Na září – říjen jsme
pro vás připravili:

Pondělí 5. září na DDM Strážnice v 18 hodin.
Hodláte- li vést nový kroužek, volejte na tel. 739 354 587.
Těšíme se na spolupráci!

Pátek 9. září od 9 – 16 hodin
Kde:v areálu TJ Jiskra Strážnice.
Co Vás čeká: Nabídka strážnických sportovních klubů a
organizací pro žáky, studenty a rodiče, kde si mohou
vyzkoušet sportovní aktivity např. fotbal, florbal, házená
lakros, stolní tenis, šachy, tenis…
Vedoucí akce: Roman Zemánek, Marie Knitlová

Sobota 10. září
Dětský vinařský koutek od 13.30 hod. na náměstí Svobody.
Vedoucí akce: Roman Zemánek

Kdy: sobota 1. října v 15 hodin.
Kde: letiště Za Drahami.
Co nás čeká:
Výroba vlaštovek, soutěže v létání vlaštovek a draků
a ukázka leteckých modelů.
Startovné: 30 Kč. Možnost zakoupení občerstvení.
Vedoucí akce: Marie Knitlová

ve spolupráci s NÚLK
Neděle 9. října - začátek: ve 14.00 hod. v zámeckém parku
 pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody a babího
léta, indiánských dovedností, lanových aktivit, tvořivosti
a dobrých bylinných čajů......
Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč.
Děti oblečené v indiánském kostýmu vstup zdarma!!
Vedoucí akce: Marie Knitlová

Kdy: sobota 15. října od 15 hodin
Kde: keramická dílna DDM Strážnice.
Vstupné: 40Kč + spotřebovaný materiál
Vedoucí akce: Marie Flašarová

Neděle 18. září od 15 hodin v zámeckém parku Strážnice.
Odpoledne plné soutěží čeká na všechny
malé kluky a holky.
Vstupné: 30 Kč, rodinné 60 Kč.
Vedoucí akce: Marie Flašarová
Kdy: středa 26. října od 9 hodin
Kde: klubovna DDM Strážnice.
Vstupné: 40 Kč (v ceně je započítán veškerý materiál)
Vedoucí akce: Marie Flašarová
Praktická

ochutnávka většiny zájmových kroužků
v budově a na zahradě.
Informace Vám přímo podají vedoucí zájmových kroužků.
Možnost zápisu, zaplacení a výhry v kole štěstí.
Těší se na Vás pracovníci Domečku

Kdy: středa 26. října v 15 hodin
Kde: tělocvična ZŠ Školní
Možnost zakoupení občerstvení.
VSTUP ZDARMA.
Vedoucí akce: Marie Knitlová

Oddělení přírodních věd, sportu a turistiky
Vedoucí oddělení Mgr. Marie Knitlová
BodyFit /YogaFit – pro dívky a ženy se zaměřením na
formování těla formou posilování, kardiio cvičení a
zlepšování flexibility těla,
ved. Veronika Frýdková roz. Durďáková
800,Dětská jóga - formou hravě pojatého pohybového cvičení
pro předškoláky a pro 1. a 2. třídu,
ved. Veronika Frýdková
400,Fotbal - ve spolupráci s TJ Jiskrou Strážnice,
ved. M. Jurnikl, L. Možnar, S. Hajduch, M. Popelka 200,Lukostřelba – pro děti od 9 let, které si chtějí vyzkoušet
tento netradiční sport, ved. Ing. Roman Zemánek
400,Malí debrujáři - pro koumáky, vynálezce a všeználky
(fyzika hrou), ved. Ing Roman Zemánek
500,Miniházená - pro děvčata a chlapce ročníku 2006 a mladší.
Je to kroužek založený na běhu, skoku a hodu.,
ved. Mgr. Marie Knitlová, Petra Nováková
1 000,Miniházená - pro předškoláky a 1třídu,kde hravou formou
získají návyky této hry, ved. Mgr. Stanislav Knitl
600,Plastikové modelářství – od 10 let, lepení různých modelů.,
ved. Jaroslav Semelka
600,Rybářský kroužek – pro děti od 2- 5 třídy, malí rybáři se
budou učit vše potřebné ke složení rybářských zkoušek poznávat ryby, rybářský řád, zdokonalit se v rybářských
dovednostech a poznávat přírodu kolem sebe,
ved. Michal Uhrin (člen rybářského svazu)
300,Stolní tenis - pro děti od 6 let. Ve spolupráci s TJ Jiskrou.,
ved. Pavel Jamný
200,Šachový kroužek – pro děti ZŠ, šachy jsou společenská hra
a říká se jim „Královská hra“ a přispívá nejen k logickému,
ale i k celkovému rozvoji myšlení dětí,
ved. Martin Benovič
400,Taneční gymnastika - od 1tř., rozvíjí motoriku, pohyblivost,
ohebnost, sílu, obratnost a rovnováhu.,
ved. Mgr. Marcela Zemánková
500,Tenis - začátečníci i pokročilí, ve spol. s TJ Jiskra Strážnice.,
ved. Mgr. Ľudovít Guzmický
200,Turistický kroužek „Poutníček“ - čekají vás výpravy
do přírody, hry a soutěže., ved. M. Plachá, J. Junec
500,Zdravé cvičení pro dospělé – cvičení těla, ale především
mysli, ved. Jaroslav Kolaja
800,-

Ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice, DDM Strážnice
hradíte za kroužky na celý školní rok
200 Kč
a TJ Jiskra Strážnice fotbalu hradíte navíc + 800 Kč
-„- -„- tenisu hradíte navíc - cena ještě není určena.
Oddílu stolního tenisu nehradíte navíc žádnou částku!
Oddělení estetiky a společenských věd
Vedoucí oddělení Mgr. Marie Flašarová
Danájek - folklórní soubor pro děti od 3 let.,
ved. Jana Hanáková
200,Dřevořezbář – pro děti od 12let a dospělé – výuka
vyřezávání do dřeva,
ved. Tomáš Měsíček, DiS
1 000,Francouzština - výuka základů jazyka od 12let,
ved. Alla Samoryha
800,Keramika - pro děti od 8let,
ved. Iveta Veselá - Rigová
1 000,Klokánek - pro maminky s dětmi na mateřské dovolené,
pondělí a čtvrtek 9 - 11 hod.,
ved. Mgr. Miroslava Baldock, Ivana Janečková 30,-/ sch.
Kytara - výuka hry na kytaru pro děti od 8let.,
ved. Mgr. Zdeněk Musil
500,Ornamentika - malování strážnických ornamentů od 8let,
ved. Marie Holubíková
600,Paličkování - pro děti od 8let a začátečníky z řad dospělých,
ved. Ludmila Kolajová
800,Paličkování – po pokročilé, ved. Ludmila Kolajová 800,Ruština - výuka základů jazyka od 12let,
ved. Alla Samoryha
800,Tlapičky - keramika pro předškoláky, 1a 2 třídu., zlepšení
motoriky u dětí., ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Tvořínek - od 8 let, různorodé rukodělné techniky,
ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Výtvarná příprava na SŠ uměleckého zaměření - pro
zájemce o umělecké obory od 12 let
ved. Tomáš Měsíček, DiS
1 000,Výtvarníček - základy výtvarných technik, malba, kresba
pro předškoláky a děti do12 let.,
ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena
od měsíce října.
Přihlášky si můžete vyzvednout nebo stáhnout na našich
webových stránkách.
Během měsíce září budou vyvěšeny plakátky, s termínem
zájmových kroužků a zároveň bude probíhat zápis do
kroužků včetně zaplacení.

Město Strážnice

Vydává Dům děti a mládeže Strážnice,
náklad 800 výtisků.
Odpovědná redaktorka: Mgr. Marie Knitlová
tisk: Sukupovi Strážnice
Cena: zdarma

Dům dětí a mládeže, Radějovská 848, Strážnice 696 62
mobil: 739 354 587, 731 116 083, 736 604 437
www.ddmstraznice.cz,
e-mail: ddm.straznice@ho.orgman.cz

