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Dětská novinářská cena
Dům dětí a mládeže Vratimov vyhlašuje ve
spolupráci s Institutem komunitního rozvoje
17. ročník DĚTSKÉ NOVINÁŘSKÉ CENY
tentokrát s tématem „ŠKOLA“.
Do soutěže budeme přijímat práce v následujících kategoriích (bez určení žánru) Písemná práce—Fotografie—Video—Audio
Své příspěvky (označené jménem a kontaktem) zasílejte nejpozději do 30. dubna 2015
na
adresu
DDM
Vratimov
e-mail: dnc@ddmvratimov.cz
Vítězné práce budou letos díky sponzorům
mimořádně oceněny nejen Novinářským
šotkem a Novinářským ouškem, navíc počítáStránka 1

me také s výstavou fotoprací pod názvem
KID PRESS PHOTO.
O čem se už psalo:
1. Drogy, 2. Nezaměstnanost, 3. Problémy s
váhou, 4. Město Ostrava, 5. Evropa jako místo
pro komunikaci, 6. Sport, 7. Třídění odpadů, 8.
Automobilismus, 9. Stáří, 10. A tak tu žijem...,
11. Máme rádi zvířata, 12. Handicap, 13. Nechápaví rodiče, 14. Zázrak, 15. Kočky a koťata,
16. Vesmír + Domácí spotřebiče.
Bělohlavá Eva—patronka DNC.

www.ddmvratimov.cz

Úspěchy kroužku Taekwon-do
Ve dnech 14. - 16. 11. 2014 se ve sportovní hale Campus Masarykovy Univerzity v Brně
konalo Mistrovství České republiky 2014
v Taekwon-Do ITF. Zúčastnily se ho i děti
oddílu Taekwon-Do, které Taekwon-Do cvičí
pod záštitou DDM Vratimov.

ho umění Taekwon-Do ITF v České Republice
se celkem zúčastnilo 25 škol, kde se
Taekwon-Do vyučuje a škola Taekwon-Do ITF
Karviná, do které spadají i děti trénující při
DDM Vratimov, pod vedením Ing. Kamila
Šamala celkově obsadila nádherné 5. místo.

V pátek proběhlo vážení a registrace závodníků, poté ubytování. V sobotu ráno proběhl
slavnostní nástup a hned po něm začaly boje
o medaile, kterých naše děti vybojovaly hned
několik. První nádhernou stříbrnou medaili
získala Terezka Hanzlíková z technických
sestav. Po ní se tým žáků, jehož členem byl
i Jonáš Lipový, v technických sestavách postaral o další krásnou stříbrnou medaili,
a v matsogi (sportovní boj) uchvátil medaili
bronzovou. Ohromné překvapení nám pak
tým žáků připravil v soutěži speciálních technik, kdy ukořistili kov nejcennější a všichni
chlapci si na krk pověsili zlato. Týmu žákyň,
s děvčaty Klárou Šebestovou a Bárou Šebestovou, se podařilo v matsogi, kdy děvčata bojovala jako lvice obdržet krásné třetí místo.
Další den, pak pokračovaly závody, kdy
soutěžili senioři a seniorky.

Je úžasné vidět, jak se z dětí, které začaly cvičit
před 1-2 lety v rámci kroužku v Domě dětí
a mládeže ve Vratimově, usilovnou prací, odvahou a chutí soutěžit stali tvrdí závodníci,
kteří se mohou pyšnit svými výkony.

Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme
a přejeme hodně chuti a sil do dalších
tréninků. Tým trenérů Taekwon-Do ITF Karviná při DDM Vratimov.

