

Celkově dění ve volnočasovém centru Freedom Art přispívá k vytváření 

estetických hodnot u malých i velkých návštěvníků. Je zde poskytnut 

prostor pro společné trávení času dětí a rodičů, v rámci kterého se utužují 

a prohlubují rodinné vazby.

01 PŘÍNOS

Snad každý člověk se občas zamýšlí nad tím, jak naložit 

s volným časem. Ráda bych Vám představila volnočasové 

centrum, které je od září 2014 k dispozici pro všechny děti, 

teenagery i dospělé z Nedvědice a okolí pod názvem Freedom 

Art. Anglický název v sobě ukrývá vyjádření toho, co je pro nás 

důležité, a to svoboda a volnost umění.

Za tým lektorů Freedom Art

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová



Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny rozmanité volnočasové 

aktivity – výtvarné, pohybové, hudební, jazykové, dramatické, literární. Velké 

oblibě se těší také pravidelné příměstské tábory či jednorázové akce.

Dospělým a seniorům nabízíme pohybové lekce, pěvecký sbor, během roku 

pořádáme semináře, workshopy a sousedská setkávání.

Seznam nejbližších akcí naleznete na  www.freedomart.cz/nejblizsi-akce

Registrace do volnočasových aktivit na  www.freedomart.cz/akce

Pro děti i dospělé

02 DALŠÍ AKTIVITY

V rámci možností podporujeme i charitativní projekty. 

Především se jedná o podporu Nadačního fondu Vrba, který 

poskytuje praktickou pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. 

Centrum Freedom Art poskytuje prostory pro pořádání akcí 

Nadačního fondu Vrba, jako jsou například semináře 

s názvem Setkání pod Vrbou.

Pro podporu dětí
a mládeže



Divadelní 
workshopy

Vhodné pro: děti I. stupně ZŠ, děti II. stupně ZŠ,

nižší stupně gymnázií

Tady můžeš být, kým chceš, můžeš se smát i plakat. 

Divadlo ti nabídne, co jen chceš, ale na oplátku 

mu ty musíš věnovat sebe. Budeš se učit pracovat 

s hlasem, dechem, sám se sebou, ale hlavně 

i s ostatními členy divadelního kroužku a strávíme 

spolu příjemný čas.

Lektorka: Lenka Cacková

Cena, termíny a čas budou upřesněny 

dle zájmu o workshopy.

Keramika
Vhodné pro: děti od 5 let, dospělé

Každý pátek od 14:00 do 15:15.

Čeká vás spousta tvoření z keramické hlíny,

barevné glazurován. Práce s hlínou je velmi příjemná 

relaxační činnost, při které vznikají dětem pod

rukama  úžasná díla. Naučí se zde jak postupovat

při zpracování  hlíny až do konečného výrobku

a možnosti různého zdobení.

Lektorka: Erika Salašová

Cena: 1 500 Kč / pololetí



Literárně 
žurnalistické
workshopy

Vhodné pro: děti od 4. do 9. třídy, 

nižší stupně gymnázií

Tvoříte rádi vlastní příběhy? Lákalo by vás zkusit si být

opravdovými novináři a vydat vlastní časopis? Budeme 

čerpat z vlastních nápadů a myšlenek a tvořit originální 

autorské literární texty a společně také vytvoříme 

redakci a pokusíme se vydat vlastní časopis.

Lektorka: Bc. Kristýna Čermáková

Cena, termíny a čas budou upřesněny 

dle zájmu o workshopy.

Lukostřelba
Vhodné pro: děti od 6 let, dospělé

Každé pondělí od 16:30 do 17:30.

Aktivita zaměřená na střílení z luku instinktivní, 

bojovou a loveckou technikou. Naučíme vás střílet

rychle a přesně i v obtížných podmínkách – za chůze

i běhu, na pohyblivé terče, v časové tísní a také

za tmy. Vzhledem k podmínkám v chladnějších

měsících je lukostřelba jako jediný kroužek rozložena

do 5 měsíců během celého školního roku.

Lektor: Miroslav Jílek

Cena: 1 200 Kč / školní rok



Pěvecký sbor
CVRČCI

Vhodné pro: děti I. stupně ZŠ, děti II. stupně ZŠ

Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00.

Hudebně dramatický sbor, který ctí dětské intonační

možnosti a využívá přirozené dětské aktivity při utváření

představení muzikálového charakteru. Sbor má

dvacetiletou tradici pod vedením zkušené

sbormistryně a hlasové pedagožky.

