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Dakar & Le Mans
beseda s novinářem a fotoreportérem Martinem Strakou
V neděli 6. března 2016 proběhne od
16 hodin v Domě dětí a mládeže beseda
s fotografem Martinem Strakou na téma
Dakar & Le Mans. Martin Straka profesionálně fotografuje pro různá média, komentuje automobilové závody.
V posledních letech v Praze v Eurosportu
(24h Le Mans&WEC), v Bratislavě v TV
Digisport a pro rok 2016 se vrací do stanice Nova Sport, s komentováním zámořského formulového šampionátu Indy Car.
Jeho hlas znají z amplionů také diváci Masarykova okruhu v Brně a na Slovakiaringu u Bratislavy. Tři roky působil jako

zprávař v Českém rozhlase Ostrava.
Vydal dvě knihy „Když fotoreportér
musí“ (2014) a „Mezi oceány (2015).
Získal různá fotografická ocenění. Například Zlaté oko 2007 pro nejlepší českou motoristickou fotografii nebo
Zvláštní cenu Katovic ve Slezské novinářské fotografii 2011. Přijďte si prohlédnou zajímavé fotografie z těchto
motoristických akcí doplněné o poutavé
vyprávění. Doporučujeme jako akci pro
rodiny s dětmi.
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Informativní schůzka LDT
LDT Addamsova rodina—odborné soustředění pro
děti ze ZUŠ s výukou hry na housle a zpěvu.
Informativní schůzka v úterý 8. 3. 2016 v 18 hodin.
Hlavní vedoucí Bc. Hana Nevrlá.
www.ddmvratimov.cz
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„Jarňáky“ okresu Frýdek-Místek
Jarní prázdniny okresu FM budou v týdnu od 7. do 13. března 2016. V tomto týdnu nebudou v Paskově,
Řepištích, Žabni a Sviadnově probíhat kroužky. V době těchto prázdnin nabízíme dětem zajímavé akce.
Podrobněji na našich stránkách www.ddmvratimov.cz .

Vaříme s tabletem

Diskotéka pro mladé

Děti se seznámí s tabletem jako zábavnou, ale také
praktickou pomůckou v domácnosti. Následně si s jeho
"pomocí" uvaříme oběd. V ceně: popl. DDM, potraviny, materiál. S sebou: přezůvky, vhodné oblečení, jídlo
a pití dle uvážení. Na děti se těší Mirek.

Jednu sobotu v měsíci se v Domě dětí a mládeže
schází mladí lidé, kteří rádi tančí. Na diskotékách hrajeme hodně na přání, tak pokud si chceš
nechat zahrát, přijď mezi nás 19. března 2016
v 18 hodin. S sebou přezůvky! R+D+DJ Bára.

„Mami, je pravda, že když někdo umře, zbyde z něj jen prach?“
„Ano, to je pravda Pepíčku.“ „Mami, tak to mi někdo umřel
pod postelí!“
Sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka a ptá se, co se
stalo? „Škola nám shořela!“ vzlyká malá dívka. „Ale jdi ty, to se jen
něco zdálo!“ povzbuzuje ji maminka. „No právě, béééé!“

„Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“ ptá se spolužák
svého kamaráda. „Fotbalový míč.“ „To je dobrý dárek, ale tvoje máma přece nehraje fotbal?“ „To ne, ale ona mi taky k narozeninám
dává knížky!“
www.ddmvratimov.cz
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Výlet do Prahy – velikonoční prázdniny
V termínu velikonočních prázdnin,
24. – 25. března 2016, jsme pro děti připravili tradiční výlet do Prahy. Přespíme v prostorách DDM
Praha 2, kde si necháme spacák, osobní věci a vyrazíme s batůžkem na toulky Prahou. Ve čtvrtek poznáme blíže ZOO Praha. Pomocí výukových listů
nahlédneme i do jeho zákoutí. Poobědváme v restauraci v ZOO - dětské menu. Cestovat budeme
MHD Praha. V pátek po snídani se sbalíme, necháme si své věci v DDM a budeme pokračovat prohlídkou Prahy. Nezapomeneme na drobné nákupy.
Projdeme si centrum Prahy. S výukovým programem "S vodníkem na Kampu" se podíváme jiným

