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Quí phụ huynh mến,

cùng với việc di cư đến một miền đất mới, quí vị cần giải quyết nhiều thủ tục quan trọng – trong đó có trường học, nơi
con quí vị sẽ đi học, công việc theo ngành nghề của mình hoặc bất cứ công việc nào nuôi sống quí vị, giấy tờ cư trú hay
tiếng tăm để quí vị có thể giao tiếp. Chúng tôi hiểu, đây là một việc phức tạp và chắc chắn là quí vị làm không hết việc,
dẫu vậy, quí vị đừng quên là những việc ngoài lề như hoạt động ngoại khóa hay cộng đồng, nơi quí vị sinh sống cũng
quan trọng như giấy tờ cư trú và những thủ tục chính thức khác.

Ngay khi con quí vị bắt đầu đi học, con sẽ hòa đồng vào tập thể trường để học tiếng không chỉ trong giờ học, nhưng còn
vừa “chơi vừa học” trong giờ giải lao và học với các bạn mới. Việc học hỏi những điều đặc biệt cụ thể của nền văn hóa
mới và có bạn mới là một trong những yếu tố quan trọng nhất với trẻ em khi đến một đất nước mới. Nếu đứa trẻ được
làm những việc mà trẻ thích và cảm thấy hạnh phúc khi làm những việc đó, các em sẽ dễ dàng kết bạn với bạn đồng
trang lứa và nhờ vậy sẽ học tiếng một cách tự nhiên. Nhiều khi còn hiệu quả hơn học một cách chính thức trong lớp.
Tốt nhất là kết hợp cả hai hình thức học chính thức và phi chính thức. Quí vị nên tìm hoạt động ngoại khóa phù hợp cho
con ngay sau khi được xếp lớp, để con được phát triển về mọi mặt và tiếp tục hoạt động con đã bắt đầu từ nhà hoặc để
con học hỏi thêm điều mới và bằng cách này sẽ học và hấp thu ngoại ngữ, văn hóa mới một cách tự nhiên mà không cần
suy nghĩ.

Xã hội Séc có một thói quen là cho con cái tham gia các hoạt động ngoại khóa từ nhỏ, là một phần của việc giáo dục
giới trẻ tại Cộng hòa Séc. Quí vị cũng hãy làm vậy và sẽ thấy là việc này sẽ giúp các em hòa nhập nhanh và tốt hơn với
các bạn đồng trang lứa.

CẦM NANG CÁC HOẠT ĐỘNG
NGOẠI KHÓA

www.meta-ops.cz

Việc giáo dục và sự phát triển của trẻ không chỉ nằm ở việc, trường học và giáo viên dạy cho trẻ những gì, nhưng là một
tổng thể các tác động từ gia đình, trường học và cả những nơi mà các em lưu lại. Học vấn không phải là một thứ gì đó
nằm riêng lẻ một mình, nhưng là một phần của sự giáo dục (trong trường hơp lý tưởng). Và thành phần của sự giáo dục
đó không chỉ có giáo dục chính thức, nghĩa là việc giáo dục bắt buộc theo luật định (cấp cơ sở - 9 lớp), nhưng còn có việc
giáo dục phi chính thức (tất cả những gì nằm ngoài trường học, nhưng không vì thế mà kém quan trọng đi).

Bất cứ hoạt động ngoại khóa nào do nhà trường tổ chức trong giờ học thì đều thuộc vào mục giáo dục phi chính thức.
Những hoạt động này có thể hỗ trợ kiến thức và kỹ năng mà các em được học ở trường (ví dụ như khi học thêm về khoa
học tự nhiên, các em sẽ biết thêm những điều đã học trong môn sinh học; hay khóa học thủ công có thể phát triển thêm
kỹ năng vẽ, phác hoạ hoặc sự sáng tạo mà các em học trong giờ mỹ thuật) hoặc tạo điều kiện cho các em học những
điều hoàn toàn mới (vd, học nhảy hoặc một môn thể thao cụ thể nào đó mà các em chưa thực hành trong giờ thể dục).
Đồng thời và cũng là việc quan trọng nhất là các hoạt động ngoại khóa là môi trường để các em tìm bạn mới, học cách
giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn và có thêm sự tự tin, vvv... Đối với những em còn gặp phải rào cản ngôn ngữ, việc tham
gia vào các hoạt động ngoại khóa lại càng quan trọng hơn, vì các em có thể để ý rất nhiều hoạt động mà không cần biết
tiếng hoặc chỉ cần có chút ít tiếng căn bản và nhờ vậy, các em có thể cảm thấy được là một phần của tập thể. Trẻ không
bị đánh giá về khả năng ngôn ngữ, nhưng về những gì các em biết và thích làm. Vì thế mà trong khi tham gia những hoạt
động như vậy, các em học tiếng một cách tự nhiên, không sợ hãi, không căng thẳng về cách nói của mình và sự chính xác
của từ. Nhờ việc được làm những thứ mà các em biết hoặc thích, các em sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Và cuối
cùng nhưng không kém phần quan trọng, các em có thêm bạn bè người Séc và trở thành một phần của một tổng thể mới
hoặc một nhóm bạn mới.
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Các hoạt động ngoại ở Séc

