NEWSLETTER DUBEN 2017

CITY GAME
- nová soutěž DDM Vratimov
Aprílová sobota je jako stvořená něco podniknout. Není třeba jezdit daleko,
připravili jsme pro vás novou soutěž CITY GAME. Při ní vyzkoušíte netradiční disciplíny, které prověří vaši zručnost, sílu, týmovost...
Zároveň poznáte zákoutí a zajímavosti Vratimova, které třeba vůbec neznáte.
Soutěžit mohou dvojice rozdělené do dvou kategorií. I. RODINA- dospělý + dítě (např. rodič +
dítě, sourozenci, apod.), II. KAMARÁDI - dvojice ve věku 10 - 17 let.
Prezence závodníků bude probíhat od 13:30 hodin a samotný hromadný start bude ve 14:00 hod.
Startovné za tým činí 80 Kč. Na startu získáte bližší informace k samotnému závodu. Tak neváhejte a v sobotu 1. 4. 2017 od 13:30 hodin přijďte ve sportovním před DDM Vratimov.
Pro první tři v obou kategoriích máme připraveny zajímavé ceny.
Za deště se akce nekoná!

Úspěchy mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
Mažoretky ZIK ZAK Vratimov při DDM Vratimov se zúčastnily v neděli 12. 3. 2017 mezinárodní
nepostupové soutěže Opavská růže. Děvčata přivezla hned dvě první místa. Blahopřejeme jim
a
děkuje me
za
vzorno u
r epr ezentaci
našeho
měst a
a
„do me čk u“.
Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov.

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem Domu dětí
a
mládeže
Vratimov,
z
důvodu
velikonočních
prázdnin,
dne 13. dubna 2017 nebudou probíhat kroužky. Recepce zavřená.
Možnost přihlášení na velikonoční akce. Děkujeme za pochopení.
www.ddmvratimov.cz
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Velikonoční prázdniny
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V PRAZE
Na čtvrtek a pátek 13. – 14. dubna 2017 jsme pro děti připravili výlet do Prahy.
Přespíme v prostorách DDM Praha 2. Při toulkách Prahou navštívíme Policejní muzeum, Botanickou zahradu s výukovým program MOTÝLI. Vydáme se do centra Prahy
za STRAŠIDLY STARÉHO MĚSTA. Přihláška a platba do čtvrtku 6. 4. 2017.
Více informací: Renáta Míčková, tel.: 739 201 078.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DOMEČKU
Co připravuje Domeček pro děti na Zelený čtvrtek? Spoustu soutěží, her a tvoření. Proto ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v 8:00 hodin sejdeme v recepci DDM Vratimov a přivítáme společně Velikonoce. Přihlášky i s platbou 200 Kč odevzdejte do pátku 7. 4. 2017. Konec akce je v 15:30 hodin.
Více informací: Věra Pacíková 734 443 694

Galapřehlídka poboček
Srdečně zveme v neděli 9. dubna 2017 rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost na Galapřehlídku kroužků našich poboček Paskov, Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Vedoucí
kroužků si s dětmi připravili krátké vystoupení, např. tanec,
bojové umění, kouzelnickou show, mažoretky, výstavu výrobků, básničky, říkanky...
Akce se uskuteční v prostorech kina Panorama Paskov. Program začíná v 16:00 hodin. Vstup zdarma.

Workshop Break dance
Workshop Break dance - breake-dancové skupiny
bb Tas se koná v DDM Vratimov 8. 4. 2017 od 9.00
do 9. 4. 2017 do 12.00 hodin. Součástí akce je prezentace práce a představení The floor kids crew, motivační program, strečink a prvky break dance.
Přihlášky je nutné podat a zaplatit do 6. 4. 2017,
cena 370 Kč. V ceně zahrnuty poplatky DDM,
nocleh, pitný režim, oběd, večeře, lektorné.
Akce se bude konat při minimální účasti 10 dětí.
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. 15 let zkušeností v oblasti tance a znalosti
v oblasti motivace dětí, protahování a cvičení.
Workshop je vhodný i pro začátečníky,
tak neváhejte a přijďte za námi :-).
Kontaktní osoba: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.

www.ddmvratimov.cz
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Slavíme Den Země
Víte, kdy má svátek naše Země? Odpověď na tuto i spoustu dalších otázek najdete
v pátek 21. 4. 2017 na akci s názvem „Den země“. Kromě toho, že se zábavnou formou
něco nového dozvíte, budete mít možnost si vyzkoušet svou šikovnost. Přijďte s námi
oslavit svátek ZEMĚ. Budeme na vás čekat od 15 do 17 hodin na prostranství kolem Domu dětí
a mládeže Vratimov.

Dětské zastupitelstvo města Vratimova pořádá v rámci oslav svátku Země akci Dětské
slyšení. V pondělí 24. dubna 2017 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.