Pevnost poznání
To je název další akce Debrujárů, Robotiky
a Badatelů v DDM. Víkendovka plná her
a poznávání proběhne v termínu 18. – 20.
března 2016. Zájemci se mohou hlásit do
11. 3. 2016 v recepci DDM, on-line nebo
m.gracova@ddmvratimov.cz.
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pohledem na další zajímavou část
Prahy. V restauraci Profesní dům
n a n ás bu de č e kat oběd .
Přihlášení pro zájemce a platba
je nejpozději do pátku 18. 3. 2016.
Bližší informace Renáta Míčková
r.mickova@ddmvratimov.cz.

06. 03.

Setkání s reportérem
Martinem Strakou

07. 03.

Jarňáky FM,
Aquapark Olešná

08. 03.

Jarňáky FM,
Svět techniky

09. 03.

Jarňáky FM,
Hry, soutěže, výtvar.dílna

10. 03.

Jarňáky FM,
Planetárium Ostrava

12. – 13. 03.

Víkend DěZMV

18. – 20. 03.

Víkend Frenštát

18. – 20. 03.

Víkend Debrujárů

19. 03.

Diskotéka pro děti
a mládež 6. – 9. třída

24. - 26. 03.

Víkend TV Pantuška

25. – 26. 03.

Velikonoční Praha

Dětská televize Domu dětí a mládeže Vratimov
Dětská TV Pantuška přibírá nové členy. Noví zájemci se k nám mohou poprvé přidat na víkendovce, která proběhne 24. – 26. března 2016 v DDM Vratimov. Více informací o činnosti dětské internetové televize najdete na www.tvpantuska.cz nebo u Marcely Grácové,
telefon: 739 201 077, e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.
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Chorvatsko - poslední místa

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

Vážení rodiče, nabízíme vám pobyt pro rodiny s dětmi.
V letošním roce zamíříme do městečka Pakoštane. Ubytování
v apartmánové vile Marko se zahradou, kde bude probíhat i
náš doplňující program. V blízkosti vily je placená soukromá
plář "Pine Beach" cena pláže je započítaná v poukazu.
Pláž
nabízí
skvělé
sociální
podmínky!
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, pitný režim, pojištění, pojištění proti úpadku CK, program, pobyt na
soukromé placené pláži, zdravotník a balíček na zpáteční cestu. V tuto chvíli nabízíme poslední volná místa. V případě
zájmu kontaktujte R. Böhmovou, tel.: 734 312 763.

Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
13:30 – 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
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

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.

Badmintonový turnaj v Řepištích
V sobotu 13. 2. 2016 uspořádal Dům dětí a mládeže Vratimov ve sportovní hale v Řepištích badmintonový turnaj pro děti a mládež. O prvenství ve čtyřhrách bojovalo celkem
71 účastníků ve třech kategoriích. V kategorii A se zaregistrovalo 27 hráčů (14 týmů) nejmladších mladých badmintonistů. V kategorii B jsme mohli sledovat 22 hráčů (11 týmů) středně výkonnostní třídy.
Nejzkušenější hráli v kategorii C, v této kategorii bylo na kurtech rovněž 22 hráčů (11 týmů). Gratulujeme
vítězům a děkujeme všem hráčům za dodržení pravidel hry fair play. Viděli jsme velmi dobré výkony našich žáků ve všech výkonnostních skupinách. Děkuji všem rozhodčím – Renči Míčkové, Lence Velčovské,
Radkovi Šodkovi, Ríšovi Klímkovi, Helence Hrbáčové a Peťovi Nadejmlejnskému za spravedlivé soudcování. Děkujeme sponzorům za finanční podporu, bez které bychom turnaj neuspořádali. A protože sportu a
hlavně badmintonu není nikdy dost, další plánovaný turnaj pro děti a mládež se chystá na jaro 2016. Tak
sledujte naše stánky a přijďte si vybojovat další medaili. Za pořadatelský tým Marcela Grácová.
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