Nabídka kroužků DDM Vimperk 2011 – 2012
Organizační informace:
Zájmová činnost začíná 3. října 2011 a končí 1. června 2012
Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu do zájmových kroužků.
Zápis do zájmových kroužků se koná v týdnu od 12. 9. do 15. 9. 2011 vždy od 9:00 do 11:00 a od 13:00
do 17:00 v nových prostorách DDM Vimperk (v bývalé ZUŠ) Smetanova 405
Činnost kroužků bude zahájena 3. října 2011, dle rozvrhu. V nabídce je uveden den a čas schůzek.
Kroužky se otevřou v závislosti na počtu zájemců, kteří odevzdají přihlášku.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků se týká celého školního roku 2011/2012
Každý zájemce zaplatí úhradu v kanceláři DDM do 30. 10. 2011(pondělí – čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin)
Bližší informace a přihlášku do kroužku můžete získat přímo v DDM Vimperk, nebo na www.ddm-prachatice.cz
Adresa: Dům dětí a mládeže,
Smetanova 405,
385 01 Vimperk
Telefon, fax: 388 411164, 776325146
vimperk@ddm-prachatice.cz

Aktivity pro nejmenší
BABY klub
Hry, cvičení a tvoření, pro maminky s dětmi
1-5 let, vedoucí: Mgr. Kateřina Šatnerová,
v DDM,čtvrtek 9,30-11,00, 700,- Kč
Tvořivá dílna
Keramika a výtvarné tvoření pro maminky s dětmi
5-6 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM
úterý 9,30-10,30 700,- Kč (dvojice)
Kamarád
Hry, četba, tvoření
5-6 let, vedoucí: Štěpánka Havrdová, v DDM
čtvrtek 13,00-14,00, 600,- Kč
Přírodovědné
Rybářský kroužek
Poznávání ryb a jiných živočichů v českých tocích a stojatých vodách, jehož cílem je příprava na získání
rybářského lístku.
Děti se naučí základní techniky rybaření, muškaření.
8-17 let, vedoucí: Stanislav Bláha, v DDM
čtvrtek 17,00-19,00, 650,- Kč
Taneční kroužky
Hravé tancování
Pohybová a taneční příprava
6-12 let, vedoucí: Dagmar Růžičková (Holubová)
tělocvična ZŠ Smetanova 405
pondělí 15,30-16,30, 700,- Kč
Folklorní kroužek NOVINKA
Náplní kroužku jsou základní lidové tance a zpěv. Cílem je připomenutí lidových tradic, zvyků a řemesel.
Děti z kroužku budou účinkovat během roku na různých akcích v našem městě a v okolních obcích.
5-18 let, vedoucí: Libuše Netáhlová, v DDM
úterý 17,00-18,00, 700,- Kč
Estetické
Výtvarný kroužek
Kresba, malba, grafické techniky
Založen na tvořivosti dětí, využívá různé výtvarné techniky a materiály. Je vhodný pro všechny věkové kategorie.
8-14 let, vedoucí: Alena Kofroňová, v DDM
čtvrtek (středa), 14,00-16,00, 850,- Kč
Výtvarný s keramikou
Malování na sklo, malba, grafika, modelování
7-15 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM
úterý 13,00-14,30, 900,- Kč, úterý, 14,30-16,00, 900,- Kč

Keramika I.
Modelování a práce s hlínou, začátečníci
5-8 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM
středa 13,00-14,00, 700,- Kč
Keramika II. – pokročilí
Modelování a práce s hlínou, modelování podle vlastních návrhů, což zahrnuje užitkové a ozdobné předměty –
reliéfy, plastiky, nádobky aj.Dekorace pomocí glazur, engob, barvítek, točení na hrnčířském kruhu
10-18 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM
středa 14,15-16,30, 900,- Kč
Keramika III. – pro zdravé i handicapované děti
Modelování a práce s hlínou, modelování podle vlastních návrhů, dekorace pomocí glazur a engob
9-16 let, vedoucí: Štěpánka Havrdová, v DDM
čtvrtek 15,00-16,30, 900,- Kč NOVINKA
Dramatický kroužek I.
Kratší literární útvary formou hry – pohádky
7-11 let, vedoucí: Libuše Netáhlová, v DDM
úterý 15,30-17,00, 600,- Kč
Dramatický kroužek II.
Práce s textem, vlastní tvorba, jazyková cvičení – pohádky
11-16 let, vedoucí: Libuše Netáhlová, v DDM
úterý 18,00-20,00, 650,- Kč
Rukodělné kroužky
Keramika a šperkaření NOVINKA
Modelování z keramické hmoty pro začátečník , výroba šperků a oděvních doplňků z různých materiálů
8-18 let, vedoucí: Libuše Pfeiferová, v DDM
pondělí 14,30-16,00, 850,- Kč
Dovedné ruce
Tvorba dárků, šperků, dekorací
6-15 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM
pondělí nebo středa 14,30-16,30, 800,- Kč
Hudební kroužky
Zdravé pískání
Pískání pro radost a zdraví, správné dýchání – pro děti alergické
5-11 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM
pondělí 13,00-14,00, 550,- Kč
Veselé zpívání NOVINKA
Písničky s pohybem
5-9 let, vedoucí: Jaroslava Procházková, v DDM
pondělí 14,00-15:00, 550,- Kč
Kytara – začátečníci
9-15 let, vedoucí: Libuše Netáhlová, v DDM
čtvrtek 15,30-16,30, 600,- Kč
Kytara – pokročilí
9-15 let, vedoucí: Libuše Netáhlová, v DDM
čtvrtek 16,30-17,30, 600,- Kč