Víkend Badatel

BADATEL VÍKEND je určen pro holky
a kluky (i nečleny kroužků) ve věku
6 - 15 let.
Co nás čeká? V pátek a v neděli hry,
soutěže a malé pokusy. V sobotu ráno
vyrazíme do Olomouce - "PEVNOST
POZNÁNÍ".
Sraz dětí je v pátek 31. 3. - 18:30 hodin
v DDM Vratimov a končíme v neděli
v 11:00 hodin na stejném místě.
V ceně je zahrnuto vše (doprava, strava,
pitný režim, program, vstupné...).
Děti mají mít s sebou malý batůžek, láhev na pití, přezůvky, spacák, napínací
prostěradlo, průkaz zdravotní pojišťovny, hyg. potřeby, oblečení do místnosti
a ven na výlet dle aktuálního počasí.
Více informací:
tel.: 739 201 078.
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Renáta
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31. – 02. 04.

Víkend Badatel

01. 04.

City Game

08. - 09. 04.

Workshop Break dance

09. 04.

Galapřehlídka poboček

13. 04.

Velikonoční prázdniny

13. – 14. 04.

Velikonoce v Praze

13. 04.

Velikonoce v Domečku

13. – 17. 04.

ZIK-ZAK na ME v Poreči

18. - 20. 04.

Den Země pro školy

21. 04.

Den Země pro veřejnost

21. – 23. 04. Víkend Debrujáři
24. 04.

Dětské slyšení

28. 04.

Soutěž KKSB v Paskově

29. 04.

Pálení čarodějnic

01. 05.

Pohádkový les
Václavovice

Míčková,

www.ddmvratimov.cz

LEDOVÁ PRAHA 2017
I letos jsme se rozhodli využít krásné akce - Ledová Praha a podívat se do hlavního města ČR
a strávit zde zajímavé pololetní prázdniny. Rok co rok si lámeme hlavu nad tím, čím program
oživit nebo ozvláštnit.
Letos by to sice nebylo extrémně zapotřebí, protože s námi jely děti, které s námi ještě nebyly,
přesto jsme sestavili zcela nový program. Díky
němu jsme v pátek byli v prostorách Národního technického muzea (dále NTM), přesněji
v dětské laboratoři. Tady jsme díky pokusům
určovali pH různých vodních roztoků.
Ne, že by tenhle pokus debrujáři neznali,
ale zrovna tak se některým z nás nepodařil.
Druhým pokusem jsme filtrovali vodu. I tenhle
pokus vratimovští debrujáři částečně znají, díky naší víkendovce, kde jsme vodu filtrovali
přes totožné látky. Ale znáte to, opakování
je matka moudrosti. Poté jsme měli možnost podívat se na expozice NTM. Večer jsme si prohlédli
prostory staré čistírny odpadních vod - tedy té nejstarší, která v Praze byla. To byl velmi zajímavý moment, dozvěděli jsme se, jak namáhavá práce to byla, že se voda vůbec nečistila chemicky,
ale pouze mechanicky, že účinnost nebyla nic moc, ale lépe něco než nic, že stoková síť fungovala
jen na základě gravitace, a že naši předkové byli schopni vyvinout velmi důmyslné systémy.
Sobotní ráno nás čekala další laboratoř, tímto děkuji Jakubovi Režňákovi, za skvělou sázku
na jistotu. Viděli jsme krásné fontánky, donutili jsme hořet Haribo medvídka a nechali jsme
si podpálit ruce…
Od laboratoří to bylo jen jedno pořádné schodiště do Muzea Policie České republiky. Tady jsme
měli strašlivě málo času, ale nevadí (ono toho
času bylo málo všude). Poté jsme se svezli
historickým motoráčkem po pražském Semmeringu. Nádherná, udržovaná, nablýskaná
historická motorová jednotka. Krásně vyhřátá i v mrazivém sobotním odpoledni nás provezla po malebné pražské trati plné mostů.
Škoda toho smogu, troufám si odhadnout, že
nebýt jeho, výhledy z motoráčku by byly o
dost úchvatnější.
Pak už následoval přesun ke Karlovu mostu, odkud jsme se plavili po Vltavě (krásný zážitek
opět decentně zkazil smog). Nicméně kapitánka Jitka nám ukázala spoustu zajímavých věcí.
I přesto, že se po Vltavě plavíme rok co rok, vždy se dozvíme něco nového.
Potom už jen cesta na letiště s doufáním, že tady snad na ty letadla aspoň trochu uvidíme, smůla,
ani to se nepovedlo. Takže už zbylo jen jet na ubytování, povečeřet, osprchovat se a spát. Stejně
jsme toho měli za oba dny všichni v nohách až, až. Tak tedy hezkou dobrou noc. V neděli ráno už
nás čekala cesta k vlaku. Domů jsme dorazili po třetí odpoledne, plni dojmů a zážitků.
Vedoucí ZÚ Vašek Dušek a Rado Kaduk

