
Pro školní rok

2018 - 2019

Dům dětí a mládeže JEDNIČKA Dvůr Králové nad Labem

www.ddm1.cz

Zajmova_18_19.indd   1 07.08.18   11:50



2

Na setkání se těší pracovníci DDM Jednička

Pokud není uvedeno jinak, všechny úvodní (zaha-
jovací) schůzky kroužků proběhnou v DDM a doba 
trvání zahajovacích schůzek bude u jednotlivých 
kroužků individuální.
Začátek zahajovacích schůzek je většinou shod-
ný se začátkem doby trvání pravidelných schůzek 
kroužků.
Pozor! U některých kroužků může dojít ke změně 
dne konání pravidelných schůzek  či časovému
posunu, o takové změně budete informováni na 
zahajovací schůzce. U většiny kroužků ale bude 
termín i čas pravidelných schůzek odpovídat roz-
pisu v této brožuře.
Zahajovací schůzky budou probíhat v prvním říj-
novém týdnu, pozorně si proto přečtěte všechny 
informace, které jsou uvedeny u vámi vybraného 
kroužku. Pravidelné schůzky kroužků budou pro-
bíhat od října 2018 
do konce května 2019, 
pokud není uvedeno jinak.

Schůzky se nekonají o prázdninách a svátcích a dá-
le od 17. 12.  2018 do 4. 1. 2019!

Činnost zájmového útvaru bude zahájena pouze 
při minimálním počtu 6 zájemců, u sportovních 
kroužků probíhajících v pronajatých tělocvičnách 
je pak minimální počet stanoven na 10 zájemců. 
Na zahajovacích schůzkách se dozvíte veškeré po-
třebné informace, v případě nutnosti se rozdělíte 
na skupiny nebo se dohodnete na změně termínu 
či času pravidelných schůzek.

Pokud jste si z naší nabídky vybrali více zájmových 
kroužků, je nutné se na každý z nich přihlásit sa-
mostatně, nelze tedy zapsat více vybraných útvarů 
do jedné přihlášky. Pro zapsání dalších zájmových 
útvarů použijte kopii přihlášky.

VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU DORUČTE VE DNECH 1.–30. ZÁŘÍ 2018 DO DDM JEDNIČKA. 

Nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu,
získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, ale i kamarádů.
Nabídka je určena nejen předškolákům a školákům, ale také studen-
tům a dospělým. Během školního roku nabízíme řadu kroužků v oblasti
hudby, výtvarné výchovy,  přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších.
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VTIPNÁ TUŽKA – pro děti od 8 let
Kroužek pro mladé příznivce zábavy, do které jsou sami schopni přispět svým nápadem, kresbou, vtipným veršíkem. 
Vytvoříme společně zásobník veselých obrázků, rébusů, básniček, testíků, křížovek, kterým můžete ve volném čase 
potěšit a pobavit své blízké. I vy se při tom mnohé dozvíte, zasoutěžíte si  a pobavíte se,  se stejně starými kamarády se 
podělíte o své radosti, zážitky. Můžete třeba ostatní seznámit se svou oblíbenou knížkou,  „koníčkem“...  Tenhle kroužek 
není  jen  o zábavě, ale i o vzájemné komunikaci.  Zkusíme se  zamyslet nad různými tématy, která jsou blízká dětem 
a mladým lidem. Zároveň se naučíte neznámé hry, vyzkoušíte si zajímavé testy.

Středa 17:00–18:30 hodin                        Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 17:00  
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička   •  Cena: 700  Kč  za  rok

KLUB PALIČKOVÁNÍ – mládež a dospělí
Pro zájemce o tradiční textilní techniku paličkované krajky nabízíme klub, který je určený mládeži a dospělým, 
kteří již přišli do styku s paličkováním. Zájmový útvar probíhá bez vedoucí, předpokládá se tudíž, že budete 
pracovat samostatně, a to v příjemném prostředí a v přítomnosti lidí se stejným zájmem. Pokud se chcete při 
paličkování pobavit s ostatními a načerpat od nich nápady, neváhejte a přihlaste se.
Úterý 16:00–18:00 hodin                                            První schůzka 2. 10. 2018
    •  Cena: 300  Kč  za  rok
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HRAVÉ KRESLENÍ A MALOVÁNÍ – 1.–3. třída
Bude bavit děti, které si rády malují a kreslí. Kreslit a malovat budeme především dle vlastní fantazie, ale i před-
lohy. Společně si hravou formou vyzkoušíme různé techniky – kolorovaná kresba, kresba tuší, tisk, klovatinová 
rezerva ... a spousty malířských her. Budeme si hrát s barvami a zaměříme se na výtvarné zážitky.

Úterý 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018  v 15:00
Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková  •  Cena: 700  Kč  za  rok

výtvarné, rukodělné a řemeslné

KUTÍLEK – pro děti 4–6 let 
Kroužek je určen pro děti od 4 do 6 let, které nejen rády tvoří a vyrábí, ale také malují. Děti budou formou výtvarných
a tvořivých hrátek rozvíjet svoji fantazii a dovednosti. Vyzkouší si různé výtvarné techniky, naučí se stříhat, lepit, obkres-
lovat šablony a vytvářet jednoduché výrobečky z nejrůznějších materiálů.

Pondělí 15:00–16:00 hodin                      Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 15:00  
Vedoucí p. Bc. Veronika Málková •  Cena:  650  Kč  za rok
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TIFFANY – SKLENĚNÉ VITRÁŽE – od 13 let, mládež a dospělí
Pro zájemce o práci se sklem nabízíme celoroční kurz Tiffany, kde se naučíte postup práce této techniky – řezá-
ní, štípání, broušení skla, práci s měděnou páskou, hladítkem, cínování, pájení, patinování... Sami si vytvoříte 
kompozici v kombinaci barevných vitrážových skel a vlastnoručně zhotovíte originální vitrážky, drobné šperky 
a dekorace.

Pondělí 17:00–19:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018  v 17:00  
Vedoucí p. Iva Hloušková   •  Cena: 750  Kč  za  rok

 (Cena nezahrnuje spotřební materiál, ten si účastníci hradí zvlášť)
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DÍVČÍ KLUB – od 1. tříd
Pro všechna děvčata, která ráda tvoří, pečou a vaří. Společně se seznámíme s různými druhy výtvarných a ru-
kodělných technik. Naučíme se pracovat s novými, ale i známými výtvarnými materiály – FIMO, pedig, korálky, 
Quilling...  A k tomu všemu si něco dobrého uvaříme nebo upečeme.