Lektorka: Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Cena: 1 200 Kč / pololetí

Pěvěcký sbor
P. A. T. R. O. N
Vhodné pro: děti od 15 let, dospělé

Každý čtvrtek od 18:00 do 19:30.

Pěvecký sbor pro ženy i muže. Pěvecká průprava

a radost z nácviku písní – to je to, co všechny

sboristy spojuje. Koncertní činnost je zaměřená

především na produkci k určitým svátkům

či významným událostem v obci Nedvědice i okolí.

Lektorka: Mgr. Petra Glosr Cvrkalová



Příprava na 
testy CERMAT: 
český jazyk

Vhodné pro: děti 5. a 9. ročníků ZŠ

V rámci přípravy se naučíme, jak pracovat s testy,

se záznamovým archem a budeme trénovat

gramatické, literární i slohové oblasti, které se

v testech objevují. Cílem tohoto kurzu je efektivní

příprava na přijímací zkoušky.

Lektorka: Bc. Kristýna Čermáková

Od listopadu - cena, termíny a čas budou

upřesněny dle zájmu.

Příprava na 
testy CERMAT: 
matematika

Vhodné pro: děti 5. ročníků ZŠ

V rámci přípravy se naučíme, jak pracovat s testy,

se záznamovým archem a budeme trénovat

gramatické, literární i slohové oblasti, které se

v testech objevují. Cílem tohoto kurzu je efektivní

příprava na přijímací zkoušky.

Lektorka: Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Od listopadu - cena, termíny a čas budou

upřesněny dle zájmu.



 
Radovánky

Vhodné pro: děti od 1 roku do 4 let

Každou středu od 9:30 do 10:30

Chybí vám místo pro setkání rodičů s předškolkovými

dětmi? Tak přijďte mezi nás. Na klubové platformě

utvoříme společně program na základě vašich

potřeb. Těším se na setkání a navázání nových

přátelských vazeb.

Lektorka: Bc. Petra Baksová, DiS.

Cena: 60 Kč dítě/ lekce

Šikovné ručičky
Vhodné pro: děti od 7 do 11 let

Každé pondělí od 15:15 do 16:15.

Je důležité, aby děti nejen v mladším školním věku

měly dostatek podnětů pro rozvoj jemné i hrubé

motoriky stejně jako pro rozvoj své kreativity,

fantazie a pracovní dovednosti. V Šikovných

ručičkách budou děti pracovat s rozličným

materiálem i rozličnými postupy.

Lektorka: Hana Špačková

Cena: 1 500 Kč / pololetí



Taneční skupina
STELLAS

Vhodné pro: děti od 10 do 17 let

Každé pondělí od 15:15 do 16:15.

Pro všechny, které baví tanec. Základní techniky

streetových a dalších stylů, choreografie,

tréninková příprava na vystoupení.

Lektorka: Bc. Petra Bučková

Cena: 1 500 Kč / pololetí

Taneční skupina
STELLAS – mírně
pokročilí

Vhodné pro: děti od 10 do 17 let

Každou středu od 16:30 do 17:30.

Soutěžní složka, rozvíjení tanečních dovedností,

příprava na vystoupení a soutěže, choreografie.

Lekce navíc pro zájemce z pondělní taneční

skupiny STELLAS.

Lektorka: Bc. Petra Bučková

Cena: 1 500 Kč / pololetí



Taneční
přípravka

Vhodné pro: děti od 5 do 10 let

Každé pondělí od 14:30 do 15:15.

Pro všechny děti se zájmem o pohyb a tanec.

Rozvíjení tanečních dovedností formou hry, krátké

choreografie, malá vystoupení pro veřejnost.

Při velikém zájmu a šikovnosti je možnost přestoupit

do pokročilejších STELLAS.

Lektorka: Bc. Petra Bučková

Cena: 1 500 Kč / pololetí

Výtvarné
techniky
Vhodné pro: děti I. stupně ZŠ, děti II. stupně ZŠ,

nižší stupně gymnázií

Každou středu od 14:00 do 15:00 (1. skupina) 

a od 15:15 do 16:15 (2 skupina)

Velice oblíbená aktivita, při které se děti učí

základům nejrůznějších výtvarných technik

pod odborným vedením lektorky. Malba, kresba

a mnohem více…

Lektorka: Erika Salašová

Cena: 1 500 Kč / pololetí



Terapeutická jóga
s prvky DNS

Vhodné pro: dospělé

Každé úterý 17:00 – 18:00 (1. skupina) a 18:30 – 19:30 (2. skupina)

Cena lekce: 130 Kč / jednotlivý vstup nebo 1 200 Kč permanentka na 10 lekcí. 