Technika
Radiotechnický kroužek NOVINKA
Činnost kroužku bude materiálně podporována Střední školou Vimperk a firmou ROHDE SCHWARZ Vimperk
Vhodný pro děti od 10 let. Seznámení se základy radiotechniky.
Je zaměřen na elektroniku a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřících a zkoušecích přístrojů.
Zájemci zde získají znalosti, které mohou být prospěšné pro učební obor, následné studium nebo zájmovou
činnost.
vedoucí: Daniel Tomášek
den a čas bude upřesněn, kroužek bude v prostorách televizního studia Epigon, 550,- Kč

Ostatní
Hry pro zábavu a poučení NOVINKA
Stolní společenské hry, při kterých se rozvíjí paměť, tvořivost, trpělivost, soutěživost a logické myšlení (Scrabble,
Blokus…). Virtuální hry.
6-14 let, vedoucí. Jaroslav Koubek, v DDM
středa (čtvrtek), 13-14,30 nebo 14,30-16,00, 550,- Kč
Kroužek vaření
Pro děti, které rády pomáhají v kuchyni a chtějí se zdokonalit v přípravě pokrmů a základech stolování.
6-12 let, vedoucí: Ladislav Novotný, Michal Šimek, (profesionální kuchaři), v DDM, středa 15,30-17,30, 900,- Kč
Jazykové kroužky
Anglická konverzace
Výuka hravou formou, seznámení s jazykem pomocí her, písní a říkadel, důraz kladen na mluvený projev.
Pro školáky, kteří potřebují školní učivo nejen pochopit, ale i procvičit.
7-9 let, vedoucí: Mgr. Jana Doležalová, v DDM
pondělí, 14,00-15,00, 600,- Kč
Anglické divadlo NOVINKA
Výuka hravou formou
9-12 let, vedoucí: Mgr. Jana Doležalová, v DDM
středa 14,00-15,00, 600,- Kč
Sportovní kroužky
Florbal I. – začátečníci
7-9 let, vedoucí: Mgr. Jan Líkař, tělocvična ZŠ Smetanova 405
pondělí 14,00-15,00, 700,- Kč
Florbal II. – pokročilí
10-15 let, vedoucí: Mgr. Jan Líkař, tělocvična ZŠ Smetanova 405
středa 14,00-15,00, 700,- Kč
Basketbal I.
Pokračování loňského kroužku, ale i pro nováčky
od 7 let, vedoucí: Mgr. Jan Heřta, tělocvična ZŠ Smetanova 405
úterý 15,00-16,00, 700,- Kč
Basketbal II.
Pokračování loňského kroužku, ale i pro nováčky
9-15 let, vedoucí: Jan Hodina, tělocvična ZŠ Smetanova 405
úterý 18,30-20,00, 800,- Kč
Aerobik
Základní techniky aerobiku
6-12 let, vedoucí: Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova 405
úterý 14,30-15,30, 700,- Kč
Zumba NOVINKA
Novinka v oblasti fitness cvičení-kombinace latinskoamerických tanců, prvků aerobiku a fitness
9-15 let, vedoucí: Michaela Sochová, tělocvična
ZŠ Smetanova 405
úterý 17,00-18,00, 800,- Kč
Míčové hry
Základy míčových a pohybových her, kroužek je určen menším dětem.
6-12 let, vedoucí: Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova 405
čtvrtek 14,00-15,00, 600,- Kč
Stolní tenis
Tréninková výuka, spolupráce s oddílem ST, využití robopongu
8-16 let, vedoucí: Jiří Slavík, Jiří Hyka
tělocvična ZŠ Smetanova 405
pondělí 17,00-18,30, 700,- Kč
Šachy
Výuka šachu, soutěže, turnaje
5-18 let, vedoucí: Miroslav Hůlovec, v DDM
pondělí 16,00-18,00, 600,- Kč
Sportovní gymnastika I.
Trénink 1x týdně,
6-14 let, vedoucí: Marie Kotlíková, Helena Roblová
tělocvična ZŠ Smetanova 405
středa 16,30-18,30, 900,- Kč

