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Milí čtenáři,
období zápisů máme úspěšně za sebou a tak pomalu, ale jistě
můžeme zahajovat naše kroužky. V posledních týdnech září už
některé z nich mají své úvodní schůzky za sebou. Ty zbylé startují
první týden v říjnu. Ačkoliv zápisy již téměř ukončujeme, pokud
máte ještě o nějaký kroužek zájem, neváhejte se na nás obrátit.
Ještě nám nějaká volná místa zbývají. U kterých kroužků
konkrétně se dozvíte v tomto zpravodaji. Naopak vás informujeme
i o tom, které kroužky máme beznadějně zaplněné.
Letošní novinkou bylo přihlašování do kroužků online. Musíme říct, že díky tomuto systému se nám přihlásilo již první
týden spousta zájemců, kteří spolehlivě naši nabídku vyčerpali. Moc nás mrzí, že se nedostalo na všechny, věřte však,
že vždy děláme maximum pro to, abychom vymysleli řešení ke spokojenosti každého. Nutno podotknout, že ačkoliv se
objevilo pár nepřesností v naší registrační novince, doufáme, že internetové rozhraní spíše pomohlo počátečnímu
náporu a vy jste kroužky mohli registrovat z pohodlí domova.
Během září jste se s námi mohli potkat nejen u zápisů u nás na Domečku,
ale také na pár vybraných akcích. V sobotu 9. září 2017 jsme si pro vás
nachystali několik rozličných atrakcí a aktivit na Masarykově náměstí u
příležitosti Dne evropského dědictví. Hlavní náš program směřoval na
pondělí 11. září 2017 na akci Volný čas není nuda, kde byla účast
opravdu vysoká. Bohužel kvůli deštivému počasí jsme nemohli setrvat až
do konce, ale i tak jsme si to s vámi moc užili.
Říjen nebude jen měsíc, kdy nás čeká zahájení „našeho“ volnočasového
školního roku, také otevíráme nový dvouměsíční kurz výcviku psů pro veřejnost a druhou sobotu v měsíci nás čeká
oblíbená akce na letišti v Henčově – Drakiáda. Tentokrát už její 24. ročník.
Doufáme, že si s námi akce i kroužky užijete. Těšíme se na viděnou.
Váš „Domeček“

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU:
Kurz výchovy a výcviku psů – podzim 2017
Říjen – listopad 2017.
Kurz zahrnuje 13 lekcí.
Cena 1 500,-.
Začátek kurzu – 1. října 2017.
Přihláška
a
informace:
Tomáš
Rychetský,
tel.:
736 430 886,
rychetsky@ddmjihlava.cz.
Lekce probíhají 2x týdně (středa 17:00-18:00, neděle 11:00-12:00).
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Drakiáda – sobota 14. října 2017
Tradiční a velmi populární létací soutěž.
Již 24. ročník soutěže létání papírových i jiných draků doprovázený sportovními disciplínami a
výtvarnou dílnou.
V areálu letiště Henčov.
Od 13:30 doprovodný program, od 14:00 do 14:45 prezence.
V 15:00 vzlet draků a dráčků.
Vzletné za každého draka 40,-.
S sebou vlastního draka.
Pro všechny soutěžící připraveny odměny.
Těšíme se na vás na Henčově.

OBSAZENÉ KROUŽKY:
PŘÍRODA: Přírodovědný, Zoo
SPORT: Florbal, Šachy, Stolní tenis, Jumping kids, Střelecký, Kalanetika
a pilates
TECHNIKA: Tvorba www stránek, Laboratoř KODU, Elektronika,
Modelové železnice, PC Hry
HUDBA, ZPĚV A TANEC: Individuální hra na nástroj, Taneček,
ŠIKOVNÉ RUCE: Výtvarná dílna I, II, Pastelka I, Výtvarka,
DIVADLO A SPOLEČNOST: Macík, Dračí doupě

KROUŽKY S VOLNÝMI MÍSTY:
PŘÍRODA: Akvaristika-teraristika, Kynologický, Rybářský, Turistický – Zlatý kompas
SPORT: Orientační běh, Historický šerm, KickBox, Kulečník, Pohybové hry II.,
Bodyforming, Mažoretky, Dance Aerobic, Zumba, Nerf team, Airsoft
TECHNIKA: Programování, Programování mikroprocesorů, Multimédia, Zručná dílna,
Letečtí modeláři, Plastikoví modeláři, Lego modeláři II, Xbox hry
VZDĚLÁNÍ: Miniškolák, Francouzština
HUDBA, ZPĚV A TANEC: Skupinová hra na kytaru, Flétny rodič s dítětem, Klub fléten,
Taneční a pohybová průprava pro nejmenší, Rytmické krůčky I, II, Taneční kroužek,
Společenský sportovní tanec, Rokenrol, Ištar, Square dance)
ŠIKOVNÉ RUCE: Pastelka II, Výtvarný pro mládež a dospělé, Keramický pro děti,
Keramika pro mládež a dospělé, Keramika rodič s dítětem, Klub paličkování,
Kreativní klub
DIVADLO A SPOLEČNOST: Trdlohrátky, eljub Club, Domečkoví ochotníci, Čtenářský
klub „ Knihomol“, Instruktorský klub
Neváhejte se přihlásit ještě nyní na kterýkoliv z našich volných kroužků. Rádi vás
přivítáme u nás na „Domečku“.

PŘIPRAVUJEME: LISTOPAD 2017
Jihlavský slavík – 25. listopadu 2017 – bližší informace v dalším zpravodaji
Dům dětí a mládeže na webu i Facebooku:
Činnost DDM Jihlava můžete pravidelně sledovat na našich facebookových stránkách. Všichni vyznavači této platformy zde mohou
najít aktuální informace a také fotogalerie z naší činnosti. Více na www.facebook.com/ddmjihlava. Všechny informace o aktuálním
dění jsou také k nalezení na našich webových stránkách www.ddmjihlava.cz.
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