
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Gymnastika pro 1. stupeň

Všestranný pohybový rozvoj. Nácvik základních gymnastických prvků. Cvičení bude prováděno zábavnou formou her. 

Kontaktní osoba Rebeka Šilhanová, silhanova@zs.mokra.cz, kroužek povede Jakub Nantl
Věková kategorie 1. – 5. ročník
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa, 15:00 – 16:00
Cena 750 Kč za pololetí

Gymnastika pro 2. stupeň

Všestranný pohybový rozvoj. Nácvik a zdokonalování gymnastických prvků.

Kontaktní osoba Rebeka Šilhanová, silhanova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 6. – 9. ročník
Zahájení 4. 10. 2022
Termín konání úterý, 16:00 – 17:00
Cena 750 Kč za pololetí

Pěvecký sbor (mladší žáci)

Nácvik jednohlasých i dvojhlasých písní. 2x za rok koncert. 

Kontaktní osoba Nikola Kartusová, kartusova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 2. – 4. ročník
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa, 14:30 – 15:30
Cena 400 Kč za pololetí

Pěvecký sbor (starší žáci)

Nácvik jednohlasých i dvojhlasých písní (i v cizím jazyce). 2x za rok koncert. 

Kontaktní osoba Nikola Kartusová, kartusova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 5. – 8. ročník
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa, 13:30 – 14:30
Cena 400 Kč za pololetí

Anglická konverzace

Konverzace v angličtině zaměřená na praktický jazyk, rozvíjení a posílení všech jazykových dovedností. 

Kontaktní osoba Sylva Novotná, novotna@zs.mokra.cz
Věková kategorie 4. – 5. ročník
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí, 12:30 – 13:30
Cena 750 Kč za pololetí



Florbalový kroužek

Získání základních florbalových dovedností. Postupně se zaměřujeme i na samotnou taktiku hry.  

Kontaktní osoba Martin Vojtěch, vojtech@zs.mokra.cz
Věková kategorie F1 1. – 3. ročník, F2 4. - 5. ročník, F3 6. – 9. ročník
Zahájení 7. 10. 2022
Termín konání pátek, F1 14:30 – 15:30, F2 13:30 – 14:30, F3 15:30 – 16:30
Cena 750 Kč za pololetí

Mladý chemik

Pokusy v laboratoři. Žáci zažijí kouzlo vědy pomocí rychlých a snadných experimentů.

Kontaktní osoba Jana Doleželová, dolezelova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 5. – 7. ročník
Zahájení 6. 10. 2022
Termín konání čtvrtek 14:15 – 15:00
Cena 750 Kč za pololetí

Playful English 1

Seznámení se s angličtinou hravou formou s využitím básniček, písniček, divadelních rolí a PC

Kontaktní osoba Zuzana Vojtěchová, vojtechova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 1. ročník
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí 12:00 – 12:45
Cena 750 Kč za pololetí

Playful English 2

Hravé setkání s angličtinou plné básniček, písniček, hraní a tvořivé dílničky in English

Kontaktní osoba Zuzana Vojtěchová, vojtechova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 2. – 3. ročník
Zahájení 6. 10. 2022
Termín konání čtvrtek 14:30 – 15:15
Cena 750 Kč za pololetí

Psaní všemi deseti

Naučíte se rychle a bezchybně psát na PC. Tato dovednost je dobrá pro všechny a na celý život. 

Kontaktní osoba Iveta Medková, 731 442 616
Věková kategorie 6. – 9. ročník
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí 16:00 – 17:00
Cena 750 Kč za pololetí

Malý cyklista 

Propojíme praxi s teorií – v okolí školy se prakticky seznámíme s pravidly silničního provozu, navštívíme dopravní hřiště, budeme trénovat 
svoji zručnost jízdou na kole.  

Kontaktní osoba Zuzana Vojtěchová, vojtechova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 4. – 5. ročník
Zahájení 6. 10. 2022
Termín konání čtvrtek od 13:00
Cena 750 Kč za pololetí



DDM HELCELETKA, PRACOVIŠTĚ FANTÁZIE  
Kroužky probíhají v klubovně Fantázie v ZŠ Mokrá – Horákov. Přihlásit se můžete na www.helceletka.cz

Mokré tlapky 1

Žáci se v kroužku zdokonalí v malování, lepení, barvení a stříhání. Naučíme se také batikovat, tupovat, korálkovat, tvořit z přírodnin a 
dalších tradičních i netradičních výtvarných materiálů. To vše v pohodové atmosféře, kterou doprovází radost z vyrobených věcí. 