Středa 16:30–18:00 hodin                        Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018  v 16:30  
Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová •  Cena: 800  Kč  za  rok
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KROUŽEK KOMIKSU A ILUSTRACE – pro děti od 8 let
Kroužek komiksu a ilustrace je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat a které mají rády příběhy. Na-
učíte se vytvářet komiksy od samého začátku – od tvorby příběhu, postav, přes hrubé nákresy (tzv. storyboard), 
až k samotné finální kresbě. Mimo jiné si vyzkoušíte udělat vlastní originální ilustraci k libovolné knížce, knižní 
přebal, či dokonce filmový plakát, a mnoho dalšího. Zjistíte, že tužkou a štětcem dokážete vytvořit na papíře 
úplně cokoli. A kdo ví – možná se právě váš komiks stane předlohou hollywoodského trháku.

Pondělí 16:00–17:30 hodin                       Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Andrea Haková •  Cena: 700  Kč  za  rok

Jsem malý 
ale mám velký 

hlad
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KERAMIKA I. – pro nejmenší, pro děti od 4 do 7 let
Kroužek určený nejmenším zájemcům o modelování z keramické hmoty. Budeme vyrábět jednoduché předměty, na 
kterých se naučíme hlínu zpracovat, válet, vykrajovat, obtiskávat, spojovat a tvarovat. Hotové výrobky budeme deko-
rovat engobami a glazurami.

Pondělí 15:00–16:00 hodin  Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018  v 15:00
Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS. •  Cena: 750  Kč  za  rok

keramické kroužky

KERAMIKA II. – mladší děti od 7 let
Pro děti, které již zvládly základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit nové techniky modelování a deko-
rování hotových výrobků, ale ještě nezvládnou samostatnou práci na zadané téma a uvítají individuální vedení 
a pomoc při práci. Hodiny kroužku budou tematicky zaměřené, ale bude ponechán i prostor pro vlastní tvorbu. 

Úterý   15:00–16:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS. •  Cena: 900  Kč  za  rok
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KERAMIKA III. – starší děti od 9 let
Pro děti, které již zvládly základy práce s keramickou hlínou a chtějí se naučit nové a složitější techniky mo-
delování a dekorování hotových výrobků.  V hodinách kroužku bude ponechán prostor převážně pro realizaci 
vlastních nápadů a námětů dětí a vhodná témata budou pouze nabízena. Určeno starším dětem a pokročilým.

Úterý   16:30–18:00 hodin   Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS. •  Cena: 900  Kč  za  rok

KÓ
D

 –
 K

E 
04

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST – děti, mládež, dospělí, rodiče s dětmi
Otevřená keramická dílna, kde můžete samostatně tvořit na libovolné téma a využít možnosti naučit se pra-
covat s keramickou hlínou, glazurami, engobami, sádrovými formami  apod. Dílna je otevřená pro všech-
ny zájemce – děti i dospělé. Dílnu můžete navštěvovat pravidelně i nepravidelně na jednu nebo dvě hodiny.

Středa 15:00–17:00 hodin První schůzka  3. 10. 2018 
Vedoucí p. Sylvie Černotová, DiS.  •  Cena: 30 Kč/hod. –  děti do 15 let

•  Cena: 60 Kč/hod. –  mládež a dospělí
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1 MINIANGLIČTINKA – pro děti 5 (4) let – 7 let

Miniangličtinka je kroužek pro malé školáky a předškoláky. Hravou formou se naučíme spousty nových slovíček. 
Budeme zpívat, hrát anglické hry a smát se.

Čtvrtek 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Kateřina Macháčková •   Cena:  700  Kč  za  rok
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2 ANGLIČTINKA pro rodiče s dětmi – pro děti 5 (4) let – 7 let

Angličtina pro rodiče s dětmi je kroužek, kde se malí školáci či předškoláci s pomocí rodičů zábavnou formou 
připraví na anglický jazyk ve škole, naučí se spoustu slovíček, básniček, písniček.

Středa  15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Ing. Libuše Bělovská                                  •  Cena: 700 Kč/rok – dítě + 200 Kč rodič
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EASY ENGLISH – pro děti 3.–4. třída
Tento kroužek je pro žáky 3. a 4. tříd. Děti si rozšíří svou školní slovní zásobu, naučí se správnou výslovnost, číst
a psát slovíčka dle dětské učebnice, včetně říkanek, písniček, otázek a odpovědí k zábavným článkům.  

Středa  17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka:  3. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Ing. Libuše Bělovská  •    Cena: 700  Kč  za  rok

KURZ ANGLIČTINY – úplný začátečník, mládež a dospělí 
Kurz je vhodný pro opravdové začátečníky. Začneme hezky od čísel, pozdravů, barev až po jednoduché věty a zá-
kladní konverzaci. V hodinách vás budou čekat gramatická cvičení, poslech, mluvení, ale také hry a zábava.

Čtvrtek 17:00–18:00 hodin  Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Bc. Jitka Hroneš                             • Cena: 600  Kč za 10 lekcí
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6 KURZ ANGLIČTINY – mírně pokročilí, mládež a dospělí

Tento kurz je vhodný pro mládež a dospělé, kteří už mají základní znalost anglického jazyka, na kterou budeme 
navazovat (přítomný čas a minulý čas + základní slovní zásoba). V hodinách nebudou chybět poslechová cvičení, 
čtení, gramatika, mluvení i párová spolupráce. 

Čtvrtek  18:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Bc. Jitka Hroneš                           • Cena: 600  Kč  za  10 lekcí
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FRANCOUZŠTINA PRO DĚTI – začátečníci, pro děti 7–11 let
Kroužek je určen dětem, které by se rády naučily tento krásný jazyk a zároveň si rády hrají, luští rébusy a kreslí. 
Za pomoci obrázků, her a interaktivních pomůcek se naučíme zvládnout základní slovní zásobu, barvy, čísla, dny 
v týdnu, pozdravy, rodinu, dopravní prostředky, oslavy svátků a podobně. Osvojíme si samozřejmě také základní 
slovesa a přídavná jména. Využijeme hry a soutěže.