Soutěže, jež patří mezi vrchol závodů bojové-

Pobočky
Gala přehlídka ZÚ
Srdečně zveme rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost do prostor kina Panorama Paskov na Gala přehlídku
kroužků z Paskova a Řepišť.
Zahájení programu 25. 1. v 16 hodin. Dobrovolné vstupné.
Dětmi předvedou krátké vystoupení, např. tanec, bojové
umění, kouzelnická show, mažoretky, výstava výrobků,
básničky, říkanky.
Sraz dětí bude individuální, dle dohody s vedoucím ZÚ.

www.ddmvratimov.cz
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Tradiční lednové akce
Karneval
pro nejmenší děti připravujeme na sobotu 10. 1. 2015
od 16 hodin v sále DDM Vratimov.
O d p o l e d n e
p l n é
h u d b y
a tanců obohatíme o rej masek, vyhodnocení nejlepší
masky, volba miss a missáka karnevalu,
kolo
štěstí
a
bublinkovou
šou.
Nutná rezervace místa. Kapacita sálu je omezená.
Proto se prosím hlaste na recepci DDM do 8. 1. 2015.

Pololetní prázdniny
V rámci programu EXPERIMENTÁRIUM
a ASTRONAUT navštívíme PLANETÁRIUM Ostrava. S dětmi se sejdeme 30. ledna 2015
v Domě dětí od 7:30 do 8:00 hodin. Přesuneme se
MHD na místo určení "Planetárium Ostrava". V rámci programu zjistíme, co všechno musí člověk udělat,
aby se stal astronautem. Dále navštívíme nejatraktivnější novinku EXPERIMENTÁRIUM. Vyzkoušíme si,
jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu. Dotkneme se tornáda a vyzkoušíme si další novinky.
Akce končí opět v DDM 15:30 - 16:00 hod - možný
odchod dětí.
S sebou přezůvky, jídlo a pití na celý den.

Diskotéky pokračují
Pro mládež vratimovských základních škol pořádáme jednou
měsíčně akci „Diskotéka“.
Účastníci jsou skvělí, dobře se
baví a hlavně aktivně tančí.
Další „diskoška“ nás čeká už
druhý pátek 9. ledna 2015
od 18:30 hodin.
Nezapomeňte si přezůvky!
Těšíme se na Vás Renča, David
a DJ Simon :-)
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Vtípky:
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” „Ale synu, jsi na čerstvém
vzduchu, nenaříkej a táhni mě
zase nahoru!”
Vnuk si povídá s dědou: Vnuk:
„Já mám mobil, tablet, počítač …
a co si měl dědečku ty, jak si byl
malý“?
Děda: „Sníh na vánoce“.

www.ddmvratimov.cz

LÉTO
xxx U MOŘE
Dům dětí a mládeže Vratimov připravil na letní
prázdniny 2015 dva pobyty u moře.

Chorvatsko
V měsíci červenci v rámci pobytu rodičů s dětmi zamíříme do jižní Dalmácie, městečka Baška Voda.
Ubytováni budeme v dvoupatrové vile Papagay, kde
se nachází 2 – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním
zařízením (WC + sprcha). V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, pojištění, program, výlet,
pedagogický dozor, zdravotník a balíček na zpáteční
cestu. Termín pobytu je 10. 7. – 19. 7. 2015.
Informativní schůzka pro zájemce je v úterý
20. ledna 2015 v 17:30 hod – DDM Vratimov.

Itálie
V měsíci srpnu mají děti ve věku 7 – 15 let možnost
podívat se do Itálie, kempu Cesenatico, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány
v klidné části kempu cca 8 – 10 minut od moře
v karavanech pro 4 osoby. Strava bude česká 3x
denně a pitný režim zajištěn v prostorách ubytování.
Cena poukazu je komplexní balíček a obsahuje dopravu, stravu, pojištění, služby delegáta, program.
Termín pobytu je 4. 8. – 13. 8. 2015.
Informativní schůzka pro rodiče je v úterý
13. ledna 2015 v 17:30 hod – DDM Vratimov.

