NEWSLETTER KVĚTEN 2017

Pohádkový les Vratimov
V sobotu 13. května 2017 v rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin proběhne start volnočasové
a zábavné akce v Obecním lese Důlňák (U Hájenky - Horní Datyně). Každý, kdo má odvahu,
ať přijde k Hájence a utká se s drakem, vykouzlí čarovný lektvar, vyloví Vodníkovi rybník
a podobně. Pohádkovné je 40 Kč/dítě a 20 Kč/dospělák. V cíli děti získají drobné ceny
a
pro
všechny
bude
připraven
oheň
na
opékání
vlastních buřtů.
Předpokládaný konec v 18:00 hodin.
Více informací: Věra Pacíková, 734 443 694
Za nepříznivého počasí se akce nekoná! Sledujte naše www stránky a Facebook.

NAŠE MAŽORETKY NA MISTROVSTVÍ EVROPY
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 “Star Wars“ 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
„Děvčata, přijměte upřímnou gratulaci“.
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov
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FESTIVAL – Očima generací
V pátek 19. května 2017 od 11 hodin bude Dům dětí a mládeže přístupný široké veřejnosti.
Dojde zde k mezigeneračnímu setkání dětí, mládeže a seniorů. V 11 hodin členové kroužku
Domu dětí a mládeže Vratimov - Půldivadlo vystoupí s novou pohádkou.
Divadelního představení se mohou zúčastnit pozvaní senioři, předškoláci z Mateřské školky
Vratimov, členové Klubu rodičů s dětmi, ale i široká veřejnost. Po skončení budou připraveni
členové Dětského zastupitelstva Města Vratimov, kteří si se seniory zahrají společenské hry.
Společně si budou všichni vyprávět a předávat si zkušenosti - děti seniorům, senioři dětem.
Pro účastníky, kteří se přihlásí do 12. května na e-mail v.pacikova@ddmvratimov.cz
připraveno drobné pohoštění zdarma.

bude

Od 14 hodin bude zahrada DDM připravena k mezigeneračnímu zápolení a společnému opékání
párků. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

GALAPŘEHLÍDKA kroužků DDM Vratimov
Galapřehlídka činnosti DDM Vratimov se koná v neděli 28. května 2017, kde se nám představí
zájmové útvary se svým vystoupením. Program je rozdělen na dva samostatné bloky v 14,30
a v 16,30 hodin. Uvidíme taneční vystoupení, mažoretky, bojové umění, angličtinu, break dance,
divadelní kroužek apod. Výstava fotografických výtvarných a rukodělných prací bude
ke shlédnutí v předsálí KS Vratimov.
Cena za jednu osobu činí 20 Kč. Předprodej vstupenek s místenkou bude od 15. 5. 2017 v recepci DDM (během pokladních hodin recepce DDM Vratimov).
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme. Kontaktní osoba: Marcela Grácová, 739 201 077.
Podrobný rozpis vystoupení najdete na našich www stránkách od 20. 5. 2017.

Badmintonový turnaj
Badmintonový turnaj pro děti od 8 do 18 let se koná v neděli 21. května 2017 v tělocvičně Řepiště
v kategoriích A, B a C - bližší informace o kategoriích na www.ddmvratimov.cz.
Disciplíny: dvojhry a čtyřhry dětí a mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů. Systém turnaje:
utkání hraná na dva vítězné sety do 15 bodů. Startovné: 50 Kč, platí se v den turnaje (platí se hotově, nebude možné platit platební kartou - prosíme o připravení si přesné částky). Zaregistrovat
se můžete na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo v recepci DDM Vratimov, nejpozději
však do 19. 5. 2017, do 18 hodin. Požadované údaje pro přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail
nebo telefon. Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic.
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.

Badminton—sportovní příměstské soustředění
Máme poslední 3 místa na letním dětském sportovním
soustředění, kde hlavním sportem bude badminton.
Nebudou však chybět ani různé míčové hry, úpolové
hry a soutěže na hřišti.
Těším se na Vás :-) Marcela Grácová.

Termín úhrady LDT a odevzdání zdravotní způsobilosti na LDT - nejpozději do 31. května 2017.
Informační schůzka příměstských táboru:
23. 5. 2017 v 16:30 hodin.

Školení táborových pracovníků
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádá v letošním roce 18 letních táborů a soustředění pro děti.
Všechny táborové pracovníky, vedoucí a instruktory pravidelně školíme v oblasti BOZP, zdravovědy a pedagogiky. Školení proběhne v sobotu 20. 5. 2017 v DDM Vratimov.

Badatel víkend—červen
Badatel víkend je určen pro holky a kluky (i nečleny kroužků) ve věku 6 - 15 let. Co nás čeká?
Hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu odpoledne vyrazíme do Ostravy, kde navštívíme Český
rozhlas, Hasičské a Ostravské muzeum. V uvedených místech je připraven program pro děti v
rámci akce
"Ostravská muzejní noc". Jedinečná příležitost přihlásit své dítě je
do 7. 6. 2017. Sraz dětí je v pátek 9. 6. 2017 v 18:30 hod. v DDM Vratimov. Končíme v neděli
v 11:00 hod. V ceně je zahrnuto vše (doprava, strava, pitný režim, vstupné, program).
Děti mají mít s sebou malý batůžek, láhev na pití, přezůvky, spacák, napínací prostěradlo, průkaz zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby, oblečení do místnosti a ven na výlet dle aktuálního počasí. Více informací Renáta Míčková, 739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz.

www.ddmvratimov.cz
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POZVÁNKA NA DEN DĚTÍ VE VRATIMOVĚ
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