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Jarní prázdniny
Během jarních prázdnin plánujeme
pro děti prvního stupně základní
školy pětidenní zajímavý program.
V pondělí to bude návštěva Aquaparku Olešná ve Frýdku Místku, v úterý
navštívíme Zimní stadio Sareza v Ostravě - Porubě a budeme bruslit.
Brusle možno zapůjčit na místě.
St ř eda bude pat ř it hv ězdám
v planetáriu a ve čtvrtek plánujeme
sportovní hry ve vratimovské
tělocvičně ZŠ Masarykovo náměstí.
V pátek navštívíme nové výstavy ve
Světě techniky "Od televise k televizi"
- 60 let vysílání z Ostravy a světelná
science show v divadle vědy.

brusle nebo peníze na půjčovné.
Vždy přezůvky! Oblečení dle počasí, jídlo a pití na celý den - děti do- Obsah
stanou pouze svačinovou polévku.  Jarní prázdniny
Děti se přihlašují na každý
Ostrava
den zvlášť. Při menším počtu než
 Turnaj Badec
10 dětí se akce nekoná!
Přihlášení nejpozději do 18. 2. 2016.  Nové ZÚ

Každý den bude navíc doprovodný
program - hry, soutěže v sále Domu
dětí a mládeže Vratimov.
S sebou věci dle programu dne.
V pondělí navíc plavky, ručník, igelitovou tašku na mokré věci. V úterý
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Jarní prázdniny okres Ostrava
Jarní prázdniny budou v týdnu od 22. do 26. února 2016. V tomto týdnu nebudou ve Vratimově,
Šenově a Václavovicích probíhat kroužky. Dům dětí uzavřen. Provoz pouze pro akci „Jarňáky“.
Provoz poboček okresu FM nepřerušen. Jarní prázdniny FM 7. - 11. března 2016.

Badmintonový turnaj
V sobotu 13. února 2016 pořádáme v tělocvičně v Řepištích turnaj v badmintonu. Hrajeme čtyřhry ve třech kategoriích. Podrobnější informace naleznete na internetových
stránkách www.ddmvratimov.cz. Na turnaj je třeba se předem přihlásit.
Termín přihlášení je do úterý 10. 2. 2016. Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.
www.ddmvratimov.cz
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Nové kroužky

od 1. 2. 2016 - Vratimov

Kouzlíme s tabletem

Hraj si, čti si, vyprávěj

Chceš se naučit využívat tablet k různým účelům (fotografie, video, hry, rozšířená realita
…)? Přijď mezi nás. Tablety k zapůjčení na
místě. Zájmový útvar je určen školním dětem
od 9 do 12 let. Začínáme ve středu 3. února v
15:30 h. v klubovně Domu dětí a mládeže
Vratimov.

Rád(a) čteš, píšeš, či si povídáš?
Děti se zábavnou formou budou
věnovat čtení a čtenářské
gramotnosti s prvky dramatické
výchovy. První schůzka v úterý 2. února
v 16 h. v DDM Vratimov.

Vaříme s Mirkem

Pravidelné cvičení systému PRO
DEFENCE IAODG pod vedením
zkušeného lektora Jiřího Kubaláka.
Tento bojový systém obsahuje
souhrn účinných, jednoduchých
a praktických obranných technik,
využitelných
k
efektivní
obraně
jednotlivce a skupin. Hlavními znaky
b o j o v é h o
s y s t é m u
j s o u :
Poměrně rychlé zvládnutí funkčních
a praktických technik a využití moderních metod komunikace a psychologie přípravy na konflikt . První schůzka v pondělí 1. února
v 16h. v DDM Vratimov.

Co si uvaříme, to si taky sníme! Ještě si u toho
popovídáme a zahrajeme. ZÚ je určen školním
dětem od 9 do 12 let. Začínáme ve čtvrtek
4. února v 15:30 h. v klubovně DDM Vratimov.