Čtvrtek 15:45–16:45 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:45
Vedoucí p.  Lenka Rydlová  • Cena: 700 Kč  za  rok

jazykové
KÓ

D
 –

 JA
 0

3 ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA – pro děti 1.–2. třída
Kroužek pro žáky 1.–2. třídy, které angličtina baví. Děti si pozvolnou cestou osvojí anglický jazyk s využitím her, 
říkanek, písniček ve společnosti svých vrstevníků osvědčenou cestou dle oblíbené učebnice COME AND PLAY. 

Středa 16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Ing. Libuše Bělovská  • Cena: 700  Kč  za  rok
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8 KURZ FRANCOUZŠTINY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ – začátečníci

Pro každého, kdo začíná s francouzštinou úplně od začátku, je připraven tento kurz, ve kterém si krok za krokem 
osvojí správnou výslovnost, základní slovní zásobu, slovesné  časy  i  gramatické vazby. Vše řádně procvičíme
a ještě se u toho pobavíme.

Čtvrtek 16:45–17:45 hodin                        Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:45
Vedoucí p. Lenka Rydlová •  Cena:  600  Kč za 10 lekcí
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9 ZÁKLADY ČÍNSKÉHO JAZYKA – pro děti od 5. třídy, mládež a dospělí

Přijďte se naučit základy mluvené a psané čínštiny. Dozvíte se také něco o čínské historii a kultuře.

Pondělí 17:30–18:30 hodin                      Úvodní informativní schůzka:  1. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p.  Filip Pýcha • Cena: 700  Kč  za rok
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VESELÁ VAŘEČKA – pro děti 3.–6. třída
Kroužek Veselá vařečka je zaměřený na základy vaření. Děti si vyzkouší vařit tradiční, ale i méně tradiční jídla. Seznámí 
se s cenami surovin a postupy přípravy jídel. Během celého roku si povedou svou vlastní kuchařku. Seznámí se také se 
základy stolování a skládání ubrousků.

Čtvrtek 16:30–17:30 hodin  Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Kateřina Macháčková • Cena: 750  Kč  za  rok
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DRAMATICKÝ KROUŽEK – pro děti od 7 do 15 let
Kroužek je určen pro všechny holky a kluky, kteří mají zájem o hraní a divadlo. Budeme hrát nejen pohádky a scénky, 
které si i sami napíšeme, ale čeká nás i pantomima, improvizační a komunikační hry, budeme vyrábět kulisy a rekvizity. 
Děti se formou hry naučí vyjadřovat své emoce, rozvíjet řeč a slovní zásobu, komunikovat a spolupracovat s ostatními
a pohybovat se na jevišti. Přijď se k nám pobavit, zasmát a odpočinout si od školních povinností!

Čtvrtek  16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Martina Jarolímková                           • Cena: 700 Kč  za  rok

společenskovědní 
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MATURITNÍ PŘÍPRAVA – ČESKÝ JAZYK, LITERATURA 
V rámci tohoto kroužku budeme řešit jak slohovou část, tak didaktickou a  literární. Seznámíme se se slohovými útvary,
které jsou pro maturitu běžné. Vyzkoušíme si didaktické testy z českého jazyka. Nebude chybět ani četba a její zpraco-
vání k maturitě.

Pondělí 16:30–17:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Kateřina Macháčková • Cena: 750  Kč  za  rok
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MODERÁTORSKÝ KROUŽEK – pro děti od 9 let
Pracovat v rádiu nebo moderovat akci není jen tak! V našem kroužku se seznámíte s dovednostmi, které k moderování 
patří, naučíte se základním technikám práce s hlasem, vyzkoušíte si práci s mikrofonem, čeká vás audio a video trénink, 
nahrávání a stříhání textů a hudby, modelové situace. Seznámíte se s prací televizního a rozhlasového moderátora, 
naučíme se zpracovávat různá zajímavá témata, dostanete příležitost spolupodílet se na uvádění různých akcí DDM 
Jednička, a pokud budeme úspěšní, uslyšíte se a uvidíte v některém z regionálních rádií či v TV. Připravíme besedu s pro-
fesionálními moderátory, DJ´s a dalšími osobnostmi. Kroužek povede moderátorka Českého rozhlasu HK s dlouholetými 
zkušenostmi z vysílání na rádiu Černá Hora.

Středa  16:30–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Blanka Malá a Mgr. Iveta Hanušová  • Cena: 750  Kč  za  rok
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POVÍDÁLEK – pro děti 4–7 let
Cílem kroužku Povídálek je rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí předškolního věku. Zábavnou formou 
budou s dětmi realizovány sluchové, zrakové a pohybové hry. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvních 
orgánů. Součástí každé lekce bude  dechové cvičení a aktivity k podpoře jemné motoriky. Kroužek je vhodný i pro děti,
u kterých byla zjištěna narušená komunikační schopnost. Upozornění: nejedná se o cílené vyvozování hlásek.

Úterý  17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Bc. Kateřina Hlaváčková • Cena: 600  Kč  za  rok
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DESKOVÉ A SPOLEČENSKÉ HRY – pro děti od 8 let
Máš rád deskové hry, ale nemáš je s kým hrát? Náš kroužek je určen všem dětem, které mají rády zábavu a které si
v kolektivu dětí chtějí zahrát různé typy deskových her – od postřehových, přes vzdělávací, logické až po strategické. 
Naučíš se a zahraješ si víc než 30  her, jako je například Ubongo, Velbloudí dostihy, Fibber, Trans Europa, Duch, Hvězdo-
kupy, Krycí jména nebo Activity!

Úterý  15:30–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 15:30
Vedoucí p. Bc. Veronika Málková                           • Cena: 600  Kč  za  rok
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historické 

HISTORIE ZA ŠKOLOU – pro děti od 8 let
Kroužek pro všechny mladé zájemce o českou historii. Víte, kolik Václavů usedlo na náš trůn, kdo byla Bílá paní Rožm-
berská, který český panovník se bál koček a před bouřkou se schovával do skříně? Historii se nebudeme učit, budeme si 
s ní hrát. Soutěže s mapou, obrázkové i slovní testíky, ale také ukázky starých mincí, erbů, zbroje a zbraní – to vše bude 
náplní tohoto kroužku. Vysvětlíme si vznik „tajné chodby“ a záludnosti, které obránci hradu chystali na jeho dobyvatele. 
Vyzkoušíte si psaní gotického písma, pečetění, namalujete si vlastní erb. Zájemci budou moci strávit tak trochu dobro-
družnou noc ve srubu na hradě Kumburku.