Sokol - Hội hỗ trợ các hoạt động thể thao, được thành lập vào năm 1862
Hướng đạo sinh – là một phong trào giáo dục quốc tế có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và bắt đầu từ dầu thế kỷ XX.
Thời đó, ý tưởng của hội được du nhập vào Tiệp Khắc khá sớm và từ đó tới nay, hội bắt đầu rổ chức các trại hướng
đạo sinh. Tổ chức hướng đạo sinh Séc còn có tên là Junák.
KČT – câu lạc bộ du bộ tiếp nối các hoạt động của ông Sokol, là người ngoài những hoạt động thể dục còn tổ chức
thêm những chuyến dã ngoại. Vào thế kỷ XIX một tổ chức độc lập được thành lập, và cho đến nay, hỗ trợ việc du bộ
thông qua việc dựng các tháp quan sát, cáp treo vv.Hệ thống các biển chỉ dẫn đi bộ của Séc được biết đến trên khắp
thế giới.

Vài lời mở đầu về các hoạt động ngoại khóa trong khuôn khổ của văn hóa và lịch sử Séc. Cộng hòa Séc thuộc vào một
trong những nước có truyền thống lâu đời và thế mạnh về “ngoại khóa”. Có những hội đã tồn tại hơn trăm năm nay. Một
trong những hội đó là:

Những hội này vẫn còn hoạt động trong xã hội Séc cho đến nay, và mỗi hội đều tổ chức nhiều hoạt động rất phù hợp cho
các em thuộc mọi lứa tuổi và sở thích, và cho cả các gia đình. 
Nó cho thấy, hoạt động nào là hoạt động phổ biến trong văn hóa Séc – du hành, thể thao, 
cắm trại trong thiên nhiên.

Ở Cộng hòa Séc còn tồn tại hệ thống các trường nghệ thuật cho công chúng. Đó là các trường nghệ thuật cấp trung học
cơ sở, họ tổ chức nhiều khóa học có thiên hướng nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, kịch nghệ và khiêu vũ). Những trường
này có truyền thống lâu đời và giá cả phải chăng, trong thời buổi hiện nay, không dễ để được nhận vào những trường này
và thường phải thi tuyển sinh. Những trường này có mặt ở mọi thành phố hạng trung trở lên, ở Praha thì quận nào cũng
có.
Hệ thống DDM – các nhà văn hóa thanh thiểu niên là có nhiều chương trình ngoại khóa nhất, họ tổ chức các khóa học
theo chủ đề, từ thể thao đến nghệ thuật, bao gồm cả những môn có hơi hướng khoa học và vv. Mỗi thành phố đều có nhà
văn hóa, ở Praha thì quận nào cũng có. Chương trình của mỗi nhà văn hóa mỗi khác.

