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Křižovatka zájmů aneb Stop nudě
Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov
pro školní rok 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017
od 15:00 hod do 18:00 hod v prostorách Domu dětí a mládeže Vratimov na ulici Frýdecká 377/61. Na děti a jejich
rodiče budou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro děti budou připraveny doplňkové hry a soutěže. Za jejich splnění čeká na děti odměna. Těšíme se na Vás!

Den otevřených
dveří v DDM
V pondělí 4. září 2017
jsou pro všechny zájemce u nás v Domě dětí a mládeže Vratimov v době mezi
10 až 15 hodin DVEŘE
OTEVŘENÉ. Přijďte si prohlédnout prostory, kde Vaše děti nebo i Vy můžete
trávit svůj volný čas.

Kroužky
na všech pobočkách
zahajujeme
ukázkovým
týdnem od
18.—23. 9. 2017.
Možnost si nezávazně vyzkoušet více
kroužků.
Možná přítomnost rodičů
v ZÚ.
S sebou:
přezůvky!!!
Naším cílem je
„Váš volný čas pod
naší střechou“.

Výtvarný workshop se soutěží
Součástí Křižovatky zájmů bude výtvarný workshop s Patrikem Moroněm pro
všechny věkové kategorie. Tématem je výtvarně ztvárnit současnost a budoucnost
budovy DDM Vratimov, která slaví 80 let od svého postavení. Nejlepší výtvarné
práce budou vyhodnoceny a odměněny.
www.ddmvratimov.cz
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Ohlédnutí za tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách 17 táborů pro děti, kterých se zúčastnilo celkem 523 dětí a mládeže. Z toho 7 táborů bylo „příměstských“ –
to znamená, že rodiče
ráno děti přivedli na domeček, kde pro ně byl
připraven bohatý program, včetně zajímavých
výletů a odpoledne si
děti opět vyzvedli. Mezi
tábory byla i odborná
soustředění například pro mažoretky, badminton, breake dance.
Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Horní Žleb, Lukavec, Budišovice,
kemp Kajlovec, zámek
Bartošovice…)
a v různých typech ubytování, od stanů až po
ubytovny hotelového
typu, takže vybrat si
mohl opravdu každý.
Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být Badateli, ocitnout se
v továrně na čokoládu pana Wonka nebo přelétnout rokem za 170 hodin.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků
táborů. Těmto lidem patří velký dík za jejich práci, které obětovali převážně část své
vlastní dovolené nebo
prázdnin. Za svou práci
obdrželi všichni velmi
skromnou finanční odměnu. Pro zachování
nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen
za dětský úsměv. Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní pro
vás připravujeme tábory na léto 2018.
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

www.ddmvratimov.cz
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New´s Baráčníci

DDM Vratimov, kterému děti a jejich rodiče říkají mile "Domeček", se neobejde bez
party mládeže, která se zapojuje do všech aktivit, které pořádá. Říkáme si New´s Baráčníci. Jistě nás znáš z akcí DDM (Den dětí, Bludičky, Cesta za svatým Matinem, City game…) nebo táborů. Pokud máš zájem mezi nás vstoupit neváhej.
Od 8. třídy do maturity můžeš patřit mezi nás a zúčastnit se všeho co děláme. A že toho
není málo! Příprava akcí pro DDM, výlety, hry, adrenalinové aktivity a pokud to vyjde
taky vlastní tábor s názvem Přežití.

Ředitelské volno - provoz nepřerušen
Na pátek 29. 9. 2017 mají obě vratimovské základní školy naplánované ředitelské volno.
Na tento den připravujeme pro děti nabídku aktivit, o kterých vás budeme blíže informovat v září na webových stránkách a na facebooku DDM Vratimov.
Provoz kroužků v Domě dětí a mládeže nebude přerušen. Naše zařízení nemá v tento
den ředitelské volno.

Akce na pobočkách Paskov a Řepiště
Srdečně vás zveme na naše již tradiční akce pořádané na pobočkách Domu dětí a mládeže Vratimov v Paskově a v Řepištích. V rámci nich mají rodiče a děti možnost seznámit se s činností a vedoucími jednotlivých kroužků. Pro děti jsou připraveny zajímavá
stanoviště, hry, soutěže a doprovodný program - skákací hrad.
Program v Paskově zpestří taneční vystoupení STEP4U a mažoretek PASKOVSKÁ SLUNÍČKA. V Řepištích můžete vidět vystoupení mažoretek ŽÍŽALKY. Obě akce začínají v
15:30 a končí v 18:00 hodin. Budeme tam za každého počasí v zahradě nebo sále Komunitního centra Paskov. V Řepištích v okolí Osvětového domu.
Bližší informace Renáta Míčková - r.mickova@ddmvratimov.cz.

www.ddmvratimov.cz
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Slavíme 80 let
Pamětní kámen na budově DDM Vratimov hlásá, že je jí letos je právě 80 let. Přijďte si
s námi připomenout její historii.
K výročí připravujeme program,
který najdete
v září na našich
webových stránkách.
Srdečně zveme
nejen pamětníky.

POTVRZENÍ O LDT

INFORMACE
Recepce otevřená od 28. 8. 2017
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14:00 – 17:00
Úterý
14:00 – 17:00
Středa
14:00 – 17:00
Čtvrtek
14:00 – 17:00
Pátek
14:00 – 17:00
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
www.ddmvratimov.cz

Potvrzení o účasti dítěte na LDT může vystavit pouze paní účetní. Pokud máte o toto
potvrzení zájem, kontaktujte ji prosím
e-mailem m.pankova@ddmvratimov.cz.
Pokud máte svůj formulář, doručte na recepci DDM Vratimov.
Až bude žádost vyřízená budeme vás kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

NABÍDKA KROUŽKŮ
Nabídka kroužků DDM Vratimov bude zveřejněna
nejpozději 4. září 2017 na webových stránkách
www.ddmvratimov.cz nebo ji můžete získat osobně
v brožuře v recepci DDM Vratimov.

ZAPOMENUTÉ VĚCI
Vážení rodiče, zapomenuté věci z letních táborů si
můžete vyzvednout do 14. září 2017, během provozní
doby recepce. Poté budou odvezeny do kontejneru.
Děkujeme za pochopení.
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