Dům dětí a mládeže
Hlinsko

kroužek šachový

cvičení pro radost

jóga pro děti

běžecké lyžování

XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀG¡ġóGGġGGġG¡ó
ˀG¡ç GŧïG
ˀGGĀēGGŧăGóG
GGġƄóGïGş
ˀG¡çïaG800 Kč
óaGqGGhóGp

XUGˀG`UGşóGŦGRGşŧç
ˀGGGŧ SGşóGGġóG G
GşGġóG¡GGġƄ
ˀG¡çïaG800 Kč
óaGyG}ŧçç

XUGˀG\UGşóGŦ
ˀGïGēóG¡çG
ˀGGçóGGŎçóGŵGïGġ
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGtGŦçç

XUGˀG`UGşóGŦ
ˀGG¡çGşóGGġGG ƄóG
GGGSG
ˀG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

zahájení ve středu 4. 9. 2019 v DDM
od 15:30 do 18:00 hod.

florbal
]UGˀG`UGşóGŦGRGƄçGzŦ
ˀGƄGGG
ˀGG¡ç GGˀGşç SGşG
GçşGG¡şġGçG
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGrşGróç

zahájení v pondělí 7. 10. 2019
od 16:00 do 17:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

sportovní hry
ó¡óGGŧóG

2019/20

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

DDM nabidka krouzku 2019-2020 = 372,5x210 mm.indd 1

XUGˀG]UGşóGŦ
ˀGGƄGGŧ GġSGïGóGç G
 
ˀGGŵ¡ġŧóGóG GGġƄG
Gġēġ
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGrşGróç
zahájení v pondělí 7. 10. 2019
od 15:00 do 16:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

kroužek gymnastiky
XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀG¡çóG ïG
ˀGGïG SG GGçşóG
Oē SG SG¡SGGGŧóP
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGrşGróç

zahájení ve čtvrtek 3. 10. 2019
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)

zahájení v úterý 1. 10. 2019
od 15:30 do 16:30 hod. – 1. třída + MŠ
od 16:45 do 17:45 hod. – 3. – 5. třída
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

cvičení s Radkou
]UGˀG`UGşóGŦGRGzŦGGġó
ˀGGhGGOēóGēóGGSG
şGïGGGG¡çŎG
P
ˀGGi GOóGēóG¡ġşT
ïGGçóGG¡ġóGïG P
ˀGēóG aGĀăGGē
ˀG¡çïa
OġSGçƄP
G 400 Kč/pololetíGOġSGçƄP
OGˀGƄ P
G 10 hod/400 KčGOGˀGƄ
G 1 hod/50 Kč
óaGyG}ŧçç

zahájení v úterý 10. 9. 2019
od 18:15 do 19:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Smetanova (boční vchod)

kroužek mažoretek
XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGGçGSGçGGŵGG
ˀGĀēGGŵ¡ăG ó

ˀGGNÁBOR!!!G kG óG r G G q G
ġG G çG XUGïG ïG  UG
oçGġēGGăGēóGG T
ăG ş G G ¡G ŧóG
şGçGGƄGŵ
ˀGGG şóġG ïG ēG ăG ēSG ŵƄG
¡SGGġGGēSGşóăGēó

G ̲G r GOUGYWW`ˀXYPGˀGZGçGó
G ̲G q GOUGYWW_ˀWYPGˀGZGçGó
G ̲G z GOUGYWW[GGŧóPGˀG¡Gç
ˀG¡çïG500 Kč
óaGtGĒççSGhïGrēç

zahájení v pondělí 7. 10. 2019
v MFC (ZRCADLOVÝ SÁL)
Kadetky
od 14:30 do 15:30 hod.
Juniorky
od 15:30 do 16:30 hod.
Seniorky
od 17:00 do 18:00 hod.

zahájení v pátek 4. 10. 2019
od 14:00 do 14:45 hod.
v tělocvičně ZŠ Resslova (boční vchod)

