Dům dětí a mládeže
Hlinsko

kroužek šachový
XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
TG¡ġóGGġGGġG¡ó
TG¡ç GŧïG
TGGĀēGGŧăGóG
GGġƄóGïGş
TG¡çïaG800 Kč
óaGqGGhóGp

zahájení ve středu 5. 9. 2018 v DDM
od 15:30 do 18:00 hod.

florbal
]UGˀG`UGşóGŦGRGƄçGzŦ
TGG¡ç GGGăGóG
ŵ
TG¡çïa 500 Kč
óaGrşGróç

zahájení v pondělí 1. 10. 2018
od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně
ZŠ Smetanova (boční vchod)

sportovní hry

ó¡óGGŧóG

2018/19

 G¡çïGƄ
{aG ^ZXGX\XG^^Y
GGGGGGGGGGGGG ^Z^GXYXG_WW
ĒóGĀēa
XX[Y\W_Z[`VW_WW
ĀşóG a
ve všední dny
G_GGX]G

XUGˀG]UGşóGŦ
TGG¡ç GóēăGGˀGSG
SG óçSGş¡çG
GGŧó
TG GGġƄ
TG¡çïaG500 Kč
óaGrşGróç

zahájení v pondělí 1. 10. 2018
od 15:00 do 16:00 hod. v tělocvičně
ZŠ Smetanova (boční vchod)

óaGGyG}ŧççSGsG
kşççSGnçGzçēç

zahájení v úterý 2. 10. 2018
od 16:15 do 17:15 hod. - 1.-5. tř. ZŠ
od 17:15 do 18:15 hod. - 5.-9. tř. ZŠ
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

kroužek běžecký
XUGˀG`UGşóGŦ
TGóGşóGGşóGġ
TGĀēGGăG¡ç
TG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

zahájení v pondělí 3. 9. 2018
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

sportovní příprava
XUGˀG`UGşóGŦ
TGG ¡çGşóG¡ġşçGGġG
G Ƅó
TG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

zahájení ve středu 5. 9. 2018
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

běžecké lyžování
XUGˀG`UGşóGŦ
TGG¡çGşóGGġG
G ƄóGGGGSG

TG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

cvičení s Radkou

zahájení v pátek 7. 9. 2018
od 16:00 do 17:30 hod. na Ratajích

]UGˀG`UGşóGŦGRGzŦGGġó
TGˊēóˈGGaGĀăSGē
TGGGŧ SGşóGġóGˊG
ˈGGăGpu
TG¡çïaGG600 Kč
400 KčGVGó
óaGyG}ŧçç

street dance

zahájení v úterý 2. 10. 2018
od 18:30 do 19:30 hod. v tělocvičně
ZŠ Smetanova (boční vchod)

]UGTG`UGşóGŦ
TG¡ç GóGă¡ïG
TGG óGGşGGçG

TG¡çïaG500 Kč
óaGuGrç

zahájení v pondělí 5. 10. 2018
od 16:30 do 17:30 hod. v MFC

cvičení pro radost

kroužek gymnastiky

XUGTG`UGşóGŦ
TGGGŧ SGşóGGġóG G
GşGġóG¡GGġƄ
TG¡çïaG600 Kč

XUGTG`UGşóGŦ
TG¡çóG ïG
TGïG SG GGçşó
TG¡çïaG500 Kč

óaGrşGróç

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 15:00 do 16:00 hod. - 1. - 5. třída
od 16:00 do 17:00 hod. - 6. - 9. třída
v tělocvičně ZŠ Resslova (boční vchod)

kroužek cyklistický
\UGTG`UGşóGŦSGGHHH
TGGó¡ GGGGGï
TGēïGï GGşóGG¡ç
TG¡çïaG300 Kč
óaGwGz

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 17:00 do 18:00 hod. na Ratajích
(cyklistické kolo s sebou)

kroužek mažoretek
XUGTG`UGşóGŦ
TGG ġGïGó
TGGçGSGçGGŵG
G
TGĀēGGŵ¡ăG ó
TG¡çïG500 Kč
óaGtGĒçç

Jiskřičky (1. - 3. tř.) – zahájení v pondělí
1. 10. 2018 od 14:30 do 15:30 hod. v MFC
Hvězdičky (3. - 5. tř.) – zahájení v pondělí
1. 10. 2018 od 15:30 do 16:30 hod v MFC
Komety (6. - 9. tř.) – zahájení v pondělí
1. 10. 2018 od 17:30 do 18:30 hod v MFC

plavání
XUGˀG`UGşóGŦ
TG¡GG
TGG¡ç GăG ŵGGG
¡çó
TG¡çïaG800 Kč
óaGŦçGwóŧç

zahájení v pátek 5. 10. 2018 v plaveckém
bazénu
1. skupina od 14:00 do 15:00 hod.
2. skupina od 15:00 do 16:00 hod.

dětský folklorní soubor
} ēçGoGpSGppSGppp
ġGGġG[GˀX\G
TGG¡óóGġăGGēóG
óSGġG ăG
GēóGó

