1
Září 2016
Milí čtenáři, dovolte
mi, abych Vás přivítal
v novém školním roce
a
popřál
všem
školákům
i
studentům úspěšný
vstup do školních
lavic. Zároveň věřím,
že se s vámi setkáme
v některém z našich mnoha kroužků či na akcích, které máme
pro letošní rok připravené.
Těšíme se na viděnou
Za kolektiv pracovníků DDM Jihlava, Vilibald Prokop

Termíny akcí na DDM:
1. – 9. 9. 2016 - Zápis do zájmových útvarů
Zápis do zájmových útvarů probíhá 1. a 2. 9. a dále
5. - 9. 9. 2016 v tanečním sále DDM Jihlava na Brněnské
ulici č. 46 každý den od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00.
Po tomto termínu budou zájemci do kroužků zapisování pouze
v případě volných kapacit.
K zápisu je nutné předložit přihlášku (je možné jí vyzvednout a
vyplnit i na místě) a zálohu 200 Kč.
Úhradu za 1. pololetí, resp. celý školní rok je nezbytné zaslat
bezhotovostně nejpozději do 31. 10. 2016.
Pro školní rok 2016/17 nabízíme více než 80 kroužků a
kompletní
nabídku
si
můžete
prostudovat
na www.ddmjihlava.cz
Z novinek si dovolíme upozornit na následující kroužky: Golf,
Lego modelář, Malý táborník, Eljub Club DDM Jihlava, Děti
v pohybu, Tenisová školička, Bodyforming či Ježkovy výpravy.
3. 9. 2016 - Den otevřených dveří
V sobotu 3. 9. si můžete přijít prohlédnout prostory DDM
Jihlava, které byly zrekonstruovány a otevřeny v loňském roce.
Po celý den budou k vidění všechny učebny i zázemí a také
ukázky některých zájmových útvarů DDM. Komentované
prohlídky budou probíhat od 9 do 17 hodin a v tomto čase
bude možné se i přihlásit do kroužků.
Více na www.ddmjihlava.cz
5. 9. 2016 - Volný čas není nuda
Tradiční představení volnočasových aktivit na Jihlavsku
proběhne v pondělí od 15 do 18 hodin v areálu ZŠ Březinova.
Více na www.ddmjihlava.cz

Tábory 2016:
Během léta uspořádal Dům dětí a mládeže Jihlava celkem
8 běhů letních táborů a 9 běhů příměstských táborů, na
kterých se vystřídalo více než 1 000 dětí. Atmosféru z letních
prázdnin si můžete připomenout v naší fotogalerii:

Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz

telefon: 567 303 521
E-mail: info@ddmjihlava.cz

Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo
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Dům dětí a mládeže na 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.
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