NEWSLETTER 2017
duben - mimořádné číslo
Pozvánky na nejbližší akce
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 „S Domečkem kolem 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. Pro každého účastníka bude připraveno smothie! Akce za každého počasí!

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
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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

ZIK-ZAK na ME v Chorvatském Poreči
Mažoretky ZIK-ZAK Vratimov, fungující
při Domě dětí a mládeže Vratimov,
se o velikonocích 13. – 17. dubna 2017 zúčastnily v chorvatském Poreči Mistrovství Evropy
v
mažoretkovém
sportu. Mistrovství
se účastnilo 15 států v různých twirlingových
kategoriích. Dům dětí a mládeže Vratimov
reprezentovalo 21 děvčat. V kategorii
senior - skupinová choreografie pompony
se umístily se svým vystoupením “StarWars“
na krásném 4. místě. Přesto, že nedosáhly, jak se říká „ na bednu“, jejich
vystoupení
sklidilo
v
obecenstvu
obrovský
ohlas.
Během pobytu jsme pro děvčata našli čas i na výlet lodí z Fažany do Národního parku
Brijuni, který nám poodhalil krajinu v plném jarním rozpuku. Dozvěděli jsme se něco
o chorvatské historii a po exkurzi jsme poseděli na slunečné pláži.
Závěrem patří gratulace děvčatům za předvedený výkon. Poděkování patří všem sponzorům a
rodičům děvčat, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. Jsou to zejména: Moravskoslezský
kraj, Město Vratimov, DDM Vratimov. Děkujeme paní Lakomé za ušití krásných kostýmů. Děkujeme
všem
dalším
rodičům,
kteří
pomáhali
s
přípravou.
Nemohu zapomenout poděkovat za celoroční práci i trenérkám Haně a Andrei Mindekovým.
Renáta Böhmová, DDM Vratimov
www.ddmvratimov.cz
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