Sportovní gymnastika II.
Trénink 2x týdně
6-14 let, vedoucí: Hana Gramüllerová, Silvie Chalupná,
Pavla Uhříčková, tělocvična ZŠ Smetanova 405
úterý, pátek 16,30-18,30, 1100,- Kč
Karate
Pokračování loňského kroužku, ale i pro nováčky
Všestranná příprava, přípravka pro oddíl Karatedo klub
Tsunami Prachatice
7-14 let,vedoucí: Tomáš Maník, Blanka Kociánová – kvalifikovaní instruktoři oddílu
tělocvična ZŠ Smetanova 405, středa (čtvrtek) 17-18, 800,- Kč
Sportovní všestrannost – cyklistika
Trénink 2x týdně
8-15 let, vedoucí: Mgr. Vojtěch Huřík tělocvična
Gymnázia Mírová 540
pondělí, středa 16,30-18,00, 1100,- Kč
Hokej
6-16 let, tréninky dle rozpisu na zimním stadionu
Připravujeme
– DNY otevřených dveří v DDM 12.9.-15. 9. 2011
– divadelní představení Dívčí válka (září 2011)
– nové výukové programy pro ZŠ (celoročně)
– Drakiádu (říjen 2011) a Den dětí v areálu Vodník (červen 2012)
– závody ve sportovní gymnastice
– Memoriál J. Landové / závod ve sport. Gymnastice/
– bazar sportovních potřeb (listopad 2011)
– vánoční a velikonoční trhy v Hotelu Anna (prosinec 2011,
duben 2012)
– karneval na ledě (únor 2012)
– turnaj ve vybíjené O velikonočního beránka (duben 2012)
– přehlídku činnosti (květen 2012)
– II. ROČNÍK Vimperské divadelní sešlosti (květen 2012)
– tématické výstavy v galerii DDM (celoročně)
-akce a tábory v období prázdnin
Aktivity pro dospělé
Kurzy keramiky
Samostatná tvorba, pokročilí
pondělí, 17:00-20:00, v DDM, od října 2011
200,- Kč za lekci trvající 3 hodiny
Začátečníci
lektor kurzu: Alena Kofroňová,
čtvrtek, 17:00-20:00, v DDM, od října 2011
200,- Kč za lekci trvající 3 hodiny
Pokročilí
lektor kurzu: Jitka Martanová
středa,17:00-20:00, v DDM, od října 2011
200,- Kč za lekci trvající 3 hodiny
Počítačové kurzy pro dospělé
Kurzy jsou ve spolupráci se ZŠ Smetanova 405, Vimperk
základní orientace v PC, PowerPoint, základy grafiky
lektor kurzu: Mgr. Vladan Pokorný,
trvání 30 výukových hodin, 1000,- Kč
termín otevření podle požadavků zájemců
Výtvarná dílna
Textilní techniky, dekorace, šperky, práce s pedigem
lektor: Libuše Pfeiferová
středa, 18,00-20,00 (lekce 2x za měsíc), v DDM, 800,- Kč (za rok)

Myslivna studenti SŠ, VŠ a dospělí
Myslet v souvislostech, umět si naplánovat práci, lépe zvládnout školu, mít větší šanci u přijímaček, lépe se
orientovat v životě a vztazích, být úspěšnějším rodičem a vychovatelem.
lektor: Bc. Zuzana Bláhová
čtvrtek, 17:00-20:00, v DDM, od října 2011
2000,- Kč (15 lekcí + pracovní texty)
Bližší informace získáte v přímo v DDM Vimperk, nebo na www.ddm-prachatice.cz
Tvořivé kurzy
Enkaustika
lektor: Eva Kubišová, říjen 2011, 120,- Kč
Keramický kachel – vánoční motivy
lektor: Jitka Martanová, listopad 2011, 200,- Kč
Šperky – technikou petartu
lektor: Eva Kubišová, leden 2012, 100,- Kč
Jarní aranžmá
lektor: Pavla Mazancová, březen 2012, 120,- Kč

Dům dětí a mládeže rozšiřuje služby pro veřejnost o logopedickou praxi PhDr. Jany Tláskalové, klinické
logopedky. Jedná se o vyšetření a následné ošetření řečových, sluchových i hlasových vad.
Tato služba je bezplatná, je hrazena za zdravotního pojištění klienta. Logopedická praxe bude probíhat
v DDM, Smetanova 405, Vimperk, v učebně č. 9 ve dnech v pondělí dopoledne a v úterý odpoledne,
od počátku října 2011. Čas logopedického cvičení bude individuálně domluven.
Logopedickou pomoc mohou využít nejen děti, ale i dospělí.
Na logopedii je nutno se předem objednat na telefonním čísle: 723 442 744. Na každou návštěvu vezměte
s sebou průkaz vaší příslušné ZP, notýsek a přezutí (i pro doprovod).
Bližší informace získáte v přímo v DDM Vimperk