Deskové a karetní hry
Další kroužek je úplně z jiného soudku.
Jmenuje se Deskové a karetní hry a budete
muset v něm zapojit své „mozkové závity“.
Naučíte se spolupracovat s ostatními nebo naopak vytvořit svoji vlastní strategii.
ZÚ pro děti od 9 do 12 let. Začínáme v pondělí
1. února v 15:30 h. v klubovně DDM Vratimov.

Pro Defence Iaodg

Nové kroužky na od 1. 2. 2016 - Pobočky
Robotek—Paskov

Taneční kurz pro dospělé

Elektrický proud a napětí je
všude kolem tebe.

Taneční kurz pro dospělé - manželé
Renáta a Miloš Hloušovi - učitelé
tance a společenské výchovy.
Čeká vás celkem osm dvouhodinových lekcí a "závěrečná".
Zahajujeme v úterý 2. února
v 18:30 h. v KC Paskov.

Koukáš na televizi, hraješ si
s mobilem, chceš vidět na cestu? K tomu všemu potřebuješ elektrický proud a napětí.
Děti se naučí měřit na multimetru, postaví si
vlastní elektrárnu, praktické využití obnovitelných zdrojů energií, budou bezpečně kreslit el.
proudem, naučí se sériové a paralelní zapojení
fotovoltaického článku, využijí základní stavební prvky robotických stavebnic, atd..
Máš možnost si s námi sestavit zajímavé elektrické obvody, rádio, detektor lži, nebo
poslat vrtulku ke stropu.
A když budete šikovní, postavíte si i mechanického robota. První schůzka
v pondělí 1. února v 15:30 h. KC Paskov.
www.ddmvratimov.cz

Street dance - Žabeň
Street dance zahrnuje všechny "pouliční"
tance.
Základem
všech
pouličních
tanců je (Battles-jamming) unikátní styl, kterým
tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance.
Uvidíme se ve čtvrtek 4. února v 15:00 h.
v ZŠ Žabeň.
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Přehled akcí - únor

Paskov

05. – 07. 02.

Víkend Badatel

Street dance
Šikulové

13. 02.

Badmintonový turnaj

Řepiště

13. 02.

Diskotéka pro děti
a mládež 6. – 9. třída

15. - 20. 03.

Mezinárodní výměna
DěZMV—Slovensko

22. 02.

Jarňáky s Domečkem,
Aquapark Olešná

Žabeň

23. 02.

Šachy
Badatel
Street dance

Jarňáky s Domečkem,
Sareza—kluziště

24. 02.

Jarňáky s Domečkem,
Planetárium Ostrava

25. 02.

Jarňáky s Domečkem,
Sportovní den

26. 02.

Jarňáky s Domečkem,
Svět techniky

Badatel
Dětský aerobic
Mažoretky Žížalky

Sviadnov
Šachy
Korálky
Pohybové hrátky

ZIK-ZAK VRATIMOV SI PŘIVEZL ZLATO!
O víkendu 22. a 23. ledna 2016 se konalo v Hluku MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
v twirlingu (práce s hůlkou) a skupinové chorografii s pompony. Naše sestava v počtu 23 děvčat
odjížděla z Vratimova už v pátek odpoledne. S sebou jsme si vezli 13 skalních fanoušků - rodičů.
Nálada byla veselá, ale i bojovná! Všichni jsme si přáli medailové umístění. Večer jsme uléhali
s touhou, aby se nám zítra dařilo co nejlépe.
Ve sportovní hale by
se atmosféra dala
krájet. Každá skupina
se snažila předvést to
nejlepší, co umí. Rodiče v hledišti byli
úžasní! Naše děvčata
podala nádherný výkon a vyplatilo se!
Pro Vratimov jsme
získali ZLATOU MEDAILI! - 1. místo ZIK
-ZAK VRATIMOV Skupinová choreografie s pompony ,,ROCKY“ + nominaci na ME do Itálie koncem března
2016. Děkujeme všem děvčatům za super výkon a fanouškům za povzbuzování.
A ještě prosba: Držte nám palce v Itálii!!!
Hana a Andrea Mindekovy
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www.ddmvratimov.cz