Trong lịch sử hiện đại, ngoài các tổ chức và hội này thì còn có rất nhiều những studio tư nhân, trung tâm gia đình, các
workshop và khóa học khác. Phần nhiều các tổ chức giáo dục và văn hóa còn tổ chức các khóa học và các khóa học thủ
công một lần phù hợp với định hướng của họ (ở bảo tàng, rạp kịch hoặc nhà hát thường có các hoạt động ngoại khóa cho
con quí vị).
aše děti).

https://www.sokol.eu/
https://www.skaut.cz/skauting/
https://kct.cz/
https://www.ddmpraha.cz/


Việc đi dã ngoại rất được ưa thích tại Séc. Người dân thích tìm hiểu những nơi quanh mình và những miền xa hơn. Các chuyến dã
ngoại có thể có hình thức học hỏi hoặc thể thao. Trẻ em có thể tìm hiểu những địa điểm nơi mình sống hoặc trong thành phố, hoặc
trong cả nước. Thông qua những thắng cảnh lịch sự và miền quê, các em sẽ biết và hiểu thêm về đất nước mới và có thể xây dựng
mối quan hệ bền lâu hơn với môi trường mới.
Gần như trường học nào cũng có những hoạt động dã ngoại này, ít nhất là trong những chuyến tham quan với trường. Ngoài ra còn
có những trung tâm và các hội tổ chức những chuyến đi và dã ngoại với chương trình đa dạng hơn. Ví dụ như Hướng đạo sinh hoặc
Brontosauři (Đội khủng long) còn tổ chức những chuyến dã ngoại trong thiên nhiên trong khuôn khổ các hoạt động của họ, nhưng
ngày nay thì cả các thư viện hoặc các quận phố cũng tổ chức các chuyến thăm những địa điểm xung quanh.

Những hoạt động ngoại khóa cụ thể

ĐỊA LÝ SÉC
Quí vị thích thiên nhiên? Thích tìm hiểu đất nước qua các miền quê? Quí vị đến đúng chỗ rồi!

mối liên hệ với môi trường, nơi em sống
hiểu bối cảnh, nơi em sống
biết định hướng tốt trong phố cũng như ngoài thiên nhiên
sức bền bỉ khi du bộ
nếu các em tham gia vào các đội hướng đạo sinh, các em còn biết
thêm căn bản để sống sót, hoạt động nhóm và biết chăm sóc cho bản
thân cũng như người xung quanh

Các em học được gì?

 

STHỂ THAO
Quí vị không thích ngồi một chỗ và thích dùng thời gian một cách tích cực, bằng cách hoạt động, phát triển khả năng
thể chất và các kỹ năng. Hay quá! Các hoạt động thể thao ở đây nhiều lắm!

Các hoạt động thể thao dĩ nhiên là thường hỗ trợ nhiều kỹ năng và khả năng của trẻ– không chỉ giữ sức khỏe thể chất mà còn nuôi
dưỡng những đức tính tốt cho nhân cách con người như sự bền bỉ, kiên trì, tỉ mỉ, có mục tiêu, và cả tinh thần đoàn kết, bằng hữu,
công việc nhóm và sống vì tập thể.
Nếu các em tham gia các hoạt động thể thao, ngoài những kỹ năng thường và sự quyết tâm là các em làm những việc các em thích,
các em còn có thêm môi trường là nơi nguồn ngốc, ngôn ngữ giao tiếp không còn quan trọng nữa, nhưng các em sánh ngang với các
bạn đồng trang lứa dựa vào khả năng thể thao và kỹ năng. Để hòa nhập tốt vào tập thể mới, bất cứ môn thể thao đồng đội nào giúp
các em tham gia nhóm và phải bằng cách nào đó giao tiếp, các em sẽ học tiếng một cách tự nhiên không cần suy nghĩ và học được
rất nhiều những khác biệt văn hóa. Lời khuyên của chúng tôi là các loại hình thể thao đồng đội không có nghĩa là các em không nên
hoặc không thể thực hành một loại hình thể thao cá nhân khác.
Ở trình độ cao hơn (thi đấu), có tồn tại những câu lạc bộ thể thao – bóng đá, hokej, ruggby và vv. Có tồn tại những trường thể thao
có dạy thể dục thể thao cường độ cao.
Quí vị có thể đăng ký các khóa học thể thao ngay tại trường hoặc tại các nhà văn hóa và cuối cùng, nhưng không kém phần quan
trọng là những chương trình tư nhân – các chương trình, trung tâm, chương trình tập luyện tư nhân.
Các tổ chức ngoại khóa như Hướng đạo sinh cũng có thể tổ chức các hoạt động thể thao, vv. Lúc nào cũng nên xem chương trình cụ
thể của từng hội/ tổ chức, vì chương trình có thể thay đổi mỗi năm.

nguyên tắc và trách nhiệm
không có gì tự nhiên mà đạt được
tự vượt qua chính mình
có niềm vui từ những việc mình làm
trong những môn thể thao đồng đội, các em học giao tiếp, tinh thần đoàn kết và bằng hữu
trong những môn thể thao cá thể, sự dẻo dai, rèn luyện nhân cách, sự bền bỉ

Các em học được gì?