Jak se hýbat funkčně zdravě a jak získané znalosti a zkušenosti využít v běžném 

i sportovním životě. Skladba lekce vychází z moderních fyzioterapeutických konceptů 

(Dynamická Neuromuskulární Stabilizace využívá znalostí klíčových principů chování

lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému) 

kombinovaných s tradičními, ale upravenými prvky jógy a Pilates.

Rezervace jednotlivých lekcí na  www.petraklicova.cz



Workshopy k volbě profese
(kariérový rozvoj žáků)

Vhodné pro: zájemce o víceletá gymnázia ze 7. třídy, žáky primárně 8. a 9. tříd

1× měsíčně od 17:00 do 19:00 (3 setkání s dětmi + 1 setkání s rodiči). 

U zájemců z 5. třídy je možná domluva na individuální konzultace (vždy rodič a dítě).

Témata setkání, každé na 2 hodiny:

• Podle čeho se mám rozhodnout o oboru? (termín 20. 10. 2022)

•  Jak si vybrat střední školu pro mě? (termín 24. 11. 2022)

• Efektivní příprava na přijímačky (termín 1. 12. 2022)

• Setkání s rodiči – děti se mohou účastnit samozřejmě také (termín 12. 1. 2023)

Lektorka: Mgr. Petra Šnepfenbergová

Cena: 1 200 Kč (3 setkání s dětmi + 1 setkání s rodiči)

V průběhu i následně po těchto setkání možnost individuální konzultace, 

cena 500 Kč / 60 minut.



Září

Den (s) princeznou - pro holčičky od 5 let (24. září, sobota)

 

Říjen

Posezení u cimbálu (1. října, sobota)

Volba povolání - startuje seminář pro žáky 8. a 9. tříd (20. října, čtvrtek)

Zájezd do Městského divadla Brno (29.října, sobota)

 

Listopad

Svatý Martin - psaní dopisu Ježíškovi a tvoření (11. listopadu, pátek)

Floristický adventní workshop s Filipem Brackem (20. listopadu, neděle)

Rozsvěcení vánočního stromu (27. listopadu, neděle)

 

Prosinec

Mikulášská nadílka (5. prosinec, pondělí)

Vánoční koncert sboru P.A.T.R.O.N. (23. prosince, pátek)

Od února 2023  plánujeme vzdělávací semináře pro žáky 6. a 7. tříd s názvem Naučit se, jak 

se učit. Případní zájemci se mohou už nyní hlásit na emailu freedomart@centrum.cz

Sledujte aktualizace akcí na www.freedomart.cz

Další plánované akce 
a setkání nejen v centru
Freedom Art



PŘIJÍMÁME 
NOVÉ ČLENY

Dětský sbor CVRČCI

Děti od 2. - 9. třídy

Zkoušky každý čtvrtek 15:00 - 16:00

Smíšený sbor PATRON

Ženy a muži 15+

Zkoušky každý čtvrtek 18:00 - 19:30

Do našich řad průběžně

ZpěvAhra sdružující spolky zabývající se zpěvem a dramatickými obory přijímá nové členy do dětského

Nedvědického pěveckého sboru Cvrčci a smíšeného pěveckého sboru PATRON.

Kontakt: 

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová (sbormistryně)

info@zpevahra.cz nebo na tel. 723 082 034

www.zpevahra.cz

www.freedomart.cz

Zkoušky probíhají v komunitním a volnočasovém centru Freedom Art v Nedvědici u Brna.



Vymaluj Artíka a jeho přátele!
Medvěd Artík, kamarád všech dětí a rodičů Freedom Art centra. 

Pošlete nám kresby medvěda Artíka na e-mail freedomart@centrum.cz

Nejlepší výtvory zveřejníme na  fb.com/freedomartnedvedice



Freedom Art z.s.

Nedvědice 247

592 62 Nedvědice

IČ: 03305007

freedomart@centrum.cz

Instagram: @freedomartnedvedice

fb.com/freedomartnedvedice

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová

Předsedkyně spolku

+420 723 082 034

Bc. Eva Nečesánková

Koordinátorka prorodinných aktivit

+420 776 106 332
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