TGGóG ïGGóG
óġó
TGG óGGēGGşG
Gó
TG¡çïaG800 Kč
óaGlGkġçSGpGqçS
G
kGşç

zápis nových členů:
ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 16:00 do 16:30 h.
v MFC a každý další čtvrtek v průběhu
září
pravidelná činnost:
I. skupina (MŠ) – 15:30 – 16:30 v MFC
II. skupina (MŠ) – 16:30 – 17:30 v MFC
III. skupina (ZŠ) – 16:30 – 18:00 v MFC

kroužek netradičních
výtvarných technik I,II
XUGTG\UGşóGŦSG]UGTG`UGşóGŦ
TGGçGSGçóG
GçóGGGSGSGSG
çGGçSGSGççóSG
¡SGUUU
TG¡çïaG600 Kč
óaGtGwŧç

zahájení ve středu 3. 10. 2018 v DDM
1. skupina od 14:00 do 15:00 hod.
2. skupina od 15:30 do 16:30 hod.

kroužek hry na kytaru
[UGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
TGG¡óçG¡G¡çóGG
GşGGGGóGç
TGóGGóG 
TG¡çïaG500 Kč
óaGqGŦóç

začátečníci:
zahájení v úterý 2. 10. 2018 od 14:15
do 15:15 v DDM
mírně pokročilí (ti, co chodili alespoň 1 rok):
1. sk. - zahájení v pondělí 1. 10. 2018
od 15:00 do 16:00 v DDM
2. sk. - zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 14:15 do 15:15 v DDM
pokročilí:
zahájení v pondělí 1. 10. 2018 od 16:15
do 17:15 v DDM
pokročilí (ti, co umí barré akordy):
zahájení v pondělí 1. 10. 2018 od 17:30
do 18:30 v DDM

kroužek leteckých modelářů

aquabely

airsoft

fotografický kroužek

\UGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
TG¡ġóGGġGG¡ŧó
TGGóGGóG GSG
GïGġġGƄGGG
çġïG
TGïçóGGˊGŧˈ
TG¡çïaG600 Kč
óaG}çGçSGtGç

ƄGGġēGXUGTG`UGşóGŦ
TGG¡ç G ¡ïGçóSG
  SGGGGGġ
TGGçóGGGGó
TGGçGGG¡çġēïG
 óGGē
TG¡çïaG800 Kč
óaGtGĒçç

^UGTG`UGşóGŦGRGzŦ
TGóGGïG
TGGēóGGşóġSG¡ġSG¡ç G
şƄóSGóïG
TG¡çïaG500 Kē
óaGqşóGtóSGtġGĒă

zahájení v úterý 2. 10. 2018
od 17.00 do 19.00 hod. v DDM

zahájení ve středu 3. 10. 2018 od 14:00
do 16:00 hod. v plaveckém bazénu
v Hlinsku

ZUGTG`UGşóGŦ
TGG¡ēóG
TG¡ç GăïG
TGGăçGGçGĀGóG
GG
TG ƄóGGGăGó
TGGó
TG¡çïaG500 Kč
óaGpUGsġGj

dramatický kroužek
[UGˀG`UGşóGŦ
TGGġSGïGġóGçG
TG çşóGSG¡SGăŵ
TGGēóGçïGSGSG
ă¡ïG
TGG GG¡SG¡óóG¡SG
ş
TG óGGēGGş
TG¡çïaG500 Kč
óaGlGkġç

zahájení v úterý 2. 10. 2018
od 16:00 do 17:00 hod. v DDM

angličtina
YUGTGZUGşóGŦSG[UGTG\UGşóGŦ
TGGGƄGGēGŧSGşóG
GġóG¡çGGēG
¡çŵGē
TGGăGGóGGG
Góē
TG¡çïaG400 Kč
óaG}Gçç

zahájení ve středu 3. 10. 2018
od 15:00 do 16:00 hod. v DDM

kreativní tvoření
[UGˀG`UGşóGŠ
TGGăGóSGŧŵGG¡G
¡Gŵ¡ăGçŵ
TG¡çïaG500 Kč
óaGqGŦóç

zahájení v pátek 5. 10. 2018
od 14:15 do 15:15 hod. v DDM

šikulky
XUGTG`UGşóGŦG
TGGGġSGïGGġóGSGóG
GşSGSGşóGGçGG
GGçŵ
TGGGşGGçGGG
GġSGGG
TG¡çïaG500 Kč
óaGtGwŧç

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 14:00 do 15:00 hod. v DDM

kroužek keramický I,II
XUGTG\UGşóGŦbG]UGTG`UGşóGŦG
TGGēóGçG¡çGG
óSGG çşGŵ¡ïGă G
OSGç SGó SGç¡ SG G
GŧóP
TG¡çïaG800 Kč
óaGsGzăç

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 20178 v DDM
1. skupina od 14:00 do 15:00 hod.
2. skupina od 15:15 do 16:30 hod.

