NEWSLETTER
PROSINEC 2017
Vánoce jsou svátky nejen klidu, míru, plných mís cukroví a kaprů ve vaně. Vánoce, to jsou
také svátky radosti, štěstí a veselí, které si vzájemně lidé přejí. Vánoční pohodu a hodně zdraví
přejí zaměstnanci Domu dětí a mládeže Vratimov.

V podvečer 5. prosince 2017 od 16 hodin, společně s místním Spolkem seniorů, připravujeme
pro děti dílničky a různé workshopy, které jim zkrátí čekání na Mikuláše. Naše babičky nám
budou předvádět, jak se paličkuje, pletou ponožky a nebo, jak se zdobí perníčky. Děti si můžou
vyrobit zajímavé vánoční dekorace. V 17 hodin přijede kočárem taženým koňmi Mikuláš se
svou družinou a odmění všechny děti, které přijdou v maskách čertů nebo andělů. Ty děti, které budou mít pro Mikuláše básničku nebo písničku, také neodejdou s prázdnou. Doufáme,
že bude prostranství před Kulturním střediskem zaplněno čertíky, čerty, čertisky, andílky
a anděly. Akce se bude konat za každého počasí.

Deskofest II. s laserovou střelnicí
V sobotu 2. prosince 2017 od 15 hodin
připravujeme akci pro celou rodinu.
V domě dětí a mládeže budou probíhat turnaje v deskovkách, ukázky nových deskových
her (IceCool...), střelba laserovými zbraněmi
a z luku. A to vše za 40 Kč/osoba. Další střelba bude zpoplatněna. Prodej 5 ran z laserové
zbraně za 20 Kč zakoupíte v recepci účastníci dostanou bloček, který odevzdají
na příslušném stanovišti. Laserová střelnice
a turnaje budou probíhat do 17 hodin. Vstup
po 17 hodině zdarma - pouze deskohraní ukázky deskových her s možností vyzkoušení
společně s Baráčníky. Akce se uskuteční ve
spolupráci s místními seniory v rámci projektu
"Senioři Slezské brány se vzdělávají a baví
společně".
Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694,
v.pacikova@ddmvratimov.cz.
www.ddmvratimov.cz
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Sportovní den - badminton, fotbal
Sportovní den pro děti od 8 do 15 let se koná v sobotu 9. prosince
2017 v tělocvičně v Řepištích. Od 10 hodin budeme hodnotit mladé
fotbalisty při svých výkonech v družstvech s rodiči - kop na branku, hlavičky, apod. Hlaste se u trenéra Rosti Pikonského.
Od 12:30 hodin začíná prezence hráčů badmintonu a to čtyřhry
mírně pokročilých a pokročilých hráčů. Disciplíny: čtyřhry dětí
a mládeže do 18 let neregistrovaných hráčů. Systém turnaje: utkání
hraná na dva vítězné sety do 15 bodů, případný třetí rozhodující
set bude hrán do 11 bodů v případě rozdílu o 2 body, systém
každý s každým.
Startovné: 50 Kč, platí se v den turnaje při prezenci nebo na recepci DDM do 8. 12. 2017.
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 8. 12. 2017, do 18 hodin. Požadované údaje pro přihlášení jsou jméno,
příjmení a e-mail nebo telefon. Přihlášením zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic.

Galashow mažoretek ZIK-ZAK Vratimov
Nenechte si ujít přehlídku všech mažoretek klubu ZIK-ZAK Vratimov. Tradiční vánoční
vystoupení od nejmenších po největší členky klubu můžete vidět v pátek 15. prosince 2017
od 17 hodin v Ostravě na Varenské ulici ve sportovním areálu TJ Ostrava. Vstupné dospělí
a děti nad 15 let - 50 Kč, děti od 6 - 15 let - 30 Kč a děti do 6 let zdarma. Moc se na vás těšíme.

Společenský večer pro seniory
Ve středu 20. prosince 2017 od 17 hodin připravujeme v Komunitním centru Paskov ukončení
projektu „Senioři Slezské brány se vzdělávají a baví společně“. Nutno se nahlásit do pátku 8. 12.
2017. Kapacita sálu je omezená – předpokládáme 15 - 25 účastníků za každou obec, rozhoduje
pořadí přihlášení. Kontakty: Hana Nevrlá tel.: 604 670 737, e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz

www.ddmvratimov.cz
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AKCE ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Dramaťák v Domečku
Akce pro děti z dramatického kroužku ve Václavovicích. Pro děti jsou připraveny hry, relaxace, technika řeči a vystupování. Během dne si zdokonalíme pohyb na jevišti, text a návaznost jednotlivých
rolí ve scénáři pohádky ČUČUDEJSKÉ.
Ze soustředění budou odcházet s návrhy kostýmů
a kulis. Sraz v neděli 3. 12. 2017 v 9 hodin, konec
v 18 hodin. Cena 110 Kč.
V ceně pitný režim,
a oběd (menu v restauraci).

odpolední

svačina

S sebou si musí vzít přezůvky a malou svačinu.
Přihlášku odevzdat a zaplatit do 30. 11. 2017.
Kontakt: Renáta Míčková, tel.: 739 201 078;
r.mickova@ddmvratimov.cz.