Kontaktní osoba Veronika Krytinářová, krytinarova@helceletka.cz, 775 739 993
Věková kategorie 1. – 2. třída  
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí 14:30 – 15:30
Cena 1300 Kč za pololetí

Mokré tlapky 2

Tento kroužek je vhodný pro žáky, kteří rádi tvoří a chtějí se seznámit s novými výtvarnými a rukodělnými technikami. Vzhledem k věku 
žáků jsou výrobky složitější a žáci tvoří zadaný úkol hlavně podle své vlastní fantazie. Při tvorbě je kladen důraz na detail a dotažení 
výrobku do finální podoby.

Kontaktní osoba Veronika Krytinářová, krytinarova@helceletka.cz, 775 739 993
Věková kategorie 3. – 5. třída  
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí 13:00 – 14:00
Cena 1300 Kč za pololetí

Mokrá keramika 1

V kroužku se naučíme správným základům zpracování hlíny, spojování, vykrajování, dozdobování a malování výrobků - glazování. Tvoření 
směřuje k danému ročnímu období nebo svátku. Je zde vyčleněn prostor na volnou tvorbu a výrobu dárečků.

Kontaktní osoba Veronika Krytinářová, krytinarova@helceletka.cz, 775 739 993
Věková kategorie 1. – 3. třída  
Zahájení 3. 10. 2022
Termín konání pondělí 15:45 – 16:45
Cena 1300 Kč za pololetí

Mokrá keramika 2

Na děti v kroužku čeká keramická hlína a radost z tvoření. Naučíme se správným základům zpracování hlíny, spojování, vykrajování, 
dozdobování a malování výrobků - glazování. Tvoření bývá motivováno např. ročními obdobími, svátky, zvířátky, rodinou a je 
přizpůsobeno této nejmenší věkové kategorii.

Kontaktní osoba Miroslava Kadlečková, kadleckova@helceletka.cz, 776312431
Věková kategorie 4 – 6 let  
Zahájení 4. 10. 2022
Termín konání úterý 16:00 – 17:00
Cena 1300 Kč za pololetí



Mokrá keramika 3

Účastníci kroužku se naučí zpracovat keramickou hlínu, modelovat z volné ruky, tvořit z hliněných plátů a hadů a pracovat se 
šablonami. Rozšíří své znalosti dalších materiálů vhodných pro kombinaci s keramikou - sklo, pedig apod. Naučí se zvládat 
technologické a dekorační postupy vytváření keramiky - nanášení glazury a engob, proškrabávání, zdobení voskem apod.

Kontaktní osoba Zdena Jemelková, jemelkova@helceletka.cz, 775 739 802
Věková kategorie 3. – 6. třída  
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa 13:00 – 14:00
Cena 1300 Kč za pololetí

Mokrá keramika 4

Kroužek je určen žákům, kteří chtějí modelovat a tvořit z keramické hlíny. Účastníci kroužku se naučí zpracovat hlínu, modelovat z volné 
ruky, tvořit z hliněných plátů a hadů či pracovat se šablonami. Zvládnou dekorování keramiky - nanášení glazury a engob. Děti získají v 
kroužku nové znalosti o keramické hlíně, rozvinou si manuální zručnost a vytvoří si nové pracovní návyky. 

Kontaktní osoba Zdena Jemelková, jemelkova@helceletka.cz, 775 739 802
Věková kategorie 1. – 3. třída  
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa 15:00 – 16:00
Cena 1300 Kč za pololetí

Mokrý koumák 1 a 2

V kroužku žáci zábavnou formou poznávají zákonitosti přírody. Pomocí jednoduchých pomůcek budeme demonstrovat fyzikální a 
chemické poznatky. Budeme se také věnovat výrobě jednoduchých fyzikálních hraček, řešení hlavolamů a hádanek. Děti si procvičí jak 
samostatnou práci, tak spolupráci ve skupině, logické myšlení, manuální dovednosti.

Kontaktní osoba Miroslava Kadlečková, kadleckova@helceletka.cz, 776 312 431
Věková kategorie sk. 1 2. – 4. třída, sk. 2 1. – 2. třída  
Zahájení 4. 10. 2022
Termín konání úterý, sk. 1 13:00 – 14:00, sk. 2 14:30 – 15:30
Cena 1300 Kč za pololetí



ZUŠ POZOŘICE - POBOČKA MOKRÁ 
www.zus-pozorice.cz

Taneční obor
Výuka základů klasického, moderního a jazzového tance, vytváření choreografií. 