přírodovědný kroužek
ZUGTG`UGşóGŦ
TGGG SGïGóGşóGGŧGG
ó
TGGGGēG¡çG SG
 SG¡óşGGGŧóG
ĀƄăGġó
TG¡çïaG400 Kč
óaGtUGkGtĂç

zahájení v pondělí 3. 10. 2018
od 14:30 do 15:30 hod. v DDM

zahájení v pátek 5. 10. 2018
od 18:00 hod. v DDM

kroužek pletení
¡GïGó
[UGˀG`UGşóGŦ
TGŧó SGŧ SG SG
TG¡çïaG800 Kč
óaG}ġGwç

zahájení v pondělí 1. 10. 2018
od 14:30 do 16:30 hod. v DDM

malí kutilové
ZUGTG`UGşóGŦ
TGGƄGşŧóGGSGşóG
çGóGGG¡ēó
TGGēóGGGşSG¡G
ïGG çġGïG
ă
TG¡çïaG500 Kč
óaGwGŦ

zahájení v pátek 5. 10. 2018
od 17:00 do 18:00 hod. v DDM

origami
ZUGTG`UGşóGŦ
TGGïGġóGGççóG
ŵ¡ăGŵG¡Gó
TGGăGGăGçG
ƄGGƄġŧóGŵ
TGşGG¡GçGGó
TG¡çïaG300 Kč
óaG}ġGi

zahájení v úterý 2. 10. 2018
od 15:00 do 16:30 hod. v DDM

zahájení v pondělí 1. 10. 2018 od 14:30
do 16:30 hod. v ZŠ speciální a praktická
(Poličská ul.)

elektrotechnický kroužek
ZUGTG`UGşóGŦGRGzŦ
TGGóGġGGGŧGGfG{G
çġGGƄGGG
TGG şóGGŵ¡ġŧóG
ïGşóGG¡çŧSG
GGçG
TG¡çïaG600 Kč
óaGġGqóē

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 15:00 do 16:30 hod. v DDM

železniční modelář
ZUGTG`UGşóGŦGRGzŦ
TGƄGăG GG¡óGç
TGGġóGçēŵSGƄ¡SGƄ¡ēóG
çƄóGGŧóG¡óăGġó
TG¡çïaG600 Kč
óaGġGqóē

zahájení ve čtvrtek 4. 10. 2018
od 16:30 do 18:00 hod. v DDM

Prostřeno!
]UGTG`UGşóGŦGRGzŦ
TGGƄGGŧ SGşóGçGşóG
GóGGçşóGG
TGGşSGïGGç
TG¡çïaG500 Kč
óaGtUGoGyēŎçç

úvodní hodina v pondělí 1. 10. 2018
od 15:30 do 16:30 hod. v DDM

Informace členům kroužků
a jejich rodičům:
– členem kroužku se stává ten, kdo odevzdá
řádně vyplněnou přihlášku a zaplatí poplatek
za zájmový útvar
– zápisné pro jednotlivé zájmové kroužky je
stanoveno odlišně s ohledem na náročnost
činnosti a náklady s ní spojené
– zápisné do 300,- Kč se hradí v plné výši při
úvodní schůzce, vyšší zápisné je možno hradit
za každé pololetí zvlášť
– člena kroužku mohou během školního roku
odhlásit zákonní zástupci z vážných důvodů
– o vrácení poplatku zákonný zástupce žádá písemně editele, který o vrácení peněz rozhodne
– zájmové kroužky se nekonají v době (všech)
prázdnin, pro děti totiž pořádáme jednotlivé
akce nebo letní tábor
– vedoucí kroužků přebírají odpovědnost za nezletilého člena při jeho příchodu do DDM,
do šatny v tělocvičně, popřípadě na určené
pracoviště; nezodpovídají za děti cestou
do a z DDM
– nezletilý člen může odejít předčasně z kroužku pouze na přání rodičů
– v případě, že z vážných důvodů odpadne
schůzka kroužku, budou o této skutečnosti
zákonní zástupci informováni
– na první schůzce budou všichni členové
kroužku seznámeni s vnitřním řádem DDM
Hlinsko, s bezpečnostními a požárními
předpisy, vnitřní řád je pro informaci rodičů
a veřejnosti k dispozici v kanceláři DDM
– kroužek bude otevřen při minimálním počtu
10 přihlášených účastníků
– sledujte nás na facebooku
(Dům dětí a mládeže Hlinsko)
– pro platby číslo účtu: 1142508349/0800
– zápis do zájmových kroužků DDM bude
probíhat v době od 3 .9. do 30. 9. 2018
– v případě dotazů nás kontaktujte na tel. č.:
731 151 772, 737 121 800
nebo na naší e-mailové adrese:
ddm-hlinsko@xaz.cz
– úřední hodiny ve všední dny:
od 8 :00 do 16:00
Těšíme se na setkání s Vámi v některém našem
zájmovém kroužku.
zaměstnanci DDM