Debrujáři - Vánoční víkend
Víkend se zábavou, poznáním a trošky práce pro
všechny děti z kroužků Debrujáři a Robotika. Budeme hrát spoustu her, vyrobíme si kroužkovou
PF-ku a taky se o sobě dozvíme něco víc. Kdo ví,
že by třeba letos konečně vyšli barevní sněhuláci?
Sraz v pátek 15. 12. 2017 v 17 hodin, konec v neděli
17. 12. 2017 v 11 hodin. Cena 420 Kč.
V ceně ubytování, materiál, strava, pitný režim.
S sebou spacák, přezůvky, pohodlné oblečení do
klubovny i ven, hygienické potřeby (sprchový gel,
kartáček na zuby, pasta), kopie průkazu zdravotní
pojišťovny.
Přihlášku odevzdat a zaplatit do 10. 12. 2017.
Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077;
m.gracova@ddmvratimov.cz.

Fotošikulové - adventní fototvoření
Sobota plná focení, tvoření, fantazie a zpracování fotek. Akce pouze pro
členy ZÚ Fotošikulové. Sraz v sobotu 9. 12. 2017 v 8 hodin, konec cca v 18 hodin. Cena 100 Kč.
V ceně pizza, pitný režim. S sebou přezůvky, svačinu, foťák.
Přihlášku je nutné odevzdat a zaplatit do 7. 12. 2017. Kontakt: Renáta Böhmová, tel.: 734 312 763;
r.bohmova@ddmvratimov.cz.

www.ddmvratimov.cz
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ZAJÍMAVOSTI Z DDM
Senioři SB se vzdělávají a baví společně
Dům dětí a mládeže Vratimov nepřipravuje kroužky a akce pouze pro děti a mládež,
ale také pro dospělé zájemce. Již delší dobu
spolupracujeme se seniory, a to nejen
s těmi vratimovskými. V letošním roce
jsme využili dotační program MSK nazvaný Zdravé stárnutí v Moravskoslezském
kraji. Podařilo se nám získat peníze na projekt, který jsme nazvali „Senioři Slezské
brány se vzdělávají a baví společně“. V rámci projektu jsme pro seniory připravili workshopy,
na kterých se společně s mladými lidmi budou vzdělávat v oblasti IT (fotografie a jejich zpracování, prezentace, facebook). Senioři jednotlivých obcí Slezské brány, si ve spolupráci s naším
lektorem, vytvoří prezentace o činnosti svých spolků a klubů. Ty budou prezentovat na závěrečném večeru v paskovském Komunitním centru 20. prosince 2017. Čekají na ně i výlety
do Bartošovic na záchrannou stanici a do Rožnova pod Radhoštěm do mýdlárny a
do Valašského muzea v přírodě. Věříme, že se nám podaří vytvořit pro seniory zajímavé příležitosti k setkávání se a výměně zkušeností. Navíc má projekt mezigenerační přesah.
Děti z našich kroužků budou na výlety jezdit společně se seniory, budou jim pomáhat vytvářet
prezentace a připraví jim kulturní program na závěrečné setkání.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

Cvičný poplach v DDM Vratimov
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se asi o půl šesté večer vyvalil z prostor sálu v budově DDM
Vratimov hustý dým. Budovou se ozvalo "HOŘÍ, HOŘÍ". Všechny děti na pokyn svých vedoucích opustily budovu únikovými východy. Paní recepční zavolala na 150. Během kratičké doby
dorazili na místo vratimovští hasiči. Zjistili, že v budově se, i přes naši velkou snahu uprchnout, stále ještě nacházejí lidé. Hasičům se je podařilo zachránit a požár uhasit. Naštěstí se tentokrát jednalo o cvičný poplach. Jeho cílem bylo prověřit připravenost vratimovské jednotky
sboru dobrovolných hasičů provádět záchranné práce při požáru budovy Domu dětí a mládeže Vratimov. Vzhledem k tomu, že se nám
požární cvičení podařilo udržet v tajnosti,
situace byla velmi podobná reálnému požáru.
Zjistili jsme díky tomu, že jsme schopní velmi
rychle reagovat, organizovaně opustit
budovu a odvést všechny účastníky
činností do bezpečí.
Děkujeme vedoucím kroužků za skvělou
spolupráci, dětem za ukázněné chování
a hasičům za brilantní hasičský zásah!
Pro nás všechny to byl nezapomenutelný
zážitek.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
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AKCE PRO NAŠE NEJMENŠÍ

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00

VTÍPek

Provozní doba recepce odpoledne
Dle aktuálního rozvrhu
Pondělí
14:00 – 20:00
Úterý
14:00 – 18:30
Středa
14:00 – 20:00
Čtvrtek
14:00 – 19:30
Pátek
14:00 – 18:00

„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“ „Neříká se,
že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už
taky svítí!“

Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)

Nabídka letních dětských táborů bude zveřejněna na
našich webových stránkách od 2. ledna 2018.

e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta
Zdroje: archív DDM Vratimov
www.picgifs.com/graphics/b/badm

www.ddmvratimov.cz
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VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu
s organizačním řádem DDM Vratimov,
z důvodu vánočních prázdnin od 23. 12. 2017
do 2. 1. 2018, nebudou probíhat kroužky.
Recepce bude zavřená. Děkujeme za pochopení.
Činnost zahajujeme 3. ledna 2018.
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