www.ddmvratimov.cz

Stránka 4

Soutěž Křížem krážem Slezskou bránou
Letos již po osmé pořádá Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace (dále jen DDM)
soutěž pro školy a seniory Regionu Slezská brána „Křížem krážem Slezskou bránou“. Vyhlašovatelem soutěže je svazek obcí Region Slezská brána (RSB). Soutěž proběhne 28. dubna 2017
v paskovském kině. V dopoledních hodinách pro žáky základních škol a v odpoledních
hodinách pro seniory.
V letošním roce jsme pro soutěž zvolili zcela odlišný formát. Důvodem je přistoupení nových obcí do RSB. Rádi bychom umožnili účast v soutěži i dětem a seniorům těchto obcí. Proto nebudou
soutěžit ve vědomostech o našem regionu, ale v prezentaci své obce.
Cílem soutěže je zhodnotit potenciál učiva o místním regionu z pohledu zeměpisného vzdělávání v kontextu hlavních trendů navozovaných RVP ZV. Jde nám o prohloubení znalostí žáků základních škol Regionu Slezská brána ve vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ pro 1. stupeň
a „Problematika místního regionu“ pro 2. stupeň. Chceme podpořit pozitivní vztah dětí a seniorů ke své obci, k místu „kde žiju“.
Dům dětí a mládeže Vratimov v rámci udržitelnosti projektu
Centrum dětské komunikace a v rámci spolupráce
s vedoucími dětské internetové TV Pantuška nabídnul školám
i seniorům, kteří se zapojí do soutěže „Křížem krážem Slezskou bránou“, zdarma workshopy pod vedením zkušených
lektorů. Workshopy jsou zaměřeny na pomoc soutěžním týmům, které se rozhodly pro formu videa v rámci volné části
soutěžního úkolu. Workshopy vedou zkušení lektoři:
Alice Taussiková - scénáristka a dramaturgyně České televize, PR a tisková mluvčí komorní scény Aréna, současná vedoucí TV Pantuška a Petr Macura – profesionální kameraman a střihač,
vedoucí ZÚ Kamera při DDM Vratimov, dlouholetý vedoucí TV Pantuška.
Dovoluji si touto cestou pozvat Vás všechny k návštěvě všech tří částí soutěže „Křížem krážem
Slezskou bránou“. Soutěž proběhne 28. dubna 2017 v paskovském kině a to: od 8:30 hodin pro
první stupeň a od 10:30 hodin pro druhý
stupeň ZŠ, od 15 hodin pro seniory.
Hana Nevrlá

ředitelka DDM Vratimov

28. duben 2017
www.ddmvratimov.cz
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INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14:00 – 19:30
Úterý
14:00 – 18:30
Středa
14:00 – 20:00
Čtvrtek
14:00 – 19:00
Pátek
14:00 – 19:30

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
Zdroje: archív DDM Vratimov

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA LDT
Expedice Jadran 2017
V měsíci červenci 2017 v rámci pobytu rodičů s dětmi zamíříme již tradičně do severní Dalmácie, městečka Pakoštane. Ubytováni budeme v apartmánové
vile Marko s vlastní zahradou. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování se závěrečným úklidem, polopenze, pitný režim, pojištění, večerní program, soukromá
placená pláž, zdravotník a balíček na zpáteční cestu.
Volná místa v termínu: 7. 7. – 16. 7. 2017
Více informací: Renáta Böhmová, 734 312 763.
Za sportem do hor
Tábor plný sportovních her a soutěží a to nejen na fotbalovém a beach volejbalovém hřišti, ale i v lese a na
louce. Nebude chybět ani závěrečná sportovní olympiáda. Tábor se koná v RS Palkovické Hůrky, ubytování je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, strava zajištěna 5x denně včetně pitného režimu http://rekreace-palkovice.haul.cz/
Více informací: Věra Pacíková 734 443 694
30. dubna 2017—termín odevzdání přihlášek na LDT!
31. května 2017—termín úhrady LDT a odevzdání
zdravotní způsobilosti na LDT.

Slet čarodějnic
Svatojakubská noc je plná kouzel, čarování a zaříkávání. Kdo by se nechtěl alespoň
jednou v roce dotknout tajemna a vyzkoušet si, jak je na tom s kouzlením. Ten správný čas přijde 29. dubna 2017, kdy se na zahradě u „domečku“ slétnou čarodějnice
a čarodějové ze všech koutů Vratimova a přilehlého okolí. Nebudou chybět kouzla
a čáry, veselé soutěže, čarodějnická škola, oheň a opékání párků.
Vylétáme od DDM Vratimov v 15 hodin. Více informací: Věra Pacíková 734 443 694

www.ddmvratimov.cz
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