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Milí čtenáři,
léto uteklo jako voda a my už pro vás opět chystáme naši bohatou nabídku kroužků. V letošním
roce se tak můžete těšit, jak na vaše oblíbené stálice v podobě například Zumby, leteckých či
železničních modelářů nebo stále oblíbenějších kroužků výtvarných, tak na kroužky nové.
V letošním roce nabízíme poprvé kulečník, Baby Salsu, společenský sportovní tanec nebo kurzy
francouzštiny. Nejen těmito kroužky jsme naši nabídku zase o něco málo rozšířili, a tak
doufáme, že každý se zapíše do takového kroužku, který má vybraný a těší se na něj.
V létě jsme samozřejmě neotáleli a uspořádali jsme pro děti 7 velkých letních táborů a 8
příměstských, z nichž jeden byl dokonce speciálně zaměřený kynologicky. Tábory si s námi užilo
více jak 800 dětí a zavítali jsme do vesmíru, na Safari, ale třeba i na širé moře magického Karibiku.
Měsíc září předznamenává, že nás čeká zapisování na kroužky. Letos poprvé nově bude
přihlašování elektronicky a je tedy
třeba se do našeho systému
zaregistrovat. To můžete učinit už
nyní a vyhnete se tím stresu při
samotném vybírání kroužků. Pro
ty, co už náš systém vyzkoušeli při
přihlašování na tábory, bude
letošní zápis hračka. Jejich
registrace je platná pro všechny
naše akce, kroužky i tábory.
Zapisování kroužků lze letos tedy
v klidu zvládnou z pohodlí domova nebo komfortně z kteréhokoliv
počítače s připojením k internetu. Samozřejmě pro ty, kteří si
nejsou elektronickým přihlašováním jisti, budeme k dispozici nejen
v zápisový týden osobně u nás na Domečku.
Doufáme, že vám naše nové přihlašování ušetří čas a starosti.
Váš „Domeček“

Termíny akcí na DDM:
4. – 8. 9. 2017 - Zápis do zájmových útvarů
Zápis do zájmových útvarů probíhá především v týdnu od 4. září od 9:00 do 8. září. Přihlašování probíhá online přes náš systém,
který bude také spuštěn 4. září od 9:00. Osobně jsme v době zápisu k dispozici každý den od 9:00 do 11:30 a poté od 13:00 do
17:00 v tanečním sále DDM Jihlava na Brněnské ulici č. 46. Můžete s námi přijít vyřešit případné problémy a především se u nás
osobně zapisují individuální hry na hudební nástroje. Vše ostatní řešíme pouze elektronicky.
Po prvním zářijovém týdnu budou zájemci do kroužků zapisování pouze v případě volných kapacit.
Pro školní rok 2017/18 nabízíme téměř 90 kroužků a kompletní nabídku si můžete prostudovat na www.ddmjihlava.cz
Z novinek si dovolíme upozornit na následující kroužky: Dance Aerobic, Kulečník, Nerf team, Baby salsa nebo Laboratoř KODU.
POZOR! Nezbytnou součástí přihlašování na kroužky je registrace v našem Klientském centru https://ddmjihlava.iddm.cz.
Registraci můžete provést kdykoliv před 4. zářím, kdy budete moct již v klidu zapisovat vybrané kroužky.
Kompletní manuál pro přihlašování a naši nabídku přikládáme k tomuto prvnímu zpravodaji a zároveň je oboje k nalezení na
našich webových stránkách www.ddmjihlava.cz.

11. 9. 2017 - Volný čas není nuda
Tradiční představení volnočasových aktivit na Jihlavsku.
Na Masarykově náměstí horním od 15:00 do 18:00.
Prezentace volnočasových organizací nejen z krajského města v rámci vystoupení nebo kreativních dílen.
Vystoupení kapely Maxíci.
Moderuje Milan Řezníček.
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Tábory 2017:
Jako každý rok, i letošní léto jsme celé věnovali letní táborům. Ať už se jednalo o ty velké, které se odehrávají na našich základnách
Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou, tak i ty příměstské, které do sytosti využily možností vyžití v Jihlavě i okolí. Jak jsme si
tábory užívali, se můžete podívat v následující fotogalerii. Více informací a podrobností z každého tábora je k nalezení na naší
facebookové stránce www.facebook.com/ddmjihlava, kde se každý tábo r prez entuje v samostatném fotoalbu.

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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