Kontaktní osoba MgA et Bc. Sylva Tománková, sylvatom@googlemail.com
Věková kategorie 5 – 18 let 
Zahájení 1. 9. 2022
Termín konání středa a pátek, odpolední hodiny 14 – 17 hod
Cena děti do 7 let 130 Kč za měsíc, 7-18 let 230 Kč za měsíc

Hudební obor

Výuka sólového, komorního a sborového zpěvu. Výuka sólové i komorní hry na hudební nástroje – housle, viola, violoncello, klavír, kytara, 
akordeon, zobcové flétny (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová). 

Kontaktní osoba MgA Hana Zelníčková, zelnickovah@centrum.cz
Věková kategorie 5 – 18 let 
Zahájení 1. 9. 2022
Termín konání pondělí – pátek, odpolední a večerní hodiny
Cena 300 - 320 Kč za měsíc

Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru procvičujeme různé výtvarné techniky, zvládnutí základních pracovních postupů při zpracování keramické hlíny, 
použití různých materiálů při plošné a prostorové tvorbě, techniku malby a kresby, ale i vzájemnou spolupráci, důvěru a komunikaci. 

Kontaktní osoba Hana Tesařová, h.tesarova@email.cz, 731 587 669
Věková kategorie 5 – 15 let 
Zahájení 7. 9. 2022
Termín konání středa 16:00 – 17:30 
Cena 230 Kč za měsíc (platí se pololetně)

HUDEBNÍ ŠKOLA RADKA MELUZÍNA
   
Výuka hudebního oboru v předmětech: kytara, klávesy, klavír, zobcové flétny, housle, akordeon, cimbál. Proč kroužek navštěvovat? 
„protože ten kdo si hraje, nezlobí “. Další informace najdete na www.hsrm.cz

Kontaktní osoba Radek Meluzín, tel 777341002, meluzin.radek@volny.cz
Věková kategorie vyučujeme bez věkového omezení 
Zahájení září 2022
Termín konání na základě dohody  
Cena dle aktuálního ceníku, výběru oboru a druhu studia  



SK RENOCAR PODOLÍ – BASKETBAL
Všestranná pohybová příprava. Herní činnosti jednotlivce v basketbalu.  Naše tréninky probíhají v ZŠ Mokrá. Další informace najdete na 
www.basketbalpodoli.cz

Kontaktní osoba Kateřina Vopatová, vopatova@zs.mokra.cz
Věková kategorie 3. – 6. ročník
Zahájení 1. 9. 2022
Termín konání pondělí 16:30 – 17:30, čtvrtek 15:00 – 16:00
Cena 1800 Kč za rok

SK TROPS BRNO – ATLETICKÁ PŘÍPRAVA
U dětí se zaměřujeme především na rozvoj všestranných sportovních dovedností a snažíme se je naučit základům správného pohybu 
a koordinace. Chceme jim ukázat pestrost a rozmanitost pohybu a vytvořit co nejlepší pohybový základ do života- Tréninky probíhají 
zábavnou formou, kde si děti zahrají množství her a soutěží, naučí se základy atletických disciplín. Tréninky probíhají v ZŠ Mokrá. Další 
informace najdete na www.sktropsbrno.cz

Kontaktní osoba Michaela Nádeníčková, nadenickova@volny.cz, 604 918 732
Věková kategorie sk. I 1. – 3. ročník, sk. II 4. – 8. ročník
Zahájení 19. 9. 2022
Termín konání pondělí, sk. I 14:30 – 15:30, sk. II 15:30 – 16:30
Cena 850 Kč za rok

FC MOKRÁ – HORÁKOV – FOTBAL
Náš klub se dlouhodobě věnuje práci s mladými sportovci. Fotbal je hra, která v hráčích pěstuje sportovního a týmového ducha a 
zdravou soutěživost. Další informace najdete na www.fcmokra-horakov.cz

Kontaktní osoba František Galle - 724 783 454, František Mikulášek - 737 285 023, fc.mokra.horakov@gmail.com. 
Věková kategorie od 5 let 
Zahájení Tréninky probíhají celoročně kromě vánočních a letních prázdnin. Utkání se hrají v termínech dle 

rozlosování soutěží podzim/jaro.
Termín konání úterý a čtvrtek, 16:30 – 18:00 (utkání o víkendech dle rozlosování soutěží)
Cena mládež hrající utkání 1600 Kč/rok, mládež nehrající utkání 1000 Kč/rok



TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA   

Klubík  

Klubík je určen pro rodiče s dětmi. Děti si spolu pohrají, zazpívají si písničky, naučí se básničky. Větší děti budou tvořit – malovat, stříhat, 
lepit a vyrábět. Děti se tím socializují a připraví na nástup do školky. Klubík probíhá v Mediatéce. 