OHLÉDNUTÍ ZA VÍKENDY
Badatel
Máme pro rodiče a děti otázku: „Víte co je to elektrostatika?“. Většina odpovědí bude správná. Ale teď
si představte. My jsme si dokázali v listopadu celý víkend s elektrostatikou hrát. Pro děti byly připraveny
pokusy. Vyrobily si vlastnoručně auta z papíru i autodráhu,
kde byla daná pravidla, podle kterých mohly „formule“ jezdit. V únoru se opět vyprávíme do SVČ Astra ve Frenštátu
pod Radhoštěm na druhý BADATEL VÍKEND. A co připravujeme? Nahlédneme do světa optiky. Pokusy budou děti
provádět samy. Snad se nám vše podaří a každý účastník
odjede s krátkým filmem.
Těšíme se na všechny „badatele“ v únoru. Víkendový pobyt
je pouze pro přihlášené děti. Podrobnější
informace najdete na webových stránkách DDM Vratimov.
Pedagog volného času Renáta Míčková a vedoucí
Debrujárů Václav Dušek.

Oprava !

Omlouváme se za tiskovou chybu v listopadových Vratimovských novinách. Všechny uvedené

Animáky
- víkendové
setkánídata.
nejen účastníků LDT
akce ve sloupečku
mají chybná

Poslední listopadový víkend jsme vyjeli na
potáborové setkání účastníků LDT Animáky.
Sraz byl na vlakovém nádraží, kde nám rodiče pomohli se doslova „nacpat“ do vlaku.
Některé děti se od tábora neviděly,
tak byl vagón plný zážitků a cesta rychle
utekla. Ubytování jsme byli ve Frenštátě pod
Radhoštěm v příjemné ubytovně střediska
volného času Astra. Program na celé 3 dny
si pro děti připravili New´s Baráčníci a zároveň vedoucí tábora na Myšinci. Prezentací fotek z tábora jsme uzavřeli celotáborovou hru Animáky
a nakousli téma na léto 2015, kdy nás čeká Tajuplný ostrov. V kuchyni se otáčely Renča se Simčou a připravovaly lákavé dobroty jako na táboře. Největší úspěch měly jako vždy hamburgery. Najezení, vydovádění
a unavení jsme se v neděli vrátili domů. Ale ne na dlouho, ani se nenadějeme a jedeme na tábor.
Za ostrovany Renáta Böhmová.
www.ddmvratimov.cz
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Nabídka letních táborů a odborných soustředění DDM Vratimov na léto 2015
POBYTOVÉ TÁBORY
HRA O TRŮNY
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku
Typ ubytování: stany s podsadou
Termín: 3. 7. – 17. 7. 2015 (15 dní)
Vhodné pro děti 9 - 17 let
Cena: 3 800 Kč
Hlavní vedoucí: Jan Kludka

MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY

ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ
MAŽORETKY

KROK ZA KROKEM Z Vratimova I.

ZIK - ZAK a Srdíčka ZIK - ZAK
Místo: TZ Horní Lhota
Typ ubytování: budova
Termín: 11. 7. – 18. 7. 2015 (8 dní)
Cena: 3 400 Kč
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová

Termín: 29. 6. – 3. 7. 2015 (5 dní)
Vhodné pro děti 7 - 10 let
Cena: 990 Kč / od 1. 7. 2015 - 790 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

TAEKWON-DO

Místo: hotel Partyzán, Morávka
Typ ubytování: budova
Termín: 4. 7. – 11. 7. 2015 (8 dní)
Vhodné pro děti 8 - 16 let
Cena: 2 900 Kč
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová

pro členy ZÚ Klub Taekwon-do
Místo: hotel Kamzík, Malá Morávka
Typ ubytování: hotelová ubytovna
Termín: v jednání
Cena: v jednání
Hlavní vedoucí: Ing. Kamil Šamal

ÚTĚK Z ALKATRAZU

STRAŠIDELNÁ HUDBA

Místo: hotel Partyzán, Morávka
Typ ubytování: budova
Termín: 11. 7. – 18. 7. 2015 (8 dní)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 2 900 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Kateřina Neuwirthová

Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek
Typ ubytování: budova
Termín: 16. 8. – 22. 8. 2015 (7 dní)
Vhodné pro děti 7 - 14 let
Cena: 3 200 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

BADATEL

MAŽORETKY - příměstský
Komunitní centrum Paskov

Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek
Typ ubytování: budova
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2015 (8 dní)
Vhodné pro děti 7 - 12 let
Cena: 3 300 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

S DOMEČKEM NA CESTÁCH
Termín: 20. 7. – 24. 7. 2015 (5 dní)
Vhodné pro děti 7 - 12 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková

KROK ZA KROKEM Z Vratimova II.
Termín: 17. 8. – 21. 8. 2015 (5 dní)
Vhodné pro děti 7 - 10 let
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

Pro mažoretky - Nováčci, Spirálky,
a mažoretky Paskov a Řepiště
Termín: 27. 7. – 31. 7. 2015 (5 dní)
Cena: 990 Kč
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová

VÝTVARNÍK
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek
Typ ubytování: budova
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2015 (8 dní)
Vhodné pro děti 7 - 12 let
Cena: 3 300 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková

TAJUPLNÝ OSTROV
Místo: TZ Myšinec, Budišovice
Typ ubytování: chatky
Termín: 8. 8. – 15. 8. 2015 (8 dní)
Vhodné pro děti 7 - 15 let
Cena: 2 900 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm

STRAŠIDELNÝ MLÝN
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek
Typ ubytování: budova
Termín: 16. 8. – 22. 8. 2015 (7 dní)
Vhodné pro děti 7 - 14 let
Cena: 3 200 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

TÁBORY V ZAHRANIČÍ
EXPEDICE JADRAN IV.
Místo: Baška Voda, Chorvatsko
Typ ubytování: apartmánová vila
Termín: 10. 7. – 19. 7. 2015 (10 dní)
Určeno pro rodiny s dětmi
Cena: od 3 550 Kč do 8 000 Kč
V ceně zahrnuta doprava, ubytování,
polopenze, pojištění, program, výlet,
pedagogický dozor, zdravotník a balíček
na zpáteční cestu.
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm

LOĎ „ITÁLIE“
Místo: kemp Cesenatico, Itálie
Typ ubytování: karavany
Termín: 4. 8. – 13. 8. 2015 (10 dní)
Vhodné pro děti 8 - 15 let
Cena: do 12 let 6 490 Kč,
13 - 15 let 6 590 Kč
V ceně zahrnuta doprava, ubytování,
5x denně strava, pojištění, program, výlet,
pedagogický dozor, zdravotník.
Hlavní vedoucí: Lenka Velčovská

NOVINKA - pro prvních 30 přihlášených dětí sleva 500 Kč z ceny poukazu.
Přihlášení možné od 5. ledna 2015
Více informací k táborům můžete získat na www.ddmvratimov.cz, nebo na tel.: 596 732 333.
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INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:30
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
13:30 – 19:30
Úterý
14:00 – 19:00
Středa
14:00 – 19:00
Čtvrtek
14:00 – 20:00
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

Pravidla pro uplatnění slevy na LDT 2015
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Slevu lze uplatnit od 5. ledna 2015.
Sleva se vztahuje pouze na prvních 30 přihlášených.
Slevu lze uplatnit pouze na děti od 7 do 18 let.
Slevu lze uplatnit na jedno dítě pouze 1x.
A to i v případě, že se dítě přihlašuje na více táborů.
Pro získání slevy je nutno nejpozději do 30 dnů od při
hlášení odevzdat podepsanou závaznou přihlášku
a uhradit minimálně zálohu ve výši 500 Kč.
Při nedodržení podmínek sleva automaticky
přechází na prvního náhradníka.

Novinka
S novým rokem chystáme další kroužek Break dance. První schůzka bude
ve středu 21. 1. 2015 v 17:30 hodin.
Lektor Petr Šafránek
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