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Zahajujeme
Od pondělí 22. 9. 2014 jsme zahájili
v Domě dětí a mládeže Vratimov činnost. V tomto týdnu kdo chtěl, měl
možnost bez přihlášení vyzkoušet
ukázkové lekce jednotlivých kroužků.
Některé hodiny praskaly ve švech, do
jiných jsme zase smutně vyhlíželi děti.
Nabízíme Vám celkem 123 zájmových
útvarů. Ve Vratimově to je 70 a na pobočkách 53 kroužků.
Při odstartování slavily velký úspěch
pohybové kroužky, jako Badminton,
Sportovky, Disko tance, Taekwon-do,
ale i umělecké jako Hra na kytaru nebo
Barvínek. Pro velký zájem jsme rozšířili Hru na kytaru, Disko tance a Cvičení
na velkých míčích. Více str. 2.
Je smutné, že nejmenší zájem je o

kroužky s technickým zaměřením
(fotografie, grafika, tablet…). Při
tom právě tyto kroužky mohou děti
připravit na jejich budoucí studium
a povolání. Účastníci tohoto vzdělávání obdrží osvědčení o jeho absolvování. Ze zkušeností víme, že
mnohým toto osvědčení pomohlo
při přijímacích zkouškách.
Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je stále z čeho vybírat.
Věříme, že si z naší velmi pestré
nabídky vyberete.
Podrobnosti nabízíme na
www.ddmvratimov.cz .
Těší se na Vás kolektiv
vedoucích kroužků - pedagogů volného času.

Vzdělávání vedoucích pracovníků
Dům dětí a mládeže se soustavně věnuje vzdělávání vedoucích kroužků a letních táborů.
V současné době probíhá na DDM vzdělávání
s názvem „Studium pedagogiky pro pedagogy
volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost“. Ke svému odbornému vzdělání si
tito lidé doplňují vědomosti a dovednosti v oblasti
psychologie a pedagogiky. Studiu věnují dva víkendy ze svého volného času, podrobí se ústním
zkouškám, absolvují testy, praxi a budou obhajovat svou závěrečnou práci. Vzhledem k tomu, že
všichni vedoucí kroužků mají svá zaměstnání
a vedení kroužků věnují svůj volný čas, tak i celé
náročné studium absolvují ve svém volném čase.
Za to jim patří obdiv a poděkování. Svědčí to o
jejich nadšení pro práci s dětmi.
www.ddmvratimov.cz
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Jsem velice hrdá, že mám tu čest pracovat
s takovými lidmi. S čistým svědomím můžu říct, že
od nového roku budou vedoucí kroužků mít v 99%
vzdělání odpovídající novele zákona o pedagogických pracovnících. Pro naše účastníky zájmového
vzdělávání (kroužků, klubů, kurzů, víkendových
pobytů a letních táborů) to bude znamenat zkvalitnění práce vedoucích kroužků po stránce pedagogického přístupu a organizace jednotlivých činností.
Děkuji našim vedoucím za jejich vstřícný přístup
a ochotu vzdělávat se, za obětování osobního volného času pro dosažení našich společných cílů
a naplnění motta:
„VÁŠ VOLNÝ ČAS POD NAŠÍ STŘECHOU“
Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže
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Nové kroužky
Tablet
V posledních letech pozorujeme rozmach další vymoženosti v technice, kterou je tablet.
Mnozí rodiče si myslí, že pro
děti není tablet ničím přínosný, že je to jen další
„časožrout“.
Tablety však kromě her nabízejí širokou škálu využití.
Existují stovky aplikací, které
dětem pomáhají hravou formou vstřebat a pochopit školní látku, procvičovat nebo se
učit věci nové. Kromě toho
jsou k dispozici programy,
které i předškolákům umožňují rozvíjet logické myšlení
a procvičovat jemnou motoriku. S tabletem můžeme vyrazit i do města či do přírody
a poznávat své okolí. Tam jej
využijeme nejen jako rádce,
ale i jako fotoaparát nebo kameru. A co pak s těmito výtvory? Přímo v tabletu si fotky
i videa upravíme, a to tak,
že nám je bude na facebooku
každý závidět…
Toto vše a mnoho dalšího se
vaše ratolesti naučí v nových

kroužcích Hrátky s tabletem
(pro předškoláky od 4 let)
a Kouzla s tabletem (pro školáky do 10 let). Více informací
o kroužcích naleznete na našich internetových stránkách.

