v tělocvičně ZŠ Smetanova

Dům dětí a mládeže
Hlinsko

kroužek šachový
1.– 9. třída ZŠ
- rozdělení podle věku a stupně znalostí
- základy šachové hry
- účast na šachových turnajích a v soutěžích
krajského přeboru
- zápisné : 800

Kč

vedoucí: Jana a Antonín Indrovi

zahájení ve středu 7. 9. 2016
od 15:30 do 18:00 hod. v MFC

cvičení pro radost

1.- 9. třída ZŠ
- základy moderního výrazového tance

- pro všechny, kteří se chtějí pohybovat

- účast na přehlídkách a vystoupeních

a přitom nechtějí jezdit na soutěže
- zápisné :

vedoucí : Lucie Dvořáková (Candusová)

600 Kč

- zápisné : 500 Kč

vedoucí: Radka Vašáková

zahájení v úterý 4 . 10. 2016
od 16:00 do 17:00 hod. - MŠ
od 17:00 do 18:00 hod. - ZŠ
v tělocvičně ZŠ Smetanova

(boční vchod)

1. – 9. třída ZŠ

6. – 9. třída ZŠ
- základy florbalu a jiných kolektivních sportů

Kč

vedoucí: Kateřina Kavalírová

zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 16:00 do 17:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

- fyzická příprava zaměřená na běh
na lyžích
- zápisné : 100

Kč

vedoucí: Josef Svoboda

zahájení ve středu 7. 9. 2016
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

nabízí pro školní rok
2016/17

sportovní hry

kroužek lyžování II.– běh

tyto zájmové kroužky

1. – 5. třída ZŠ

1.– 9. třída ZŠ

- základy míčových her – basketbal, florball,

- specializovaná příprava na běh na lyžích klasickou

vybíjená, přehazovaná, nohejbal,...
- zápisné : 400

úřední hodiny :
ve všední dny
od 8 do 16 hodin

Kč

vedoucí: Kateřina Kavalírová

zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 15:00 do 16:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

„cvičební“ den : úterý, čtvrtek

737 121 800

Kč

vedoucí: Josef Svoboda

cvičení s Radkou
Telefon : 731 151 772

a volnou technikou, imitace
- zápisné : 100

- hry a soutěže

zahájení v pátek 9. 9. 2016
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

kroužek běžecký

- zápisné : 100

Kč

vedoucí: Josef Svoboda

vedoucí: Radka Vašáková

zahájení ve čtvrtek 1. 9. 2016
od 18:30 do 19:30 hod.

- základní gymnastické dovednosti
- jednoduché gymnastické sestavy
- zápisné : 400

Kč

vedoucí : Kateřina Kavalírová

zahájení ve čtvrtek 6. 10. 2016
od 15:00 do 16:00 hod.
tělocvična ZŠ Resslova

kroužek cyklistický
- pro sportovce
2.- 9. třída ZŠ
- technika jízdy na silnici i v terénu
- společné tréninky a závody
zápisné :

300 Kč

vedoucí : Petr Svoboda

zahájení ve čtvrtek 15 . 9 . 2016
od 17:00 do 18:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Resslova

plavání
- pouze pro plavce

- účast na dostupných závodech

pololetí

1.- 9. třída ZŠ

6 - 9. třída ZŠ

- pro všechny, kteří chtějí

Kč
300 Kč/

kroužek
sportovní gymnastiky

1.– 9. třída ZŠ

- sportovní příprava na přespolní běhy

- zápisné : 500

zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 16:30 do 17:30 hod. v MFC

1.– 5. třída ZŠ

6. – 9. třída ZŠ + dospělí
„pohnout kostrou“ a být IN

street dance

předškoláci + 1.- 5. třída ZŠ

kroužek lyžování I.- běh

florbal
- zápisné : 400

(boční vchod)

zahájení v pondělí 5 . 9. 2016
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

- základy plaveckých stylů a jejich
zdokonalování
- zápisné : 800

Kč

vedoucí: Šárka Plíšková, Lada Svobodová

zahájení v pátek 7. 10. 2016
v bazénu
od 14:00 do 15:00 hod. 1. skupina
od 15:00 do 16:00 hod. 2. skupina

kroužek mažoretek
1.- 9. třída ZŠ
- pro pohybově nadané dívky
- účast na soutěžích a vystoupeních

500 Kč

4. – 9. tř. ZŚ
- výroba šperků a ozdob z různých
materiálů

- rozdělení podle věku a zkušeností

- zápisné : 500

- postavíte si vlastní modely letadel, od

zahájení ve středu 5. 10. 2016
od 15:00 do 16:00 hod. v MFC

dětský folklorní soubor

zahájení v pátek 7. 10. 2016
od 13:30 do 15:00 hod.
v DDM

poháněnému motorem
- létání venku „na letišti“
- zápisné : 600

Kč

vedoucí: Václav Zahálka, Petr Popelka

I.,II.,III.