Úterý 16:30–18:00 hodin                           Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička  •  Cena: 700  Kč  za  rok
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BELLA FAMA – dětská skupina historického šermu 
– začátečníci a mírně pokročilí od 8 let 
Získáte základní šermířské dovednosti, návyky rytířské cti a dobrých mravů. Dozvíte se vše potřebné o meči a jeho ovlá-
dání v různých dobách. Společně nahlédnete do české historie, poodhalíte tajemství rytířských klání i velkých bitev.

Pátek 16:00–17:30 hodin  Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Jan  Langfelner, p. Jan Škvarka           •  Cena: 700  Kč  za  rok
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PÍŠŤALKA – pokročilí – pro děti od 6 let
Děti se naučí hravou formou hrát na zobcovou fl étnu. Kroužek je určen pro děti, které  již na zobcovou fl étnu docházely 
a ovládají stupnici C dur. Nutná je vlastní fl étna.

Pondělí 16:15–17:15 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:15
Vedoucí p. Jitka Plecháčová                            •  Cena: 600  Kč  za  rok

hudební
HRA NA KLAVÍR aneb ČERNOBÍLÉ MUZICÍROVÁNÍ – pokročilí
 – pro děti od 7 let
Kroužek je určen dětem, které již mají první krůčky ve hře na klavír za sebou, zvládají základy hry na pianino, částečně si 
osvojily noty, správný prstoklad, rytmus a hru oběma rukama.

Úterý 16:30–17:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková                    •  Cena: 800  Kč  za  rok

PÍŠŤALKA – začátečníci – pro děti od 6 let
Děti se naučí hravou formou hrát na zobcovou fl étnu. Kroužek je zvláště vhodný pro děti s častým onemocněním horních cest 
dýchacích a astmatiky. Nutná je vlastní fl étna.

Pondělí 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková                    •  Cena: 600  Kč  za  rok
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4 KYTARA – A – začátečníci – pro děti od 8 let 
Pro chlapce a děvčata se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku. Založíte 
si vlastní zpěvník.

Pondělí 17:30–18:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 17:30
Vedoucí p. Jitka Plecháčová                                           •  Cena: 700  Kč  za  rok
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KYTARA A pokročilí – pro děti od 9 let a mládež
Děvčatům a chlapcům, kteří již ovládají základy hry na kytaru, předá své zkušenosti písničkář Filip Pýcha, který je auto-
rem mnoha písní, zpěvákem a kytaristou a přes 15 let vystupuje se skupinou Tajné slunce. Pod jeho vedením se naučíte 
složitější akordy a písničky a rozšíříte svůj zpěvník.

Pondělí 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Filip Pýcha  •  Cena: 700  Kč  za  rok

KYTARA – B – začátečníci – pro děti od 8 let a mládež
Pro chlapce a děvčata se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku. Založíte 
si vlastní zpěvník. 

Pátek 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 17:00  
Vedoucí p. Veronika Plecháčová                   •  Cena: 700  Kč  za  rok 
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07 KYTARA – B – pokročilí – pro děti od 9 let a mládež

Pro děvčata a chlapce, kteří již ovládají základy hry na kytaru. Naučíte se složitější akordy a písničky, rozšíříte svůj zpěvník.

Pátek 16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 18:00
Vedoucí p. Veronika Plecháčová •  Cena: 700  Kč  za  rok
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8 KYTARA – C – začátečníci – pro děti od 8 let a mládež
Pro chlapce a děvčata se zájmem o hru na kytaru. Naučíte se základní akordy a jednoduché písničky k táboráku. Založíte 
si vlastní zpěvník.

Pátek 17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 17:00 
Vedoucí p. Ondřej Plecháč                   •  Cena: 700  Kč  za  rok 
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09 KYTARA – C – pokročilí – pro děti od 9 let a mládež

Pro děvčata a chlapce, kteří již ovládají základy hry na kytaru. Naučíte se složitější akordy a písničky, rozšíříte svůj zpěvník.

Pátek 18:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 18:00
Vedoucí p. Ondřej Plecháč •  Cena: 700  Kč  za  rok
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0 PĚVECKÝ SBOR – Jedničky – od 1. do 5. třídy
Pro všechny děti, které rády zpívají, nechybí jim rytmus a mají chuť zpívat společně. Děti se zábavnou formou naučí nejen 
základům hlasové výchovy, ale také si osvojují první pojmy z hudební nauky, zlepší pohybové a rytmické dovednosti. 
Společně secvičíme pásmo písniček, se kterým vystoupíme také na akcích DDM. Zpívat však budeme zejména pro radost! 

Pondělí 16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová                   •  Cena: 600  Kč  za  rok 
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HRAJEME SI S PÍSNIČKOU – pro děti od 4 let
Kroužek pro všechny malé neposedy – holčičky i kluky. Tancování se zaměřením na radost z pohybu a na zpěv. Zabývat 
se budeme dechovým cvičením, správným držením těla, zpěvem a tancem. Čeká nás i rytmizace říkadel, prstové hry, 
spolupráce v kolektivu dalších dětí, prohloubení citu k hudbě.

Středa  16:00–17:00 hodin                        Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Kateřina Macháčková   •  Cena: 600  Kč  za rok
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2 BABY DANCE – pro děti 4–6 (7) let

Kroužek pro malé holčičky i kluky, které baví tanec, pohyb, hudba a kde se naučí nové kroky a taneční prvky, posílí svalstvo 
celého těla, zlepší dýchání a srdeční činnost. Čeká je tancování se zaměřením na rozvoj základních pohybových dovedností, 
zvládnutí základních prvků moderního a disco tance. Nácvik společné choreografi e a vystoupení na akcích Jedničky.

