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Galapřehlídka kroužků DDM
Vratimov 20. 5. 2018

V neděli 20. května 2018 si udělejte čas na děti, které navštěvují zájmové kroužky v Domě dětí a mládeže
ve Vratimově. V odpoledních hodinách proběhne Galapřehlídka naší činnosti v Kulturním středisku Vratimov a představí se nám zájmové útvary se svým vystoupením. Vystoupení budou rozdělená do dvou
bloků. První část zahájíme v 14:30 hodin a druhou v 16:30 hodin. Podrobnější program i rozpis jednotlivých vystoupení bude zveřejněn na stránkách nejpozději do 10. května 2018. Představí se vám taneční
vystoupení, mažoretky, Taekwon-do, Klub rodičů s dětmi, Minisportovky, Angličtina, apod. V předsálí
KS Vratimov můžete obdivovat práci velmi šikovných dětí z kroužků fotografických, výtvarných a rukodělných pod vedením odborných vedoucích. Vstupenky si můžete zakoupit týden před akcí v recepci
DDM Vratimov. Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.
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ZIK-ZAK VRATIMOV NA MS NORSKO - LILLEHAMMER
V lednu se konalo v Karlových Varech Mistrovství České republiky v twirlingu (práce s hůlkou)
a skupinové choreografii s pompony. Naše starší děvčata si přivezla 1. místo se skupinovou choreografií
s pompony ,,Harry Potter“ a zároveň nominaci na Mistrovství světa v březnu 2018.
Byla to pro nás velká výzva. Začalo se intenzivně trénovat, zdobit kostýmy, přemýšlet nad novým
líčením a účesem, zařizovat vše co bude třeba k odjezdu, k ubytování apod.
V úterý 27. března 2018 ve 4 hodiny ráno naše sestava 22 děvčat, 2 trenérky a 4 rodiče nasedali do autobusu vstříc norskému Lillehammeru. I když byla cesta velmi dlouhá, uběhla s našimi super řidiči
hladce. Ve středu jsme absolvovali trénink a prostorové zkoušky v Hakons hale a večer jsme se zúčastnili slavnostního zahájení samotného mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 18 zemí z celého světa.
Ve čtvrtek jsme podnikli výlet na skokanské můstky s nádherným výhledem na celý Lillehammer.
V pátek jsme si s děvčaty udělali celodenní výlet do Osla, hlavního města Norska. Navštívili jsme
Muzeum Fram, můstky Holmenkolen, radnici a operu.
Den D, den soutěže nadešel, byla sobota 31. 3. 2018. Ráno ještě nezbytný trénink a pak odchod do haly,
kde se 6 hodin češeme a líčíme. Nervozita, napětí stoupá, ale v týmu je úžasná atmosféra a nálada.
Ve sportovní hale by se napětí dalo krájet a každá skupina se snaží, co může. Je to tady, jdeme na to!!!!
Celá Česká výprava fandí a naše holky podávají skvělý výkon. Spát pak jdeme plny zážitků a dojmů.
Neděle, poslední focení pro rodiče, kamarády a sponzory. Slavnostní nástup a vyhlášení výsledků.
ZIK-ZAK VRATIMOV 5. místo!!! Je nádherný pocit vědět, že naše děvčata jsou 5. na celém světě.
Cestou domů jsme ještě stihli navštívit Kodaň, hlavní město Dánska.
Chtěly bychom poděkovat všem sponzorům a hlavně pedagogům a dalším pracovníkům DDM Vratimov, bez kterých by se tato akce neuskutečnila. Samozřejmě i rodičům, kteří nám pomáhali v Norsku
s děvčaty - Lucii Svobodové, Sylvě Dunatové, Nadi a Petrovi Bergerovým.
Děkujeme sponzorům:
1. Moravskoslezský kraj
2. Město Vratimov
3. Biotech Aditiva s.r.o.
4. MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
5. Lenzing Biocel Paskov a. s.
6. Manželé Lucie a Martin Sedmíkovi
7. Shape Steel a.s.
8. GYNLED s.r.o.
9. Mobal s.r.o.
10. KES - kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.
Holky díky, byly jste super!!! Trenérky Hana a Andrea Mindekovy

PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELKY DDM VRATIMOV
Blahopřeji mažoretkám a roztleskávačkám ZIK-ZAK při DDM Vratimov ke krásnému úspěchu, kterého
dosáhly na Mistrovství světa v norském Lillehammeru. Páté na světě! To je velký úspěch, kterým
reprezentovaly svůj klub, Dům dětí a mládeže Vratimov, město Vratimov, Moravskoslezský kraj a celou
Českou republiku. Děvčata, blahopřeji!
Velké poděkování patří trenérkám Hance a Andrejce Mindekovým.
Účast děvčat na této finančně náročné akci nám pomohli zajistit sponzoři. Tato akce se konala za velké
finanční podpory Moravskoslezského kraje, který v rámci individuálních grantů uvolnil 190 000 Kč
a města Vratimov, které podpořilo mažoretky částkou 100 000 Kč. Všem jim patří veliké „díky“.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
www.ddmvratimov.cz
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POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 12. května 2018 v rozmezí od 15 do 16 hodin proběhne start volnočasové a zábavné akce
„Pohádkový les“ v Obecním lese Důlňák. Přijděte s námi k Hájence prožít příjemné odpoledne a utkat se
s drakem, vykouzlit čarovný lektvar nebo třeba vylovit vodníkovi rybník. V cíli děti získají drobné ceny.
Baráčníci připraví oheň a bude možnost opékání vlastních buřtů. Předpokládaný konec v 18:00 hodin.
Za deště se akce nekoná! Kontakt: Věra Pacíková, tel.: 734 443 694.