Grafika
Pokud Vás baví práce na PC,
zajímáte se o grafiku, máme
tady něco pro Vás. V novém
kroužku se seznámíte s grafickými programy a práci v nich.
Získáte základy v bitmapové,
vektorové a 3D grafice v programech, které jsou dostupné
každému uživateli PC.

Fotošikulové
a Fotoklub
Fotošikulové jsou pro všechny

milovníky digitální fotografie
od druhého stupně ZŠ.
Jaké potřebujete vybavení?
Digitální fotoaparát (nemusí
být zrcadlovka), který podporuje plný manuální režim.
V kroužku budeme používat
NIKONy 60 a 90.
Naučíme se:
- osvojíte si lépe svou techniku
fotografování (režimy),
- naučíte se jak archivovat digitální data, každé dílo má svého
autora,
- základní i pokročilejší metody
zpracování digitální fotografie
(Zoner PhotoStudio),
- ateliérové fotografování,
- ukážeme si jak vytvořit produktovou fotografii
(interaktivní 360°),
- panoramatické fotografování
(krajinky a okolí),
- budete prezentovat na internetu
a vědět kde a proč,
- vytvoříme video z fotografií
s pohybem,
- necháme vygenerovat fotomozaiku ,
- složíme jednoduchou koláž.

Rozšíření
Cvičení na velkých míčích
Otevíráme další cvičení na velkých míčích,
tentokrát s Lenkou. Začínáme ve čtvrtek
2. října v 19 hodin.

Disko tance II.

Stejně tak, pro velký zájem budou ještě jedny Diskotance. První
hodina ve čtvrtek 2. října v 16 hodin. Na koho
nezbylo místo, přihlaste se v recepci Domu dětí a mládeže. Paní recepční Vám poskytnou
potřebné informace.
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Ta n e č n í

klub

Bare

Nebudeme sedět jen u počítačů. K naší nabídce
pohybových kroužků přibyl další a to taneční
klub Bare. Trenérky pro Vás připravují zajímavé gymnasticko-taneční choreografie. Chtějí
propojit balet s gymnastikou, sestavy na hudbu pro sóla, dua, malé i velké formace. Plánují
se účastnit soutěží a chtějí nacvičit vystoupení
pro širokou veřejnost.

www.ddmvratimov.cz

Rukama nohama...
Ve spolupráci se společností
ArcelorMittal pořádáme
v rámci projektu RUKAMA
NOHAMA dvě sportovní ce-

lodenní akce pro děti, mládež
a dospěláky.

Zahájíme v neděli 19. 10. 2014
v 9:00 hodin v tělocvičně
v Řepištích fotbalem pro nejmenší kluky a holky v sestavě
4+1 náhradník. V odpoledních
hodinách se těšíme na mladé
badmintonisty ve čtyřhrách.

Projekt ukončíme společně
s rodiči v předvánočním čase
15. 12. 2014, kdy si fotbal i
badminton zahrají společně se
svými dětmi.

Těšíme se na Vás Marcela
a tým badmintonových trenérů.

„YES for CITIZENSHIP - ANO pro OBČANSTVÍ“
Ve
čtvrtek
18.
září
proběhlo
v sále DDM slavnostní vyhlášení fotosoutěže
„ANO pro občanství“. V obou kategoriích našlo jen málo fotografů odvahu poslat nám fotku. Porota měla i tak těžkou hlavu
a složité rozhodování o pořadí soutěže. Na druhou
stranu, každý účastník soutěže byl odměněn hodnotnou cenou. Jak tedy výsledky dopadly?
Kategorie děti a mládež do
ukončení docházky 9. třídy
ZŠ:
1. místo– Jůlie Petrujová
2. místo– Bára Pospíšilová

Předávání proběhlo v příjemné atmosféře,
všichni jsme si pochutnali na malém občerstvení a také došlo na prohlídku DDM.
V měsíci říjnu na dalším setkání
účastníků projektu YES for CITIZENSHIP budou všechny fotografie
zařazeny do putovní výstavy, která
proběhne ve městech zainteresovaných v projektu YES for CITIZENSHIP v Německu, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Srbsku a Rumunsku..
O tom kde bude výstava k vidění ve
Vratimově a v Ostravě, Vás budeme
včas informovat.

Kategorie ostatní (mládež
po ukončení ZŠ a dospělí horní hranice věku neomezená)
Vítězné fotografie
1. místo– Martin Grobař
2. místo– Anna Svrčinová
3. místo– Klára Pastorková.

www.ddmvratimov.cz
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Tradiční podzimní akce
Dům dětí a mládeže pořádá již
pátým rokem podzimní akci
Bludičky. Startujeme na hřišti
Domu dětí, kde si společně
vyrobíme strašidýlko.