Středa 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová •  Cena:  700  Kč  za rok

taneční

MAŽORETKY TWEETY – pro děti 4–12 let 
Pro všechny děti se zájmem o tanec a hudbu otevíráme kroužek mažoretek, který je ideálním propojením sportu a tance. Malé 
slečny (ale čím dál častěji také malí chlapci) se v tomto kroužku naučí vnímat rytmus hudby, správně držet a koordinovat tělo, 
osvojí si techniku pochodování a práce s hůlkou (točení, házení přehazování...). Zkrátka, naučí se vše potřebné pro zvládnutí 
základních choreografi í, se kterými poté můžou reprezentovat DDM na různých akcích, případně se zúčastnit soutěží. Výuka je 
přizpůsobena věku dětí a vedena formou hry a zábavy.
Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 17:00 v DDM Jednička (na úvodní schůzce budou 
děti rozdělené do jednotlivých skupin), pravidelné schůzky kroužků budou probíhat v externí tělocvičně.

Pátek 16:00–17:00 4–7 let                                                            •  Cena: 850 Kč/rok
Pátek 17:00–18:30 8–12 let                                                         •  Cena: 950 Kč/rok
Pátek 18:30–20:00 8–12 let                                                         •  Cena: 950 Kč/rok
Vedoucí p. Kristýna Rindová, Jana Kejdanová 
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Holky a kluci, pojďte si zatančit ve víru diskosvětel a moderní hudby. Naučíme se jednoduché kroky zumby, aerobi-
ku a stepaerobiku. Zařadíme také posilování, cvičení s náčiním a strečink. Cílem kroužku je užít si tanec a pobavit se.

Středa  17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Mgr. Alena Hušková •  Cena: 700  Kč  za  rok

DISCO SHOW – pro děti od 7 let
Rytmus, muzika, tanec a zábava! Děti se na kroužku naučí taneční kroky a prvky různých žánrů (street dance, modern dance, 
hip hop, taneční improvizace...).  Holky i kluci budou tančit hlavně to, co je baví, a zároveň se naučí vnímat rytmus, cítit 
hudbu, zvýšit svůj pohybový rozsah a rozvíjet celkovou koordinaci těla. Děti čeká také gymnastická a baletní průprava, nácvik 
sestavy, vystoupení a účast na soutěžích.

Pondělí  17:15–18:15 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 17:15
Vedoucí p. Bc. Tereza Dobiášová  •  Cena: 700  Kč  za  rok
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MTV DANCE – pro mládež 10–18 let
Taneční kroužek je určen pro všechny nadšence nejen tancování, ale i show a kvalitní hudby. Holky i kluci se každý tré-
nink naučí choreografi i na nejmodernější hudbu. Zaměříme se na rozvoj základních pohybových dovedností, zvládnutí 
základních prvků street dance i moderního tance. Naučíme se různé taneční techniky napříč různými tanečními styly, 
posílíme svalstvo celého těla a užijeme si spoustu zábavy.

Pondělí  17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 17:00 
Úvodní i pravidelné schůzky v  tělocvičně  ATTITUDE.

Vedoucí p. Ing. Lucie Sýkorová a kolektiv  •  Cena: 1.000 Kč  za rok
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ORIENTÁLNÍ TANCE – pro děti od 6 let
Pro děvčata, která se chtějí naučit základům orientálních tanců. Společně zvládneme klasické variace orientálních tanců
a techniku schimmy. Naučíme se tančit se závoji a dalšími rekvizitami, vyzkoušíme si různé taneční styly a povíme si ně-
co i o historii tohoto  krásného  tance. Společně nacvičíme choreografi i, se kterou vystoupíme na různých akcích, přehlíd- 
kách nebo soutěžích.

Pondělí 18:30–19:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 18:30
Vedoucí p. Anna Dobřichovská, Jana Veverková  •  Cena: 700  Kč  za  rok
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ANIMACE HROU – pro děti a mládež 6–18 let
Přijďte se přesvědčit, že natočit animovaný fi lm není nic složitého. V rámci kroužku se děti seznámí se základy fi lmové 
řeči, principy animace a základními postupy tvorby animovaného fi lmu. Vyzkoušíme si práci na tvorbě společného nebo 
individuálního animovaného fi lmu,  a to od vymýšlení scénáře přes výtvarnou realizaci a animaci až po závěrečnou 
postprodukci v počítači. 

Pondělí 16:00–17:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Jiří Beneš, p. Filip Pýcha •  Cena: 800  Kč  za  rok
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FILMAŘSKÝ KROUŽEK– pro děti od 10 let a mládež
Natáčíš zážitky s kamarády na mobil nebo se ti povedlo fakt zajímavé video z letošních prázdnin? Baví tě natáčet
a myslíš, že bys v tom mohl být dobrý? Máš ambice stát se jednou „profíkem“ nebo chceš prostě jen zkusit něco nového? 
Pak právě pro tebe otevíráme nový fi lmařský kroužek, který je zaměřený nejen na práci s videokamerou a další video-
technikou. Zapojíme tě do tvůrčího realizačního týmu a můžeš se zdokonalovat v práci s médii.

Čtvrtek 17:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Ladislav Válek  • Cena: 400  Kč  za  rok  (Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní.)
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technické

Natáčíš zážitky s kamarády na mobil nebo se ti povedlo fakt zajímavé video z letošních prázdnin? Baví tě natáčet
a myslíš, že bys v tom mohl být dobrý? Máš ambice stát se jednou „profíkem“ nebo chceš prostě jen zkusit něco nového? 
Pak právě pro tebe otevíráme nový fi lmařský kroužek, který je zaměřený nejen na práci s videokamerou a další video-

Čtvrtek 17:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
(Kroužek bude probíhat 1x za 14 dní.)
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ELEKTROTECHNIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY (radioklub) – pro děti od 10 let
Pro zájemce, kteří se chtějí seznámit se základy elektrotechniky, s amatérským vysíláním, s využitím radiotechniky
v navigaci, komunikaci a v počítačových sítích. Naučíte se vyrábět svoje vlastní elektronická zařízení (několik si jich 
odnesete domů) a vyzkoušíte si práci s různými „vysílačkami“ pod značkou OK1KOB, později si také vyzkoušíte práci
s navigačními přístroji.

Pátek 17:00–18:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. RNDr. Petr Škoda •  Cena: 700  Kč  za  rok
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ELEKTROTECHNIKA PRO POKROČILÉ (radioklub) – pro děti od 10 let
Pro zájemce od 10 let, kteří chtějí využít svých již osvojených znalostí a pokračovat na vyšší úrovni v poznávání elek-
trotechniky, amatérského vysílání a využití radiotechniky v navigaci, komunikaci či v počítačových sítích. Vyzkoušíte 
si práci s různými „vysílačkami“ pod značkou OK1KOB a práci s navigačními přístroji. Naučíte se vyrábět svoje vlastní 
pokročilá elektronická zařízení.