 



Các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, cũng như những hoạt động thể thao, là một ví dụ đẹp về môi trường quốc tế, phổ quát, nơi ranh
giới giữa các quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ bị xóa nhòa.
Trong hầu hết các hoạt động, trẻ sẽ có cơ hội thể hiện bản thân theo những cách khác ngoài lời nói và cũng giống như trong thể thao,
có được cảm giác thành công, sự hài lòng và cũng như cơ hội truyền đạt điều gì đó cho bạn bè cùng trang lứa. Các hoạt động như vậy
là âm nhạc và nghệ thuật. Nhưng mặt khác, cũng có những hoạt động có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao kiến   
thức về tiếng Séc. Ví dụ, đây là các nhóm kịch hoặc thậm chí là ca hát.
Tại Cộng hòa Séc, có một mạng lưới các trường nghệ thuật tiểu học (thường được gọi là lidušky hoặc zušky) cung cấp một loạt các
hoạt động này, đồng thời giá cả rất phải chăng. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động đều có thi tuyển, do nhu cầu của trẻ và phụ huynh lớn
hơn nên cần đăng ký trước để trẻ được tham gia.
Các câu lạc bộ nghệ thuật cũng có thể được cung cấp tại các trường học, trong Cung thiếu nhi, và tất nhiên cũng có một số lượng lớn
các trường học, studio và tổ chức tư nhân trên thị trường cung cấp các tiết học về giáo dục âm nhạc hoặc nghệ thuật, khiêu vũ, gốm sứ
và các sáng tạo khác.
Các hội thảo cá nhân chất lượng cũng có thể được cung cấp bởi một số tổ chức lâu đời như NGP hoặc DOX. Họ chủ yếu có các chương
trình dành cho trường học, nhưng chúng cũng có thể được đặt cho các nhóm tư nhân.

Những hoạt động ngoại khóa cụ thể
NGHỆ THUẬT
Nếu quý vị có năng khiếu nghệ thuật và muốn chơi nhạc cụ, hát hoặc có thể vẽ thay vì vui chơi ở bên ngoài?
Tại Cộng hòa Séc, quý vị có rất nhiều các trường nghệ thuật tiểu học, nơi trẻ em có thể học những kiến   thức
cơ bản và nhận được những kỹ năng sâu hơn về âm nhạc, nghệ thuật hoặc sân khấu.

cảm giác hạnh phúc từ sự sáng tạo
 kiến   thức rằng không phải mọi thứ đều phải có mục tiêu và điều
quan trọng chính là quá trình sáng tạo
 phát triển trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình
sẽ có một tâm trí cởi mở hơn
học cách nhìn vẻ đẹp xung quanh mình

Các em sẽ học được gì?

 

KHOA HỌC
Có rất nhiều nơi để ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có thể tận hưởng.

đối với các nhà khoa học nhỏ, có các khoá học đặc biệt và rất nhiều các tổ chức cung cấp các hoạt động như vậy.

Có thể là Trạm các nhà tự nhiên học trẻ tuổi hoặc Trạm kỹ thuật viên trẻ tuổi, là một phần của Cung thiếu nhi. Nhưng chúng có thể là
các câu lạc bộ và hội thảo được cung cấp bởi các tổ chức lớn nổi tiếng như Sở thú Praha, Bảo tàng Kỹ thuật, Cung thiên văn, v.v.

Ngoài các bảo tàng cổ điển, các trung tâm tương tác như Iqlandia và Trung tâm Khoa học Techmania đã trở nên phổ biến ở Cộng hòa
Séc.

cảm giác mình là người khám phá ra những thế giới mới
duy trì sự tò mò của mình
học tính kiên nhẫn
sẽ thử các quy trình khoa học cơ bản
có thể nhận được thông tin mà chương trình trường học
tiêu chuẩn không cung cấp cho trẻ, và vì vậy trẻ sẽ tiến
tiếp về phía trước

Các em sẽ học được gì?