Kontaktní osoba Lucie Kupčíková – 732 790 727
Věková kategorie 1 – 3 roky  
Zahájení 21. 9. 2022
Termín konání středa 9:30 – 11:00
Cena 400 Kč na rok

Cvičení rodičů s dětmi

Základní cvičení a pohyby těla, závodivé hry, zvířecí rozcvičky, prolézačky, kotouly, opičí dráha, cvičení na hudbu, chytání míče, válení 
sudů i s rodiči, drobné překážky – připravujeme výlety do přírody s cvičením v přírodě. A proč? Snaha je naučit děti zdravému pohybu, 
šikovnosti a sportovní poslušnosti.

Kontaktní osoba Kolář Stanislav – 606 723 027, Radana Hlávková - 606 674 452 
Věková kategorie 2 – 5 roků (dle šikovnosti a zájmu dítěte)   
Zahájení 20. 9. 2022
Termín konání úterý 17:00 – 18:15 
Cena 700 Kč na rok

Cvičení pro děti

Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností a motorických schopností dětí s využitím tradičního i netradičního 
náčiní a her.

Kontaktní osoba Zuzana Vojtěchová - vojtilka@centrum.cz, Jana Doleželová  
Věková kategorie 5 – 9 roků    
Zahájení 26. 9. 2022
Termín konání pondělí 17:30 – 18:30 
Cena 750 Kč na rok

Stolní tenis pro děti

Naučíte se základy stolního tenisu s případnou možností účastnit se žákovských turnajů. Poznáte zde nové kamarády a získáte 
nové dovednosti.

Kontaktní osoba Martin Vojtěch, 607 587 455, m.vojtech@centrum.cz  
Věková kategorie 7 – 12 let    
Zahájení 21. 9. 2022
Termín konání středa 18:00 – 19:00 
Cena 700 Kč na rok

Horolezecký oddíl MOLE

Děti se naučí základům bezpečného pohybu na lezecké stěně a skále. Naučí se jistit a vázat základní horolezecké uzly. Oddíl se 
schází v tělocvičně ZŠ, kde je horolezecká stěna. Každý pátek je možnost využití stěny i pro veřejnost v čase 19:30 – 21:00. 

Kontaktní osoba Michal Mílek, tel. 724 643 158, michal.milek@atlas.cz
Věková kategorie od 7 let    
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa, začátečníci 16:00 – 17:00, pokročilí 17:00 – 18:00.  
Cena 1600 Kč na rok



Přípravka Minivolejbalu

Všeobecná pohybová průprava, převážně s míčem. Příprava na minivolejbal.  

Kontaktní osoba Lenka Kulhavá, len.kulhava@gmail.com
Věková kategorie 5 – 7 let    
Zahájení říjen 2022
Termín konání bude upřesněno  
Cena bude upřesněno

Florbal pro předškolní děti

Trénink je složen z 5ti částí – rozběhání, rozcvička, rozvoj všestrannosti, práce s florbalkou na místě i v pohybu, hra a zklidnění. Děti 
s florbalkou stráví necelou půlhodinu. S věkem dětí se pak čas s florbalkou postupně prodlužuje. 

Kontaktní osoba Martina Lintnerová, lintnerova.martina@mezistromy.eu
Věková kategorie 3,5 – 5 roků    
Zahájení 22. 9. 2022
Termín konání v měsících září, říjen, duben – červen: čtvrtek 18:00 – 19:00

v měsících listopad – březen: neděle 17:30 – 18:30  
Cena 800 Kč za rok



JUNÁK – ČESKÝ SKAUT   
Skauti – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, 
ale i své okolí. 

Kontaktní osoba Jana Kvapilová (vedoucí oddílu), janakvapca@seznam.cz
Věková kategorie 5 a více let  
Zahájení 7. 9. 2022
Termín konání čtvrtek v odpoledních hodinách
Cena předpokládaná cena 1000 za rok 

KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI    
Učíme angličtinu a připravujeme děti na mezinárodní zkoušky již od 2 třídy. Děti si nejen zlepší komunikační dovednosti, ale také 
většinou i známku ve škole. Mezinárodní certifikát jim pak pomáhá při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Další 
informace najdete na www.otevrenoprodeti.cz 

Kontaktní osoba Petra Vevina Tesařová, vevina76@gmail.com, Tel 776225078
Věková kategorie 7 – 16 let   
Zahájení 19. 9. 2022
Termín konání úterý FCE 7. - 9. třída, 

středa Starters (2. – 3. třída), Starters 2 (3. – 4. třída), Flyers (6. třída)
čtvrtek Movers (5. třída), KET (7. – 8. třída) 

Cena 3500 – 4600 Kč za pololetí  

DESKOHERNÍ KLUB   
Pořádá Otevřeno pro děti ve spolupráci se ZŠ Mokrá. Hrajeme deskové hry. Máme k dispozici přes 100 deskových her od nenáročných 
party her až po obtížné, strategické, vědomostní. Kroužek funguje formou klubu, tzn. že děti přichází, zahrají si a až je to přestane bavit, 
odchází domů. 