Pátek  18:00–19:30 hodin          Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Ing. Ivo Dufek •  Cena: 700  Kč  za  rok
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POČÍTAČE PRO DOSPĚLÉ – dospělí, senioři
Pověra o tom, že práce s počítačem je složitá, je asi věčná. My si ale ukážeme, že počítač je dobrý sluha. Naučíme se 
základy  práce  s  počítačem. Seznámíme  se  s údržbou počítače, základními aplikacemi a úkony na ploše, s orientací  
v internetových prohlížečích, s e-mailovým klientem. Naučíme se zpracovávat a ovládat MS Word, PowerPoint či Excel.

Pondělí 17:30–18:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 17:30
Vedoucí p. Kateřina Macháčková   •  Cena: 800  Kč  za  rok
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TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK – začátečníci – pro děti 10–15 let
Pro kluky a holky, kteří  mají zájem naučit se vytvořit internetové stránky, založit si svůj vlastní web, který umístíme 
na internet. Pronikneme do základů kódu HTML, později i PHP. Kroužek je určen dětem a mládeži, která dobře ovládá 
základy práce s počítačem (správa souborů a složek, práce v textovém editoru...).
Pátek 16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Ondřej Černota   •  Cena: 650  Kč  za  rok

KÓ
D

 –
 T

E 
07

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK – pokročilí – pro děti 12–17 let
Pro děti, které už ovládají základy jazyka HTML. Naučíme se vytvářet poutavé webové stránky pomocí stylování v ja-
zyce CSS, upravíme náš web pro různá zařízení (mobilní telefony, tablety atd.). Pronikneme do základů dynamických 
webových stránek.

Pátek 17:00–18:00 hodin                Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Ondřej Černota   •  Cena: 650  Kč  za  rok

KÓ
D

 –
 T

E 
08

ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI – děti od 7 let, mládež a dospělí
Pro kluky a holky od sedmi let i pro dospěláky, kteří mají rádi vláčky a modelářství. Během roku se budete podílet na
stavbě kolejiště,  modelů  vozidel  a  budov. Čekají vás výlety do železničních muzeí, modelářské výstavy a návštěva 
skutečné želenice.

Čtvrtek  16:30–18:30 hodin  První schůzka: 4. 10. 2018 v 16:30 v DDM Jednička
Vedoucí p. Martin Palaščak, DiS.      •  Cena dítě + rodič: 1.100 Kč / Cena dítě: 750 Kč/rok
 

Zajmova_18_19.indd   10 07.08.18   11:50



11

KÓ
D

 –
 S

P 
04

KÓ
D

 –
 S

P 
03

CVIČENÍ PRO BUDOUCÍ MAMINKY – nastávající maminky
Cvičení je určeno pro nastávající maminky, od prvního trimestru až do fi nále. Buďte pořád fi t. Cvičením posílíte pánevní 
dno a ješte se budete cítit báječně. Seznamíte se s jinými budoucími maminkami a vyměníte si zkušenosti a pocity.

Úterý a čtvrtek  9:30–10:30 hodin           Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 9:30
Vedoucí p. Martina Jarolímková       •  Cena: 50 Kč/hod.
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02 SPORTOVNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ – pro děti 4–6 let

Cílem kroužku je utužení tělesné kondice, získání  všestranné obratnosti, rychlosti a smyslu pro kolektivní sportování. 
Kroužek je určen pro malé neposedy, kteří si chtějí vyzkoušet různé druhy sportů i nářadí. 

Pondělí 16:00–17:00 hodin  Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Bc. Veronika Málková •  Cena: 600  Kč  za  rok

SPORTÍK – pro děti od 7 do 11 let
Je určen pro kluky i děvčata, kteří mají rádi pohyb a sport. Náplní kroužku je všestranný pohybový rozvoj dětí. Kluci
a holky budou zábavnou formou rozvíjet sílu, obratnost, kondici či mrštnost. Vyzkouší si také základy gymnastiky, atle-
tiky, protahovací a posilovací cviky, míčové a pohybové hry.

Pondělí 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Kateřina Macháčková     •  Cena: 600  Kč  za  rok

sportovní
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05 PŘÍPRAVKA BOJOVÝCH SPORTŮ – mladší – pro děti od 7 do 11 let

Děti se v tréninku seznámí s průpravnými cvičeními, nácviky úderů, obran, úhybů a jejich kombinacemi, stínovým 
boxem, s boxem na lapy, boxem do pytlů, kondičním tréninkem, posilováním, strečinkem.

Úterý 17:00–18:00 hodin  Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 18:00
Vedoucí p. Marek Ciler  •  Cena: 750  Kč  za  rok
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HRÁTKY S BATOLÁTKY (rodiče s dětmi)
Cvičeníčko je určeno pro děti od 6 měsíců do 3 let. Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů, a proto se 
budeme věnovat pohybovým aktivitám, rozvoji řeči a vnímání rytmu pomocí říkanek, písniček včetně různých pomůcek. 
Procvičí si paměť a protáhnou si celé tělo tak nejen děti, ale i rodiče.

Úvodní informativní schůzka pro oba kroužky: 3. 10. 2018 v 10:00
Středa    9:00–10:00 Broučci – děti 6–12 měsíců a rodiče •  Cena: 50 Kč/hod.
Středa 10:15–11:15 Skřítci – děti 1–3 roky a rodiče •  Cena: 50 Kč/hod. 
 Vedoucí p. Jana Čvančarová, DiS.

FOTO KROUŽEK – pro děti od 13 let a dospělé
Fotografování je světově velmi oblíbenou zábavou. Rozšiřuje všeobecný přehled, učí pečlivosti a trpělivosti. Foto-
grafovat lze téměř vše, všude a skoro za všech okolností. Je velmi motivující a má mnoho příznivců. Existuje mnoho
fotografi ckých soutěží, kterých je možné se účastnit a porovnávat své snímky s ostatními, což motivuje k neustálému 
zlepšování i k provozování dalších aktivit s tím spojených. Fotografování je tak velmi univerzálním prostředkem k trá-
vení volného času a navázání nových přátelství, přínosu k osobní spokojenosti. V tomto kroužku se naučíte základům 
techniky fotografování a pokročilí se zdokonalí ve svém koníčku pod vedením dlouholetého zkušeného profesionálního 
fotografa. Dozvíte se vše podstatné o digitálním fotografování a vyzkoušíte si ho v praxi, naučíte se používat možnosti 
a funkce, které nabízí moderní fototechnika i programy pro zpracování fotografi í. 