 



Hiện nay, rất nhiều các hoạt động “mới” được giới thiệu là những phần không thể tách rời và các em rất thích thú. Trong
số đó có thể kể đến các hoạt động thể chất như trượt ván hoặc parkour. Hơn nữa, trong lĩnh vực nghệ thuật, đó có thể là
graffiti, street art, design. Các hoạt động liên quan đến công nghệ CNTT cũng có thể thú vị – có thể là lập trình, trò chơi
máy tính hoặc làm YouTube. Các hoạt động lắp ghép xây dựng lego và các đồ chơi xây dựng hiện đại khác cũng rất phổ
biến. Những hoạt động này và các hoạt động khác có thể được tìm thấy trong các đề dịch vụ của các tổ chức cá nhân
hoặc các đơn vị tư nhân. Giống như bản thân các hoạt động, việc cung cấp các hoạt động và câu lạc bộ này là mới và
chưa được đều đặn. Nhiều studio hiện đại và các hiệp hội truyền thống cung cấp các hoạt động như vậy, nhưng có lẽ cần
phải tìm kiếm nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn trong danh sách của họ. Cung thiếu nhi chắc chắn có thể cung cấp một số dịch
vụ này. Sau đó, các trung tâm chuyên sâu cụ thể như skateparks (lớp học với người hướng dẫn) hoặc trung tâm parkour
(lớp học với người hướng dẫn).

Những hoạt động ngoại khóa cụ thể

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỘC ĐÁO MỚI

phát hiện ra rằng các hoạt động thể thao và nghệ thuật
cũng có trong thế giới hiện đại xung quanh chúng ta,
chẳng hạn như ngay trên đường phố

Các em sẽ học được gì? và phụ huynh sẽ nhận được gì?

 

Có một số sự kiện và hoạt động được cung cấp miễn phí. Ở Cộng hòa Séc không áp dụng quy tắc "quý vị trả cằng nhiều
tiền cho một hoạt động thì hoạt động đó sẽ càng tốt". Nhiều tổ chức và hiệp hội nói trên cung cấp các hoạt động miễn phí
vì họ có nguồn tài trợ cho việc này từ các dự án khác nhau hoặc từ quận thành phố, v.v.

Trong xã hội Séc, cách tiếp cận các hoạt động giải trí rất tích cực và cũng cởi mở. Trẻ em có rất nhiều cơ hội để tận hưởng
và tự hiện thực hóa mà không phải căng thẳng về kết quả, thành tích, tham vọng. Nhưng ở đây quý vị sẽ tìm thấy các câu
lạc bộ thể thao, nhạc viện và các tổ chức khác tiếp cận các hoạt động được cung cấp với tính chuyên nghiệp và tập trung
vào hiệu suất. Vì vậy, quý vị cần suy nghĩ và xem chính xác con quý vị cần gì và nhận ra mục tiêu mình đang đặt ra là gì.

 



SEZNAM volnočasových center na Praze 3:
 

DDM Ulita
www.ulita.cz 
trung tâm ngoại khóa. Tổ chức các khóa học thường xuyên, các khóa học theo sở thích, sự kiện, xưởng dành cho tất cả mọi
người, cắm trại, hoạt động hè, chương trình học, thi đấu cho các trường học tại Praha 3.
(ví dụ. tiếng anh, in 3D, điền kinh, cầu lông, sáo, kịch, bóng đá, bóng sàn vv...)
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3

Ateliér Kroužek
https://atelierkrouzek.cz/
tổ chức các khóa học tư cũng như học nhóm, luyện thi tài năng, cắm trại kết hợp mỹ thuật tạo hình trong thành phố.
Žerotínova 54, Praha 3 – Žižkov
facebook.com/atelierkrouzek
kurzy@atelierkrouzek.cz
774 484 810

IN MOTION ACADEMY
https://imacademy.cz/
tổ chức các khóa học tư cũng như học nhóm trong hội trường, workshop và tự tập chơi bi parkour
In Motion Academy s.r.o.
Na Jarově 2424/2
Praha 3, 130 00

Các hoạt động giải trí ở Praha 3

Tại Praha 3, quý vị có thể tìm thấy một loạt các hoạt động giải trí mà chúng tôi vừa mô tả.