INFORMACE

DěZM Vratimov

Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:00

Jako již každoročně, i letos proběhly volby Dětského zastupitelstva. V letošním roce se v Domě dětí a mládeže
Vratimov sešlo 14 aktivních členů Dětského zastupitelstva, aby si ze svých řad zvolili členy rady.
Po přečtení a schválení stanov a jednacího řádu se již
mohlo jít na věc. Jako první proběhla volba
tajemníka, stala se jím Tereza Sabáková.
Následovala volba starosty, kterým se stal Adam Doležal, místostarosty, kterým se stala Lucie Žvačková. Poté
proběhly volby tří členů rady, kterými
se staly Isabella Šomková, Kristína Tušinovská a Kristýna Berešová. Jako poslední se uskutečnily volby vyslanců pro Krajské zastupitelstvo dětí a mládeže MSK, kterými se stali Adam Doležal a Daniel Svrčina.

Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14:00 – 19:30
Úterý

14:00 – 19:00

Středa

14:00 – 20:00

Čtvrtek

14:00 – 19:00

Pátek

14:00 – 20:00

Jarní prázdniny Ostrava—zavřeno
Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.
Telefon: recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988

Všem gratulujeme ke zvolení a přejeme jim aktivní přístup ke své pozici. Karel Smuž vedoucí ZÚ DěZMV.

e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

Informativní schůzky LDT
LDT Míče, míčky, košíky VI.—2. 2. 2016 v 17 hod, hlavní vedoucí Marcela Grácová.
LDT Jumanji—9. 2. 2016 v 17 hod, hlavní vedoucí Jan Kludka.
LDT Badatel, Výtvarník—16. 2. 2016 v 17 hod, hlavní vedoucí Bc. Renáta Míčková.
LDT Večerníčkova dobrodružství—19. 2. 2016 v 17 hod, hlavní vedoucí Petr Sochací.
VOLNÁ MÍSTA LDT VRATIMOV
KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA I.

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA II.

PŘÍMĚSTSKÝ ŽABEŇ

S DOMEČKEM NA CESTÁCH

Termín: 11. 7. – 15. 7. 2016 (5 dnů)
Vhodné pro děti 6 - 10 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková
Termín: 11. 7. – 15. 7. 2016 (5 dnů)
Vhodné pro děti 6 - 10 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Hana Smolanová

Termín: 15. 8. – 19. 8. 2016 (5 dnů)
Vhodné pro děti 6 - 10 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková
Termín: 18. 7. – 22. 7. 2016 (5 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 12 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Jan Pyszko

BADATEL, VÝTVARNÍK

Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek
Typ ubytování: budova
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2016 (8 dnů)
Vhodné pro děti 6 - 15 let
Cena: 3 400 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

VEČERNÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku
Typ ubytování: stany s podsadou
Termín: 24. 7. – 6. 8. 2016 (14 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 3 800 Kč
Hlavní vedoucí: Petr Sochací

POBYTY PRO RODINY S DĚTMI U MOŘE
EXPEDICE JADRAN V.

I. turnus - volný poslední apartmán
Místo: Pakoštane, Chorvatsko
Typ ubytování: apartmánová vila
Termín: 8. 7. – 17. 7. 2015 (10 dnů)
Určeno pro rodiny s dětmi
Hlavní vedoucí: Renáta Böhmová

www.ddmvratimov.cz

EXPEDICE JADRAN V.

II. turnus
Místo: Pakoštane, Chorvatsko
Typ ubytování: apartmánová vila
Termín: 15. 7. – 24. 7. 2015 (10 dnů)
Určeno pro rodiny s dětmi
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm

Cena: od 2 930 Kč do 8 890 Kč
V ceně zahrnuta doprava, ubytování,
polopenze, pojištění, program, soukromá
pláž, pedagogický dozor, zdravotník a balíček na zpáteční cestu.
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