Zapsat se můžete v rozmezí
od 17 do 18 hodin.
Procházku šeřícím se Vratimovem Vám zpříjemní naše
„bludičky“, u kterých budou
děti plnit úkoly s podzimní
tématikou. Zaměříme se na
naše smysly. Především na
hmat. Není vždy jednoduché
poznat třeba slupku od kaštanů nebo bukvice.
Nezapomeňte lampion.
V cíli Vás bude čekat horký čaj
a příjemné posezení u ohně,
na kterém si můžete opéct
vlastní párky.

Zajištěn je i prodej různých
světýlek a blikátek.
Za deště se akce nekoná!

pohádka letos? To záleží na
dětech a jejich nadšení. Začínáme už příští měsíc o víkendu 8. - 9. listopadu 2014.

Spíme a scénu připravujeme
v Domě dětí a mládeže Vratimov.

V letošním školním roce připravujeme 3. ročník ANGLIČTINY NA DOMEČKU. Pro
účastníky (děti) to znamená
příprava scénáře v angličtině,
kulis, kostýmů a dramatizace
pohádky. V minulých ročnících dětští herci zvládli pohádku "SNOW WHITE AND SEVEN DWARVES" a
"CINDERELLA". Jaká nás čeká

Těšíme se na nové herce.
Renáta Míčková, pedagog volného času.
Použité fotografie z minulých
ročníků.

Diskotéky pokračují
První diskotéka v tomto školním roce se povedla, o čemž
svědčí účast 70 tanečníků.

Druhý pátek v měsíci říjnu 2014
osídlují sál Domečku volby, proto
další „diskoška“ nás čeká už tento
pátek 3. října od 18:30 hod.
Nezapomeňte si přezůvky!
Těšíme se na Vás Renča, David
a DJ Simon :-)
Vtípek: Vypráví spolužák spolužačce: „Včera jsem na diskotéce potkal tvoji mámu.”
„A co říkala?”
„Že jí je míň než tobě.”
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Podzimní prázdniny
Pondělí 27. 10. 2014
Pro velký zájem jsme pro Vaše děti připravili již 7. výlet
do hlavní města. Do Prahy nás zaveze Pendolino.
V rámci objednaného programu průvodce Prahou si
prohlédneme Loretu a výstavu Svatovítského pokladu.
Vyzkoušíme si jaké to je být šamanem. Podzimní Prahou se projdeme až na Staroměstské náměstí, kde
v restauraci doplníme energii polévkou.
Sraz dětí je na nádraží Vratimov v 5:00 hod a vracíme se
vlakem na stejné místo v 21:08 hod.
S sebou: vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí,
pláštěnku, jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení.

Podzimní prázdniny
Středa 29. 10. 2014
Ostrava má unikátní interaktivní muzeum Svět techniky – Science and Technology Centrum. Veřejnosti se
otevřelo na ploše 14 000 m2 v nové budově uprostřed
historického areálu Dolních Vítkovic. V moderním objektu, který je podle projektu architekta Josefa Pleskota
působivě zasazen do rámce industriálních památek,
jsou pro návštěvníky připraveny čtyři expoziční světy
a v nich stovky interaktivních a zábavných exponátů.
S dětmi navštívíme tento areál Dolních Vítkovic a využijeme jejich široké interaktivní nabídky.
Přesun do Ostravy proběhne vlakem. Během dne stihneme i doprovodné hry a soutěže. Děti potřebují s sebou celodenní svačinu a pití, přezůvky, vhodné oblečení na sebe. Akci pořádáme i pro děti z Paskova.
Sraz bude v Komunitním centru a s dětmi z Vratimova
se potkáme ve vlaku.

Upozornění pro rodiče
V době školního volna a prázdnin se kroužky v Domě
dětí a mládeže ani na pobočkách nekonají a to bez náhrady.
Kalkulace ceny je vypočítávána s ohledem na tyto dny.
V tyto dny pořádáme akce dle aktuální nabídky.
www.ddmvratimov.cz
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Klub Taekwon-do
Taekwon-do je dynamické,
moderní, efektivní a oblíbené
korejské umění sebeobrany
a bojového sportu. Taekwondo je bojové umění sebeobrany pro všechny, kteří v něm
chtějí najít sami sebe.
Při domě dětí vznikl klub Taekwon-do, který nabízí velké
možnosti tréninků. Pro informaci, kde můžou Vaše děti
trénovat, uvádíme tabulku tréninků.
Samozřejmě může vyšší pásek
navštěvovat trénink pro nižší,
ne však naopak!

