NEWSLETTER DUBEN 2016

ZIK-ZAK Vratimov
- jede na ME do Itálie
Velikonoční prázdniny v Itálii. To je program pro mažoretky ZIK-ZAK
Vratimov, které jedou bojovat titul mistrů Evropy .
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 a kamarádek. 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, trenérky
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INZERÁT
Dům dětí a mládeže Vratimov p. o. – zařízení zájmového
vzdělávání - hledá PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU.
Více informací na www.ddmvratimov.cz
LDT Stroj času hledá kuchaře/kuchařku. 6.—13. srpna 2016.
Finanční odměna. Informace R. Böhmová, tel.: 734 312 763
www.ddmvratimov.cz
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Slavíme Den Země
V pátek 22. dubna 2016 proběhne od 15:30 hodin v okolí Kulturního střediska Vratimov oslava
Dne Země. Pro děti budou připraveny úkoly s tematikou ochrany životního prostředí a samozřejmě zajímavé ceny. Akce připravuje Dětské zastupitelstvo města Vratimova ve spolupráci s Baráčníky. V případě špatného počasí bude akce přesunuta do vnitřních prostor KS Vratimov.
Dětské zastupitelstvo města Vratimova pořádá v rámci oslav svátku Země akci Dětské slyšení.
V pondělí 25. dubna 2016 se vratimovské děti a mládež setkají se zástupci organizací města odpovědných za úklid města, s představiteli města a dalšími "dospěláky", kteří se starají o naše město.
Společně budou diskutovat o problémech, které naše děti a mládež trápí. Akce začíná v 10 hodin
v DDM Vratimov.
Pro školy jsou v dopoledních hodinách 20.—22. 4. připraveny netradiční interaktivní dílny.
Společně se vydáme na cestu, na které poznáme, jak je svět krásný. Pokusíme se naučit správně
po něm porozhlédnout a pečlivě prozkoumat vše, co kolem sebe vidíme. Pracovat budeme
se dřevem, kovem, textilem a papírem.

Galapřehlídka poboček

Paskov, Řepiště,
Žabeň a Sviadnov
Srdečně zveme v neděli 10. dubna 2016 rodiče, rodinné
příslušníky a širokou veřejnost na Galapřehlídku kroužků.
Vedoucí kroužků s dětmi si připravili krátké vystoupení,
např. tanec, bojové umění, kouzelnická show, mažoretky,
výstava výrobků, básničky, říkanky...
Akce se uskuteční v prostorech kina Panorama Paskov.
Program začíná v 16:00 hodin. Vstup 20 Kč za osobu.

Workout
Workoutová "dílna" breake-dancové skupiny bb Tas konaná v DDM
Vratimov v sobotu 2. 4. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin. Součástí akce je
prezentace práce a představení The floor kids crew, motivační program,
strečink a workout.
V ceně zahrnuty poplatky DDM, pitný režim, odměny pro účastníky.
Petr Šafránek a.k.a. bboy Tas.. Momentálně jeden z nejúspěšnějších
tanečních lektorů v ČR se zaměřením na bboying (break dance).
Zakladatel The floor kids crew. Má 14 let zkušeností v oblasti tance.
Zkušenosti a znalosti v oblasti motivace dětí, protahování a cvičení.
Akce se bude konat při minimální účasti 10 dětí.
www.ddmvratimov.cz
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Pohádkový les
V poslední dubnovou sobotu 30. 4. 2016, v rozmezí od 15:00 do
16:30 hodin, proběhne start volnočasové a zábavné akce
v Obecním lese Důlňák (U Hájenky - Horní Datyně). Akce pro
všechny děti, které si rády hrají a soutěží. Na asi dvoukilometrové
trase na děti čeká spousta zábavných úkolů a pohádkových postav.
Čarodějnice, čertík, víly, vodník, kobylka Hop a další se už na vás
moc těší. Za splnění všech úkolů budou děti odměněny.
Akce bude jako každoročně zakončena opékáním párků z vlastních
zásob. Předpokládaný konec v 18 hodin. Akce je vhodná pro děti
od 1,5 do 12 let. Za nepříznivého počasí se akce nekoná, informace
budou aktualizovány na www.ddmvratimov.cz nebo
na facebooku DDM Vratimov. Bc. Renáta Míčková, PVČ DDM
Vratimov.

Víkend Badatel
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BADATEL VÍKEND je určen pro holky a
kluky (i nečleny kroužků) ve věku 7 - 15 let.
Co nás čeká? Na vlastní oči, někdy i kůži,
prozkoumáme různé zapeklité otázky ze světa přírodních věd. Opět se dozvíme mnoho
informací z přírody, kuchyně a každodenního života. Prostě to vyzkoušíme!
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Jedinečná příležitost přihlásit své dítě
do středy 13. 4. 2016.
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Sraz dětí je v pátek 15. 4. 18:00 hodin
v DDM Vratimov a končíme v neděli
v 11:00 hodin. Děti s sebou mají mít přezůvky, spacák, průkaz zdravotní pojišťovny,
hygienické potřeby, oblečení do místnosti
a ven dle počasí.
Bc. Renáta Míčková, PVČ DDM Vratimov

02.—03. 04.

Víkend DěZMV

02. 04.

Workout

02. 04.

Závěrečná—taneční kurz
pro dospělé Paskov

04. 04.

Beseda pro rodiče s dětmi
-zdravá výživa

10. 04.

Galapřehlídka pobočky

15. – 17. 04.

Víkend Badatel

15. - 17. 04.

Víkend Pantuška

17. – 18. 04.

Víkend Půldivadlo

20. - 22. 04.

Den Země pro školy

22. 04.

Den Země pro veřejnost

25. 04.

Dětské slyšení

30. 04.

Pohádkový les Vratimov

01. 05.

Pohádkový les
Václavovice

Info schůzka LDT

LDT Stroj času— tábor plně obsazený!
Informativní schůzka ve středu 13. 4. 2016 v 16 hod.
Hlavní vedoucí Bc. David Böhm.
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www.ddmvratimov.cz

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:00
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
Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

www.ddmvratimov.cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA LDT
Večerníčkova dobrodružství

Máte doma školáka ve věku 7 – 11 let a chcete, aby si o
prázdninách zažil to správné dobrodružství? Potom pro vás
máme skvělou zprávu. Právě pro školáky v tomto věku máme připravený tábor Večerníčkova dobrodružství. Děti si
užijí romantiku spaní ve stanu, táborových ohňů a her v
lese. Po dobu 14 dnů se o ně bude starat tým zkušených vedoucích. Táborová základna se nachází v krásném a klidném
údolí, uprostřed lesa Oderských vrchů. Více informací v
recepci DDM nebo na www.ddmvratimov.cz.
VEČERNÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku
Typ ubytování: stany s podsadou
Termín: 25. 7. – 5. 8. 2016 (11 dnů)
Vhodné pro děti 7 - 11 let
Cena: 3 600 Kč
Hlavní vedoucí: Petr Sochací
30. dubna 2016—termín odevzdání přihlášek na LDT!
31. května 2016—termín úhrady LDT a odevzdání
zdravotní způsobilosti na LDT.
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