Có Cung thiếu nhi Ulita, trường tiểu học nghệ thuật, các studio nghệ thuật và studio khiêu vũ, các trung tâm gia đình và
các câu lạc bộ ở ngưỡng cửa thấp. Ở một số trường tiểu học, có các câu lạc bộ mà trẻ em có thể đăng ký tham gia, kể cả
những trẻ không đi học ở đó. Quý vị thậm chí có thể tìm thấy một sân chơi parkour tại Trojka.

Ngoài ra còn có một số sân chơi và công viên được trang bị tốt. Ở một số công viên (ví dụ: Parukářka, Rajská zahrada), quý
vị có thể tìm thấy bàn bóng bàn hoặc rổ để chơi gôn bằng đĩa - tất cả đều được sử dụng miễn phí.

Nếu quý vị không biết phải đăng ký như thế nào, quý vị có thể liên hệ với META, o.p.s., nơi họ có thể tư vấn cho quý vị về
cách đăng ký các hoạt động giải trí được liệt kê hoặc nơi để tìm thông tin chi tiết hơn về các sự kiện của họ, v.v.
Quý vị cũng có thể đến Hội chợ các hoạt động vui chơi giải trí trong thời gian rảnh rỗi do Praha 3 tổ chức hàng năm vào đầu
tháng 9.

http://www.ulita.cz/
https://atelierkrouzek.cz/
https://www.facebook.com/atelierkrouzek
https://imacademy.cz/


Câu lạc bộ mở dành cho trẻ em và giới trẻ R-Mosty
http://www.r-mosty.cz/
dành cho trẻ em và giới trẻ từ 10 đến 21 tuổi gặp hoàn cảnh sống khó khăn
Koněvova 2, 2. lối vào từ đường Chlumova
Uličník
câu lạc bộ mở, câu lạc bộ di động trên xe bus
thường mở cửa vào thứ 3 tại quảng trường Jiřího z Poděbrad

Ponec - rạp khiêu vũ
Cánh cổng tưởng tượng vào Žižkov (không gian kịch nghệ ở giữa biên giới Praha 3 và Praha 8)
Ponec tổ chức xưởng phim trẻ em, các hoạt động cho các trường học, các buổi biểu diễn có tương tác dành cho trẻ em và
khán giả trẻ.   
https://divadloponec.cz/cs/ponec-junior
Husitská 899/24A
Praha 3

Trung tâm giáo dục và ngoại khóa Duhové klubíčko
https://www.skola-jirak.cz/duhove-klubicko/krouzky/
Có rất nhiều khóa học ngoại khóa với các môn học hiện đại ngay tại trụ sở của trường tiểu học Jiřího z Poděbrad như bóng
sàn, làm gốm, yoga, ôn thi tuyển sinh môn toán, giao tiếp tiếng anh, thể thao, thổi sáo nâng cao 
náměstí Jiřího z Poděbrad 1685/7
Praha 3
 
NOVÁ TROJKA
https://www.nova-trojka.cz/
Có rất nhiều khóa học ngoại khóa (thể dục cho ba mẹ và con cái, gốm sứ, mỹ thuật, jóga cho trẻ em, nhảy, bạn nhỏ làm
việc nhà, kiến trúc hoặc nấu ăn, vv...)
Một phần không thể thiếu của trung tâm gia đình Nová Trojka còn có:
Xưởng kỹ thuật mỹ thuật cho nhi đồng
https://www.krouzkuj.cz/krouzek-152-atelier-vytvarnych-technik-pro-nejmensi/
có trụ sở tại Trung tâm gia đình Nová Trojka, chuyên tổ chức dạy mỹ thuật cho trẻ em.

Nová Trojka
Jeseniova 519/19
Praha 3
Các khóa gia sư dạy nhạc – Thổi sáo
https://www.krouzkuj.cz/krouzek-69-hudebni-individualni-kurzy-fletna/

Pionýr, z. s. - 117. nhóm tiên phong Kalich
http://www.117.cz/index.php/pravidelna-innost
có nhóm dành cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, nhóm làm thủ công mỹ nghệ, các hoạt động dành cho cha mẹ và con cái 

Volnočasové aktivity na Praze 3

Projekt Naše čtvrť, reg. číslo
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001439, je financován
Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
ČR.
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