Úterý 16:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Ing. Zdeněk Cerman  • Cena: 800  Kč  za  rok
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06 PŘÍPRAVKA BOJOVÝCH SPORTŮ – starší  – pro děti od 12 do 17 let

Děti se v tréninku seznámí s průpravnými cvičeními, nácviky úderů, obran, úhybů a jejich kombinacemi, stínovým 
boxem, s boxem na lapy, boxem do pytlů, kondičním tréninkem, posilováním, strečinkem.

Úterý 18:00–19:00 hodin  Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 18:00
Vedoucí p. Marek Ciler  •  Cena: 750  Kč  za  rok
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BOWLING – začátečníci i pokročilí – děti od 8 let
Sportovní kroužek bowlingu je určen pro všechny děti od 8 let, které chtějí vniknout do tajů tohoto oblíbeného 
sportu. Cílem kroužku pro začátečníky je osvojit si pravidla této hry a zvládnout jejich uplatnění v praxi. Pokročilí 
hráči bowlingu se budou zdokonalovat ve hře a připravovat se na různé turnaje. Po celý rok jsou mezi sebou 
hráči motivováni soutěží.
Středa 15:30–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 15:30

v DDM Jednička. Schůzky se konají na externích bowlingových dráhách.
Vedoucí p. Bc. Veronika Málková     •  Cena: 900  Kč  za  rok
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STOLNÍ TENIS – pro děti od 8 let
Pro kluky a holky, kteří se chtějí naučit základy tohoto oblíbeného sportu. Naučíte se základní techniku a pra-
vidla, dozvíte se, jak správně držet pálku, jak se u stolu pohybovat, jak zahrávat různé údery a další. Na závěr 
společně uspořádáme turnaj.
Pondělí 17:00–18:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 1. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Bc. Veronika Málková •  Cena: 600  Kč  za  rok
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FLORBAL začátečníci – pro děti od 8 let
Sportovní kroužek pro holky a kluky od 8 let, kteří se chtějí naučit základy fl orbalu, trávit svůj volný čas pohybem 
a užít si spoustu zábavy. Naučíte se skvěle ovládat fl orbalovou hůl a míček nejen teoreticky, ale i v praxi. Pod ve-
dením zkušeného hráče si po osvojení těchto základních znalostí a pohybových dovedností zahrajete i turnaj.

Úterý 16:30–18:00 hodin                         Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 16:30
 v  DDM Jednička. Pravidelné schůzky budou probíhat v externí tělocvičně.

Vedoucí p. Jakub Hudec •  Cena: 900  Kč  za  rok
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FLORBAL pokročilí I. – pro děti od 8 let
Sportovní kroužek je určen holkám a klukům, kteří již zvládají základní fl orbalové dovednosti a chtějí se v nich 
zlepšovat. Čeká vás spousta průpravných cvičení a nebude chybět ani samotná hra. Na kroužku si zahrajete i turnaj. 

Úterý 18:00–19:30 hodin   Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 18:00
                      v DDM Jednička (děti budou rozděleni do skupin). Pravidelné schůzky budou probíhat v externí tělocvičně.

Vedoucí p. Jakub Hudec •  Cena: 900  Kč  za  rok
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FLORBAL pokročilí II. – pro děti od 8 let
Sportovní kroužek je určen holkám a klukům, kteří již zvládají základní fl orbalové dovednosti a chtějí se v nich 
zlepšovat. Čeká vás spousta průpravných cvičení a nebude chybět ani samotná hra. Na kroužku si zahrajete i turnaj. 

Středa 16:30–18:00 hodin    Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 18:00
                      v DDM Jednička (děti budou rozděleni do skupin). Pravidelné schůzky budou probíhat v externí tělocvičně.

Vedoucí p. Jakub Hudec •  Cena: 900  Kč  za  rok
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ZBRANĚ A STŘELBA – děti od 10 let a mládež
Kroužek pro kluky i děvčata se zájmem o střelné a palné zbraně. Dozvíte se, jak vypadala středověká do-
bývací technika, kde se vzala houfnice, jak dovedli střelné a palné zbraně využívat husité. Zastřílíte si 
ze vzduchovky na různé typy terčů i panákovou střelnici, naučíte se ovládat luk, vyzkoušíte si i střel-
bu z kuše. Čeká vás exkurze ke střelci z historických zbraní, uvidíte bojové scény z válečných fi lmů, pro 
zpestření si vyzkoušíte základy šermířských dovedností a prohlédnete zbroj. Povíme si o slavných zbra-
ních světa, jako byl Kolt 1873 nebo náš kulomet Bren. Vyrobíte si jednoduché modely historických zbra-
ní a vlastní „historický terč“. Své dovednosti a znalosti si ověříte při střeleckých soutěžích a kvízech.
Čtvrtek 17:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička    •  Cena: 750  Kč  za  rok
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JÓGA PRO DĚTI – děti 5–15 let a mládež
Předškolákům od 5 let a školákům nabízíme kroužek jógy pod vedením školené a zkušené lektorky s akredi-
tací Unie jógy I. stupně. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí 
odpočívat, rozvíjí fantazii a pomáhá čelit stresovým situacím. Kromě zlepšení tělesné kondice také dochází ke 
správnému rozvoji dýchání a psychické pohodě.
Středa 16:00–17:00 hodin                        Úvodní informativní schůzka 3. 10. 2018 v 16:00
Vedoucí p. Mgr. Iva Fraňková     •  Cena: 700  Kč  za  rok
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KROUŽEK MALÝCH HASIČŮ – pro děti 4–11 let (MŠ a 1. stupeň ZŠ) 
Ve spolupráci s SDH Verdek opět otevíráme kroužek pro všechny malé zájemce, kteří by se rádi nauči-
li vázat základní uzly, osvojili si základy zdravovědy, orientaci v mapách a další dovednosti, které vyu-
žijí i v osobním životě. V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému a šetrnému přístupu 
k přírodě. Nedílnou součástí náplně kroužku je účast na hasičských sportovních soutěžích hry Plamen, 
vzdělávání dětí v oblasti protipožární ochrany, při níž děti mohou získat znalosti, ale i praktické zkušenos-
ti ze všech oblastí hasičských činností. V poplatku za kroužek je již zahrnut také členský poplatek SH ČMS.
Pátek 16:00–17:30 hodin          Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:00 v DDM Jednička
Vedoucí p. Martina Truhlářová •  Cena: 600  Kč  za  rok
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JUMPING® A BODY STYLING – mládež od 13 let a dospělí
Jumping® je dynamický kondiční tréninkový systém na speciálně vyvinutých PROFI trampolínkách, který je ne-
jen efektivní, ale i opravdu zábavný. Toto dynamické cvičení probíhá na speciálních trampolínkách s řídítky pod 
vedením profesionálního instruktora a za doprovodu strhující hudby. Během dynamicky stavěné lekce  se po-
řádně „zapotíte“ a posílíte nejen dolní končetiny. Nezatěžuje klouby  díky doskokům na pružném výpletu trampo-
líny, a proto je vhodný i pro lidi s obezitou. Nemá složitou choreografi i a je vhodný jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé. Posilování problémových partií pak zajistí cvičení body styling. Na konci hodiny vás vždy čeká strečink.
Čtvrtek 18:00–19:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 17:00
Vedoucí p. Lenka Rydlová     •  Cena: 800  Kč  za  rok
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ATLETICKÁ VŠESTRANNOST – pro děti od 4 do 10 let
Cílem  kroužku   je  vytvoření  kladného  vztahu  dětí  ke  sportu  a  utužení  tělesné   kondice.  Budeme rozvíjet  zák-
 ladní  pohybové  dovednosti,  a  to  prostřednictvím  gymnastiky,  atletiky,  míčových  a  pohybových  her.
PO (ST) dle tělocvičny 17:00–18:00 hodin První schůzka 1. 10. v 17:00 v DDM Jednička 