děti ve věku 3 – 13 let
hudebně pohybových a tanečních dovedností

- vystoupení pro

rodiče

- zápisné : 800

Kč

i veřejnost v krojích

- zápis nových členů
ve čtvrtek 8. 9. 2016
od 15:30 do 16:00 hod. v MFC
vedoucí:Erika Dospělová,Iva Jaklová,Jana Kynclová
pravidelná činnost :

- zápisné : 600

I. skupina (MŠ)

- 15:30 – 16:30 v MFC

- vedoucí: Mirka Pšornová

II. + III. skupina

- 16:30 – 18:00 v MFC

kroužek hry na kytaru
4. – 9. třída ZŠ
- získáte zde základní dovednosti ve hře
na tento hudební nástroj
- podmínkou je vlastní kytara
- zápisné : 400 Kč
vedoucí: Jana Škorpíková

začátečníci :
zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 14:00 do 15:00 v DDM
mírně pokročilí (ti, co chodili alespoň 1 rok)
zahájení ve čtvrtek 6. 10. 2016
od 14:00 do 15:00 v DDM
pokročilí (ti, co umí barré akordy)
zahájení ve čtvrtek 6. 10. 2016
od 15:15 do 16:15 v DDM

Kč

vedoucí: Věra Pevná, Mirka Pšornová

zahájení v úterý 4. 10. 2016
od 14:00 do 15:00 hod.
v DDM

keramickou hlínou, drátkování, mozaika,...

Kč

- pro děti, které se nechtějí nudit, baví je
tvořit, kreslit,stříhat a hrát si v kolektivu
kamarádů
- budeme tvořit a hrát si nejen v klubovně,

2.-3. třída ZŠ, 4.-5. třída ZŠ

ale i venku

- tento kroužek je určen všem, kteří si chtějí

- zápisné : 400

zábavnou formou naučit základům angličtiny
- důraz bude kladen především na komunikaci
zápisné :

300 Kč

vedoucí: Veronika Zahálková

zahájení ve středu 5. 10. 2016
od 15:00 do 16:00 hod.
v DDM

Kč

vedoucí: Věra Pevná, Mirka Pšornová

- výuka bude probíhat formou her a písniček
-

zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 15:00 do 16:00 hod.
v DDM

airsoft
7. - 9. třída ZŠ + dospělí
- moderní druh vojenského sportu
- zápisné :

500 Kč

vedoucí : Jakubek, Brabec

v pátek 16. 9. 2015
od 16:00 hod. v MFC

1. - 9. třída ZŠ

angličtina pro nejmenší

300 Kč

- informační schůzka :

šikulky 2

zahájení ve středu 5. 10. 2016
I. : od 14:00 do 15:00 hod. v DDM
II. : od 15:30 do 16:30 hod. v DDM

1. - 9. tř. ZŠ

- vedoucí : Marie Pelánová

- zápisné : 400

na sklo, batika, encaustic, práce se sádrou,

mladý zdravotník

- zápisné :

ale i venku

- ubrousková technika, malování na hedvábí,

zahájení ve čtvrtek 6. 10. 2016
v DDM
I. : od 14:00 do 15:00 hod.
II. : od 15:15 do 16:30 hod.

1. - 9. třída ZŠ

- budeme tvořit a hrát si nejen v klubovně,

6. - 9. třída ZŠ

Kč

vedoucí: Naďa Šmahelová, Věra Pevná

- pro děti, které se nechtějí nudit, baví je
kamarádů

1. - 5. třída ZŠ

- zápisné : 800

- příprava na soutěž zdravotnických hlídek

tvořit, kreslit,stříhat a hrát si v kolektivu

kroužek netradičních
výtvarných technik I.,II.

nádoby, svícny, vázy, figurky, dárky, ...)

- základy první pomoci, teorie i praxe

šikulky 1

zahájení v úterý 4. 10. 2016
od 17.00 do 19.00 hod.
v DDM

- rozvíjení pěveckých i recitačních schopností,
- prohloubení rytmického a hudebního cítěn

Kč

vedoucí: Jana Škorpíková

jednoduchého větroně až k modelu

- vedoucí : Marie Pelánová

Vysočánek Hlinsko

šperkaření

4. – 9. třída ZŠ

- nácvik sestav
- zápisné

kroužek
leteckých modelářů

zahájení ve čtvrtek 6. 10. 2016
od 14:00 do 15:00 hod.
v DDM

kroužek keramický I.,II.
1. - 5. třída ZŠ; 6. - 9. tř. ZŠ
- naučíme vás zpracovávat keramickou hlínu,
budeme vytvářet různé výrobky (kachle,

kroužek pletení
z pedigového proutí
4. – 9. třída ZŠ
- košíky, ošatky, klobouky, dekorace
- zápisné : 800

Kč

- vedoucí: Věra Pevná

zahájení v pondělí 3. 10. 2016
od 14:30 do 16:30 hod.
v DDM

Od 22.8.2016 bude kancelář DDM
dočasně přemístěna na ZŠ Smetanova
(kancelář Svazu zahrádkářů).
Vyplněné přihlášky můžete vkládat
do poštovní schránky DDM.