DEN DĚTÍ - 1. června 2018
Na pátek 1. června chystáme spolu s TJ Sokol Vratimov tradiční oslavu Dne dětí. Zahájení bude
v 15 hodin před Kulturním střediskem. Disciplíny budou probíhat v okolí KS a v zahradě sokolovny.
Akce bude za každého počasí! Za deště v prostorách Kulturního střediska a v Sokolovně Vratimov.
Těšíme se na všechny děti z širokého okolí. Kontakt: Věra Pacíková, 734 443 694.

PŘEHLED KVĚTNOVÝCH AKCÍ
02.05.
05. - 06.05.
05.05.
07.05.
09.05.
12.05.
13.05.
16.05.
20.05.
21.05.
21.05.
23.05.
26.05.
30.05.
31.05.
01.06.

Hernička s Kačkou – akce pro rodiče s dětmi
Společný pobyt Free klubu a Cukrářů II. – pro členy kroužků Free Klub a Cukráři
Soutěž Bailarinas – Frenštát pod Radhoštěm
Ředitelské volno s „Domečkem“ - akce pro předem přihlášené děti
Hernička s Kačkou – akce pro rodiče s dětmi
Pohádkový les – start les Důlňák – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
Minecraft 2.0 druhý díl - výuka PC hry Minecraft
Hernička s Kačkou – akce pro rodiče s dětmi
Galapřehlídka kroužků DDM Vratimov – KS Vratimov
Divadelní představení kroužků Půldivadlo, Dramaťák a Divadélko za školou
DDM Vratimov – PO 14:00 - pro družiny ZŠ
Divadelní představení kroužků Půldivadlo, Dramaťák a Divadélko za školou
DDM Vratimov – PO 16:30 - pro veřejnost
Hernička s Kačkou – akce pro rodiče s dětmi
Den dětí v Řepištích
Hernička s Kačkou – akce pro rodiče s dětmi
Den dětí v Lískovci
Den dětí ve Vratimově.
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NOVINKA - CRAFTCamp
Příměstský tábor pro příznivce počítačové hry Minecraft.
Nebudeme však jen u počítače, ale máme v plánu výlet,
minecraft na živo a spousty další zábavy. Vhodné
pro kluky i holky ve věku od 7 - 10 let.
Přednost májí první přihlášení a zálohová platba.
Maximální počet zakoupených licencí pro děti v DDM Vratimov
je 10, proto je omezený počet účastníků na max.
10 osob. Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte do 30. 5.
nebo do zaplnění kapacity PC míst, v recepci DDM Vratimov.
Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.
Těší se na Vás Marcela, Kuba a Viki.

Herničky s Kačkou v květnu. Hrátky pro vaše děti a povídání
na zajímavá témata. Tento měsíc například Tipy na výlety, Den matek
nebo Barvy, barvy, barvičky...
Děti s rodiči se musí předem na akci přihlásit, nejpozději však den
předem a zaplatí jednorázový vstup - a to - děti 40 Kč a dospělí 20 Kč.
Minimální účast je 7 dětí, maximální 10. Při přihlášeném malém počtu
účastníků se akce ruší. Pokud budete chtít dítě odhlásit kontaktujte nás,
nejpozději však ráno v den konání akce do 8 hodin, aby měla možnost
přihlášení jiná rodina. Kontakt: Marcela Grácová, tel.: 739 201 077.

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00
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
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: archiv DDM
www.ddmvratimov.cz

LDT - informativní schůzka
04.05. od 17:00 hod.–LDT „Poznej své limity s Avengers“
Schůzka se koná v Domě dětí a mládeže Vratimov.

Ředitelské volno 7. května 2018
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v době ředitelského
volna obou základních škol ve Vratimově, nepřerušujeme
provoz. Kroužky poběží dle normálního rozvrhu. Navíc
dopoledne pořádáme akci Ředitelské volno s „Domečkem“.

Státní svátky 1. a 8. května 2018
Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu
s organizačním
řádem DDM Vratimov,
z důvodu státních svátků ve dnech 1. a 8. 5. 2018,
nebudou probíhat kroužky. Děkujeme za pochopení.

NOVINKA
Informace
o
našich
akcích
naleznete nově na stránkách Jsem z Ostravy.
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