Aby záda nebolela!
]UGˀG`UGşóGŦ
ˀGGŎóGGóG SGG
çġGƄGçG¡çGGġ
ˀGēóGGƄçGGóēó
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGtGŦçç
zahájení ve středu 2. 10. 2019
od 17:30 do 18:30 hod. v MFC

míčové hry
XUGˀG\UGşóGŦ
ˀGG¡ç GóēăGGOş¡çSG
 óçSUUP
ˀGGçGşóGGăGó
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGkGrēçSGyGwó
zahájení v úterý 1. 10. 2019
od 15:00 do 16:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Resslova (boční vchod)

kroužek běžecký
XUGˀG`UGşóGŦ
ˀGóGşóGGşóGġ
ˀG¡ŧóG ¡ïGGġó
ˀGĀēGGăG¡ç
ˀG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

zahájení v pondělí 2. 9. 2019
od 15:30 do 17:00 hod. na Ratajích

sportovní příprava
XUGˀG`UGşóGŦ
ˀGG ¡çGşóG¡ġşçGGġG
G Ƅó
ˀG¡çïaG100 Kč
óaGqGz

zahájení ve středu 4. 9. 2019
od 15:30 do 17:00 hod. na Ratajích

zahájení v pátek 6. 9. 2019
od 15:30 do 17:00 hod. na Ratajích

plavání
XUGˀG`UGşóGŦ
ˀG¡GG
ˀGG¡ç GăG ŵGGG
¡çó
ˀG¡çïaG800 Kč
óaGŦçGwóŧçSGtGiç
zahájení v pátek 4. 10. 2019
v plaveckém bazénu Hlinsko
1. skupina od 14:00 do 15:00 hod.
2. skupina od 15:00 do 16:00 hod.

dětský folklorní soubor
Vysočánek Hlinsko
ġGGġG[GˀGX\G
ˀGG¡óóGġăGGēóG
óSGġG ăG
GēóGó
ˀGGóG ïGGóGóġó
ˀGG óGGēGGşGGó
ˀG¡çïaG800 Kč
óaGGlGkġçSGpGqçSG
kGşçSGqGr ç
zápis nových členů:
ve čtvrtek 5. 9. 2019
od 16:00 do 16:30 hod. v MFC
a každý další čtvrtek v průběhu září.

Pravidelná činnost bude probíhat vždy
ve čtvrtek a časy jednotlivých skupin budou
upřesněny v rozmezí 15:15 – 18:15 hod.

malba
XUGˀG`UGşóGŦ
ˀG¡ç G GGŵ¡ïG¡óïG
ˀG¡óóGGGóGGçó
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGsGzăç
zahájení v pondělí 7. 10. 2019 v DDM
od 14:00 do 15:00 hod. – 1. – 5. třída
od 15:15 do 16:15 hod. – 6. – 9. třída
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kroužek netradičních
výtvarných technik I, II
XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGGçGSGçóGGT
çóGGGSGSGSGçGG
çSGSGççóSG¡SGUUU
ˀG¡çïaG600 Kč
óaGtGwŧç

zahájení ve středu 2. 10. 2019 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
ˀGGGGƄGGġGG¡çT
óGGŧG GŵGG SG
ïGGG ïGGġƄġGƄóó
ˀGGăġGóóGG}ŧóGĀġSGGGƄçïG

ˀGóGGóG 
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGqGŦóç
začátečníci
zahájení ve středu 2. 10. 2019 v DDM
1. sk. – od 13:50 do 14:50 hod.
2. sk. – od 15:00 do 16:00 hod.
mírně pokročilí
zahájení v úterý 1. 10. 2019 v DDM
1. sk. – 13:50 do 14:50 hod.
2. sk. – 15:00 do 16: 00 hod.
pokročilí (ti, co chodili alespoň 2 roky)
1. sk. – zahájení v pondělí 7. 10. 2019
v DDM od 15:00 do 16:00 hod.
2. sk. – zahájení ve čtvrtek 3. 10. 2019
v DDM od 15:00 do 16:00 hod.
nejpokročilejší (ti, co umí barré akordy)
zahájení v pondělí 7. 10. 2019
od 17:30 do 18:30 hod. v DDM

kreativní tvoření
[UGˀG`UGşóGŠGRGzŦ
ˀGG¡GşSGşG
GăïGóġó
ˀGG¡çóGGŵ¡ġŧóGóG
ăăG
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGqGŦóç
zahájení v pátek 4. 10. 2019
od 14:15 do 15:45 hod. v DDM

DDM nabidka krouzku 2019-2020 = 372,5x210 mm.indd 2

kroužek leteckých modelářů

kroužek keramický I, II

\UGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀG¡ġóGGġGG¡ŧó
ˀGGóGGóG GSG
GïGġġGƄGGG
çġïG
ˀGïçóGGˊGŧˈ
ˀG¡çïaG600 Kč
óaG}çGçSGtGç

XUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGGēóGçG¡çGG
óSGG çşGŵ¡ïGă G
OSGç SGó SGç¡ SG G
GŧóP
ˀG¡G¡ēGGóG¡
ˀGçGGēóşïG
ˀG¡çïaG800 Kč
óaGsGzăç

zahájení v úterý 10. 9. 2019
od 17.00 do 19.00 hod. v DDM

dramatický kroužek
YUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGGġSGïGġóGçG
ˀG çşóGSG¡SGăŵ
ˀGGēóGçïGSGSG
ă¡ïG
ˀGG GG¡SG¡óóG¡SG
ş
ˀG óGGēGGş
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGlGkġç
zahájení v úterý 1. 10. 2019
od 17:00 do 18:00 hod. v DDM

šikulky
XUGˀG`UGşóGŦ
ˀGGGġSGïGGġóGSGóGG
şSGSGşóGGçGGGG
çŵ
ˀGGGşGGçGGGGġSG
GG
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGtGwŧç
zahájení ve čtvrtek 3. 10. 2019
od 14:00 do 15:00 hod. v DDM

kroužek pletení
z pedigového proutí
[UGˀG`UGşóGŦ
ˀGŧó SGŧ SG SG
ˀG¡çïaG800 Kč
óaG}ġGwç
zahájení v pondělí 7. 10. 2019
od 14:30 do 16:30 hod. v DDM

zahájení ve čtvrtek 3. 10. 2019 v DDM
od 14:00 do 15:00 hod. – 1. – 5. třída
od 15:15 do 16:30 hod. – 6. – 9. třída

fotografický kroužek
ZUGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGG¡ēóG
ˀG¡ç GăïG
ˀGGăçGGçGĀGóG
GG
ˀG ƄóGGGăGó
ˀGGó
ˀG¡çïaG500 Kč
óaGpUGsġGj
zahájení v pondělí 7. 10. 2019
od 14:30 do 16:30 hod. v DDM

Prostřeno!
\UGˀG`UGşóGŦGRGzŦ
ˀGGƄGGŧ SGşóGçGşóG
GóGGçşóGG
ˀGGşSGïGGç
ˀG¡çïaG]WWGrē
óaGGtGkşçSG
tGŦçç

zahájení ve středu 2. 10. 2019
od 15:30 do 17:00 hod. v ZŠ Ležáků

Informace členům kroužků
a jejich rodičům:
Kluby:

hravá angličtina
YUGˀG\UGşóGŦ
ˀGGGƄGGēGŧSGşóGG
ġóG¡çGGēG¡çŵG
ē
ˀG¡óGóG¡ç GG
ˀGşóġGGēaG400 Kč
óaGGrăG~çSG
lGs¡ç
zahájení v úterý 1. 10. 2019 v DDM
od 14:30 do 15:30 hod. – 2. – 3. třída
od 15:30 do 16:30 hod. – 4. – 5. třída

přírodovědný kroužek
ZUGˀG`UGşóGŦ
ˀGG¡çGGşó
ˀGGçGGGSG¡SG
çóSG¡çē SG G
GġƄGGēġ
ˀG ç¡ GGï
ˀGşóġGGēaG400 Kč
óaGtUGkGtĂç
zahájení ve středu 2. 10. 2019
od 14:30 do 15:30 hod. v DDM

– členem kroužku se stává ten, kdo odevzdá
řádně vyplněnou přihlášku (buď písemnou
nebo elektronickou formou) a zaplatí poplatek za zájmový útvar
– zápisné pro jednotlivé zájmové kroužky je
stanoveno odlišně s ohledem na náročnost
činnosti a náklady s ní spojené
– člena kroužku mohou během školního roku
odhlásit zákonní zástupci z vážných důvodů
– o vrácení poplatku zákonný zástupce žádá
písemně ředitele, 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

POZOR! Nově i možnost přihlášení
na kroužky elektronickou formou na:
www.ddmhlinsko-e-matrika.cz
– pro platby číslo účtu: 1142508349/0800
– zápis do zájmových kroužků DDM bude
probíhat v době od 2 . 9. do 30. 9. 2019
– v případě dotazů nás kontaktujte na tel.
číslech 731 151 772, 737 121 800 nebo
e-mailem ddm–hlinsko@xaz.cz
– více informací na našich webových stránkách a Facebooku, kde najdete přehled
o jednotlivých akcích a samozřejmě
fotografie!
Těšíme se na setkání s Vámi v některém našem
zájmovém kroužku.
zaměstnanci DDM
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