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Křižovatka zájmů aneb stop nudě

ZÁŘÍ 2018

Nabídka kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro
školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 od 15 hod.
do 18 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!

Kroužky na
všech pobočkách
zahajujeme
ukázkovým
týdnem od
17.—22. 9. 2018.

Den otevřených
dveří v DDM

Kin-ball

V pondělí 3. září 2018 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.
Naším cílem je „Váš volný čas
pod naší střechou“.

Možnost si nezávazně vyzkoušet
více kroužků.
Možná přítomnost
rodičů v ZÚ.
S sebou:
přezůvky!!!

V neděli 16. září 2018 od 15 do 17 hodin pro vás máme připravenou ukázku nového
kroužku DDM Vratimov. Kin-ball je míčová hra, která nevyžaduje dlouhý
trénink, aby si člověk užil zábavu. U hry děti rozvíjejí týmového ducha. Tím,
jak se kin-ball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně dovedností odpalu,
orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování.
Sportovně-zábavné odpoledne nejen pro děti! Akce za každého počasí.
Více informací: Klára Pastorková, e-mail: k.pastorkova@ddmvratimov.cz.
www.ddmvratimov.cz
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Ohlédnutí za tábory
Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách 20 táborů pro děti, mládež i dospělé účastníky. Táborů se zúčastnilo téměř 600 účastníků. Z toho 5 táborů bylo
„příměstských“ – to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček a odpoledne si děti opět
vyzvedli. Pro děti byl připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů. Mezi tábory byla
i odborná soustředění například pro mažoretky, badminton, breake dance, pobyt s bojovým
uměním u moře nebo Craftcamp.
Pobytové tábory probíhaly
na různých místech (Horní Žleb,
Lukavec, Budišovice, Horní Bečva,
Ostravice, Hutisko Solanec…)
A taky 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 či Výtvarníky, poznat své limity
s Avengers, vypravit se na Veselou zimní olympiádu apod.
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 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 2019.

Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov

www.ddmvratimov.cz
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Nabídka kroužků DDM Vratimov 2018/2019
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zařízením zájmového vzdělávání. Naším cílem
je smysluplné naplnění volného času především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců.
Jednou z forem činnosti DDM jsou pravidelné kroužky. Zájemci si mohou přijít vyzkoušet
kroužky, které je zaujmou, seznámit se s jejich plánem, náplní a vedoucím ve zkušebním týdnu
od 17. září 2018. V týdnu od 24. září 2018 již bude probíhat ostrý provoz kroužků
s přihlášením.
Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit DDM Vratimov pro školní rok 2018/2019
bude zveřejněna od 3. září 2018 na webových stránkách www.ddmvratimov.cz. Od tohoto data
bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro stávající účastníky zájmového vzdělávání) nebo telefonicky či e-mailem. Všem zájemcům doporučujeme navštívit akci Křižovatka zájmů, která proběhne 3. září 2018 od 15 hodin do 18 hodin 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. Pro návštěvníky akce mladších 18 let bude
připraven dárek dle výběru.
Bližší informace o všech aktivitách Domu dětí a mládeže Vratimov, naleznete
na ww.ddmvratimov.cz nebo na facebooku www.facebook.com/DDMVratimov.
Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

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, například skákací
hrad.
V Paskově zpestří program 10. září 2018 taneční vystoupení STEP4U, od 15 do 17 hodin, v zahradě nebo sále Komunitního centra Paskov. V Řepištích 8. září 2018 začínáme
v 15 a končíme v 18 hodin a najdete nás v okolí Osvětového domu.
O b ě
a k c e
p r o b ě h n o u
z a
k a ž d é h o
p o č a s í !
Bližší informace Renáta Míčková - r.mickova@ddmvratimov.cz.

www.ddmvratimov.cz
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Dny regionů
V rámci akce Dny regionů Slezské brány
a Olešná vystoupí ve Společenském domě
v Řepištích zájmový kroužek Divadélko
za školou se svým představením Simpsonovi. Vstupné zdarma. Srdečně zveme
všechny rodiče, prarodiče a kamarády.
DDM Vratimov se tak bude prezentovat
na akci Slezské brány. Bližší informace:
Marcela Grácová, 739 201 077

POTVRZENÍ O LDT

INFORMACE
Recepce otevřená od 27. 8. 2018
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)
Kontakty:
E-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
www.facebook.com
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 v pondělí 3. září 2018 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 2018, během provozní
doby recepce. Poté budou odvezeny do kontejneru.
Děkujeme za pochopení.
Stránka 4