Kontaktní osoba Nikola Kartusová, kartusova@zs.mokra.cz 
Věková kategorie 6 – 16 let   
Zahájení 7. 10. 2022
Termín konání pátek 13:00 – 15:00 
Cena 800 Kč za pololetí 

KNIHOVNICKÝ KROUŽEK  
Kroužky pro děti, které mají rády knížky, knihovnu a zajímá je, co se v knihovně děje, když je zavřeno. Kroužek probíhá v Obecní 
knihovně v Mokré. 

Kontaktní osoba Ivana Brzobohatá (vedoucí knihovny), knihovna@mokra-horakov.cz, 778 094 108
Věková kategorie 1. stupeň ZŠ   
Zahájení 5. 10. 2022
Termín konání středa 13:00 – 14:00
Cena Pro registrované čtenáře zdarma



AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ

SDH MOKRÁ-HORÁKOV - HASIČI
Jsme sbor dobrovolných hasičů. Pravidelně se scházíme na členských poradách, kde řešíme aktuální dění v naší obci 
týkající se kulturních akcí a požární ochrany v konkrétním měsíci. Rádi mezi sebou přivítáme muže i ženy ve věku 18 a více roků. 

Kontaktní osoba Michal Janků, 606 296 287

CVIČENÍ METODOU PILATES
Rehabilitačně – kondiční cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie. Účinné proti bolesti zad.  Vhodné od 15 roků. 

Kontaktní osoba Iveta Medková, 731 442 616
Zahájení září 2022
Termín konání pondělí 19:00 – 20:00
Cena 100 Kč za hodinu

TABATA
Intenzivní intervalové cvičení pro zlepšení kondice i nálady. Lekce probíhají v tělocvičně ZŠ.  

Kontaktní osoba Michaela Bartoníková, misa.bartonikova@gmail.com, 723 207 913
Zahájení 5. 9. 2022
Termín konání pondělí 18:30 – 19:30
Cena 100 Kč za hodinu nebo 800 za 10 lekcí

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Florbal pro ty, kteří si chtějí zahrát týmový sport, zasportovat si a pobavit se na úrovni rekreační. Florbal se hraje v tělocvičně 
ZŠ a tento oddíl je součástí Tělovýchovné jednoty Mokrá-Horákov. 

Kontaktní osoba Martin Vojtěch, 607 587 455, m.vojtech@centrum.cz
Věková kategorie od 18 let 
Zahájení 23. 9. 2022
Termín konání pátek 18:30 – 19:30 (v případě změny 20:00 – 21:00)
Cena 750 Kč za rok 

KLUB PŘÁTEL KULTURY MOKRÁ-HORÁKOV  
Pořádáme zájezdy do divadla, Dýňobraní, Čarodějnice a rukodělné workshopy. Snažíme se v naší obci udržovat tradice. Rádi 
mezi sebou přivítáme další nadšence kultury a tradic. Akce, které pořádáme, jsou pro všechny věkové skupiny. Termíny akcí budou 
zveřejněny. 

Kontaktní osoba Ivana Brzobohatá, Lenka Břicháčková, Hana Kalová

KLUB SENIORŮ

Senioři se každý týden setkávají a společně plánují vycházky, výlety a semináře. Program Klubu je vyvěšen ve vývěskách 
umístěných na boku Restaurace U Zbojníka, naproti Restaurace U Zajíčků a na domě pana Irajna ve staré Mokré. 
Scházíme se v budově ZUŠ ve staré Mokré (vchod je z boku budovy).

Kontaktní osoba Marta Hřebíčková, tel.: 732125819
Věková kategorie Senioři 
Termín konání čtvrtek 15:00 – 17:00

PĚVECKÝ SBOR

Jsme ženský pěvecký sbor a rádi mezi sebou přivítáme hudební nadšence, kteří si s námi chtějí zazpívat. 

Kontaktní osoba Nikola Kartusová, kartusova@zs.mokra.cz


