
BAMI 
ts-bami.webnode.cz 
 
Taneční skupina BAMI spadá pod organizaci Kolpingové rodiny v Kunštátě. 
Skupina zde působí 10 let. Věnuje se dětem od 3 let až po dospělé. Děti jsou roz-
děleny dle věku do skupin: 
Čt - 14:00-15:30 sokolovna Drnovice 
Čt - 16:00-17:30 přípravka Kunštát 
Čt - 17:30-19:00 děti Kunštát 
Pá - 14:00-14:45 MŠ Kunštát 
Pá - 15:00-16:30 děti Kunštát 

DDM Boskovice 
www.ddmboskovice.cz 
 
Dům dětí a mládeže působí v boskovickém regionu od roku 1992 a pro místní 
děti nabízí dva kroužky přímo v našem městě: 
Po a út – 12:30 – 18:30: Keramika na faře 
Pá – 16:00 – 18:00: Rybáři 

Chocholík – Klub rodi čů v Kunštát ě 
www.chocholik.cz 
 
Poskytuje od října loňského roku podporu a službu rodinám, zejména pak rodi-
čům na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětem. 
Nabízí zájemcům z řad rodičů malých dětí následující pravidelné aktivity: 
Út – 9:30 – 11:00 – Pimprlátka: Setkávání rodičů s batolátky - zhruba od 4 
měsíců do 2,5 roku. Náplní je drobné cvičení  s využitím písniček a říkanek, 
výtvarné tvoření apod. 
Út – 15:15 – 16:15 – Barvínci: Jedná se o tvořivý kroužek, jehož stěžejní čin-
ností jsou výtvarné aktivity. Kroužek je určen pro děti od 2 do 6 let. 
Čt – 9:30 – 11:00 – Rarášci: Program pro maminky s dětmi od 1 do 4 let. Po 
úvodním pozdravení se a protažení následuje edukativní hra či zpívání, zahra-
jeme na hudební nástroje nebo tvoříme či vyrábíme, pečeme. 
Čt – 15:30 – 17:00 – Herna: Volná hra dětí s edukativními hračkami 
z kvalitních materiálů, rodiče se mohou zapojit a proložit hru kolektivní čin-
ností. Vhodné pro socializaci dětí a jejich nenásilný vstup do kolektivu. 
 

Přehled volnočasových a zájmových kroužků pro děti v 
Kunštátě a přidružených obcích ve školním roce 2011/2012 



FK Kunštát 
www.fkkunstat.cz 
 
Fotbal má v Kunštátě bohatou historii, která započala již ve 30. letech 20. století. 
S vedením dětí se může prezentovat bohatými zkušenostmi. V současnosti se 
účastní soutěží OFS Blansko. 
Mladší přípravka – pro děti do 8 let – trénuje 2 × týdně 
Starší přípravka – 9-12 let – trénuje 2 × týdně 
Mladší žáci – 13-15 let – trénuje 3 × týdně 
Starší žáci – 16 -18 let – trénuje 3 × týdně 

KST Kunštát 
 
Klub stolního tenisu působí mezi sportovními organizacemi v Kunštátě od roku 
2004. Dětem se věnuje následovně: 
Po – přípravka pro děti ve věku 10-14 let 
Dorost ve věku 15-18 let trénuje 3 × týdně společně s dospělými hráči 

OREL jednota Kunštát 
www.orel.cz 
 
Orel jednota Kunštát má za sebou devítiletou sportovní historii. Křesťanská 
sportovní organizace si klade za cíl podporu kladných vlastností člověka při 
provozování sportu – fair play, ohledu na spoluhráče i soupeře. Co nabízí dě-
tem? 
Čt – 16:30 – 17:30 - Cvičení pro děti – 2-5 let 
Út - 16:30 – 17:30 – Cvičení pro děti – 5-8 let 
St – 16:30 – 18:00 – Atletika – pro děti školního věku 
Po, čt – Florbal – pro děti školního věku – rozděleno do věkových kategorií 

Římskokatolická farnost Kunštát 
www.farnostkunstat.cz 
 
Čt – od 14:30 – pro děti 3-6 let: Předkatolická výchova  - povídání o Bohu, o 
světě, o životě, malování, zpívání v MŠ 
St – od 17:00 –  6-11 let: Zpívání na faře s kytarou - křesťanské písničky, které 
pak zazní při mši svaté pro děti a rodiče 
Výuka náboženství – pro děti školního věku: dobrovolný výběrový předmět 
podle věku a tříd.  Základní pojmy křesťanství. 



SDH Kunštát – Kolektiv mladých hasi čů Čertíci 
www.sdhkunstat.cz 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Kunštátě byl založen již roku 1875. Kolektiv mla-
dých hasičů vznikl v září roku 2006 a přípravka věnující se nejmenším dětem o 
rok později. 
Po – 16:30 – 18:00 – Žáci (pro děti školního věku): požární sport, požární ochra-
na a prevence, hry, soutěže, kulturní akce, výlety, brigády 
St – 15:30 – 17:00 – Přípravka (3-6 let): příprava na činnost mladých hasičů, 
festivaly, výtvarné a pracovní činnosti, hry, výlety, kulturní akce 

SDH Sychotín 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Sychotíně čeká 30. výročí od založení. Dětem nabízí 
všestrannou příprava pro soutěže. Pracuje se s hasičskou technikou, pořádají zá-
bavné hry a výlety do přírody. 
Mladí hasiči – 1 ×týdně: schůzky probíhají společně pro všechny děti. Pro soutě-
že jsou rozděleny do kategorií mladší (5 - 10 let) a starší (11-14 let). Individuálně 
se SDH Sychotín věnuje také kategorii dorostenců (15 - 18 let). 

ŠK Kunštát 
 
Šachový klub v Kunštátě působí 14 let a dětem se věnuje v oblasti výuky teorie, 
hry šachových partií a účasti na turnajích: 
Út od 15:00 (dle domluvy) – šachový kroužek pro děti školního věku 

TK Kunštát 
www.tkkunstat.cz 
 
Tenisový klub v Kunštátě s 30ti letou tradicí se věnuje péči o mládež od roku 
1982. V současnosti může nabídnout: 
Po a čt - Přípravka pro děti 5-8 let – 2x týdně 
Po a čt - Přípravka pro děti  9-11 let – 2x týdně 
Po a čt - Starší žactvo cca 12-14 let a dorost cca 15-18 let – 2x týdně 



ZUŠ Letovice a Boskovice 
www.zusletovice.cz 
zusboskovice.cz 
 
Základní umělecké školy mají svou tradici v zájmové výuce více než 50ti letou a 
dnes školami prochází  přes 1500 žáků za rok. Školy nabízí své služby v mnoha 
místech regionu včetně Kunštátu: 
Hudební obor – hudební nauka, zpěv, hra na hudební nástroje (zobcová flétna, 
klavír, klávesy, klarinet, housle, kytara) 
Výtvarný obor – kroužek s výukou výtvarných praktik 
Taneční obor – balet, pohybová a taneční průprava 
Literárně – dramatický obor – v případě zájmu min. 6 dětí lze kroužek otevřít 