Je možno navštěvovat všechny
ostatní tréninky Taekwon-Do
(dle technického stupně).
www.ddmvratimov.cz nebo
www.karvina.taekwondo.cz/
index-2.html

Tréninky se nekonají v tyto
dny:
podzimní prázdniny
27. 10. - 29. 10. 2014
Vánoční prázdniny
22. 12. 2014- 2. 1. 2015
Pololetní prázdniny
30. 1. 2015
Jarní prázdniny
16. 2. - 22. 2. 2015 (Ostrava
město), 2. 3. – 8. 3. 2015 ( FM)
Velikonoční prázdniny
2. 4. – 3. 4. 2015
ukončení činnosti v týdnu
od 25. 5. – 29. 5. 2015

Tabulka tréninků
Rozdělení dle pásků

Hlavní trénink 1

Hlavní trénink 2
průprava k TKD

Doplňkový trénink
dle zájmu

Nováčci bílé pásky
pokračující z loňska bílé, bíložluté

Pondělí – Paskov – 18:30
Úterý – Vratimov – 16:00

Pátek – Vratimov – 18:00

žluté a žlutozelené
pásky

Pátek – Vratimov – 19:00

Pátek – Vratimov – 18:00

Úterý – Vratimov – 17:00
závodní trénink - lapy,
sparingy, chrániče

od zeleného pásku
výše

Pondělí – Řepiště – 16:30

Pátek – Vratimov – 18:00

Úterý – Vratimov – 17:00
závodní trénink - lapy,
sparingy, chrániče

Akce Taekwon-do Karviná
Všechny akce bez omezení věku nebo technického stupně .
7. 11 - 9. 11. 2014 - Soustředění Kunčice pod Ondřejníkem (víkend nabitý cvičením Taekwon-Do
(spoustou dobrých her, zábavy a smíchu).
19. 12. 2014 - Velká vánoční soutěž (soutěžíme o medaile a ceny u vánočního stromečku pod,
kterým je pro každého připraveno překvapení).
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Pro spoustu změn - rozvrh hodin budovy DDM

www.ddmvratimov.cz
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INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:30
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
13:30 – 20:00
Úterý
14:00 – 18:30
Středa
14:00 – 19:00
Čtvrtek
14:00 – 18:30
Pátek
14:00 – 19:50
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

MŮŽOU „DOSPĚLÁCI“ SPORTOVAT NA HŘIŠTI U DDM ?
Ráda bych odpověděla na
otázku, kterou nám často pokládají mladí, bohužel již dospělí, sportovci: „Proč nemůžeme hrát fotbal na hřišti
u DDM Vratimov jenom
proto, že už nám bylo 18?“
Hřiště u DDM Vratimov je
majetkem Města Vratimov,
které ho vybudovalo nemalým
nákladem
z vlastních finančních prostředků. V letošním roce
proběhla výměna zničeného
povrchu za kvalitní nový povrch. Investice byla z části
hrazena z projektu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Regionu Slezská
brána, avšak největší část
uhradilo opět Město Vrati-
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mov. Vlastník hřiště převedl
Smlouvou o výpůjčce hřiště
do užívání Domu dětí a mládeže Vratimov. Zastupitelstvo

města rozhodlo, že hřiště je
určeno především pro činnost
DDM Vratimov a v době, kdy
ho nevyužívá, bude volně přístupné pouze pro děti a mládež do 18 let věku. DDM je
zřizován Městem Vratimov, a
proto musí respektovat naří-

zení svého zřizovatele. Provozním řádem je tedy stanoveno, že hřiště je určeno pro
děti a mládež do 18 let věku.
Několikrát jsem žádala o
změnu, která by umožňovala
za předem stanovených podmínek využívat hřiště i mládeži starší 18 let. Bylo mi
však sděleno, že není vůle
zpřístupnit hřiště dospělým.
Odpověď na otázku tedy
zní: „Hřiště u DDM Vratimov je určeno pouze dětem a
mládeži do 18 let. Dospělí mohou hřiště využívat v případě,
že se jedná o akci DDM Vratimov nebo jako doprovod dětí
do 6 let.“
Hana Nevrlá, ředitelka DDM
Vratimov
www.ddmvratimov.cz