                                   Pravidelné schůzky budou probíhat v externí tělocvičně. 
Vedoucí p. Bc. Kateřina Hlaváčková    •  Cena: 800  Kč  za  rok

RYBÁŘI pokročilí – pro děti od 9 let
Děti si rozšíří své rybářské znalosti a dovednosti, zúčastní se rybářských závodů. Scházet se budeme 1x za měsíc 
dle časového rozpisu. 
Sobota 9:00–11:00  hodin                         Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:30

v DDM Jednička (děti budou rozdělené do skupin)
Vedoucí p. Milan Lukášek                                                 •  Cena: 350 Kč za rok (kroužek 1x za měsíc)
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RYBÁŘI začátečníci – pro děti od 8 let 
Děti získají potřebné základní znalosti a dovednosti k získání rybářské povolenky, zúčastní se rybářských závodů.
Scházet se budeme 1x za měsíc dle časového rozpisu. 
Sobota 9:00–11:00  hodin                         Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:30

v DDM Jednička
Vedoucí p. Tomáš Behro      •  Cena: 350 Kč za rok (kroužek 1x za měsíc)
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přírodovědné a turistické
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CHOVATELSKÝ KROUŽEK – 2. skupina – pro děti od 6 let
Skutečná živá zvířátka na vás čekají v Jedničce! Zveme všechny malé i větší milovníky zvířat do našeho Chova-
telského kroužku. Pod odborným vedením se naučíte, jak se starat nejen o králíčky a morčata, ale také o hady, 
akvarijní rybky, vzácné ptáky nebo želvy.
Pátek (lichý týden) 16:30–18:00 hodin      Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Veronika Skalická       •  Cena: 850  Kč  za  rok (kroužek 1x za 14 dní)

VČELAŘSKÝ KROUŽEK – začátečníci – pro děti od 6 let
Zajímá tě příroda a chtěl by ses o ní dozvědět něco více? Přijď mezi nás. Budeme si povídat o životě včel, o práci 
včelaře, o včelích produktech a dalších zajímavostech z přírody. Nebudeme se však zabývat jen teorií, vyzkoušíme 
si i práci u živých včel. Naučíme se poznávat rostliny kolem nás a vytvoříme si vlastní herbář. Společně se zúčast-
níme soutěže Zlatá včela a dalších včelařských akcí pro děti a mládež.
Pátek 15:00–16:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Veronika Šebková            • Cena: 650  Kč  za  rok
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KOMPÁSEK – pro děti od 7 let
Kroužek pro malé turisty a začínající sběratele zajímavých kamenů. Rádi se touláte po lesích, skalách, starých 
zříceninách? A sbíráte zajímavé kamínky? Pak je tenhle kroužek právě pro vás. Při výpravách pěšky a třeba i na 
kole budeme objevovat zajímavé kouty Královédvorska. Navštívíme přitom i málo známá místa. Naučíme se 
zacházet s turistickou mapou a busolou. Z kartonu si vyrobíme krajinku se skalami, zříceninou a turistickým 
rozcestníkem. Začnete se orientovat v drahých kamenech a vytvoříte si vlastní sbírku. Své znalosti si ověříte 
při soutěžích a testech. Navštívíme brusiče a sběratele kamenů, budeme tábořit ve srubu na hradě Kumburku.
Úterý 15:00–16:30 hodin Úvodní informativní schůzka: 2. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička     •  Cena: 650  Kč  za  rok
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CHOVATELSKÝ KROUŽEK – 1. skupina – pro děti od 6 let
Skutečná živá zvířátka na vás čekají v Jedničce! Zveme všechny malé i větší milovníky zvířat do našeho Chova-
telského kroužku. Pod odborným vedením se naučíte, jak se starat nejen o králíčky a morčata, ale také o hady, 
akvarijní rybky, vzácné ptáky nebo želvy.
Čtvrtek (sudý týden) 16:30–18:00 hodin      Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 16:30
Vedoucí p. Roman Komeda        •  Cena: 850 Kč za rok (kroužek 1x za 14 dní)

VČELAŘSKÝ KROUŽEK – pokročilí – pro děti od 10 let
Kroužek je určen pokročilým včelaříkům, kteří se chtějí zdokonalovat ve svých dovednostech a vědomos-
tech. Budeme navazovat na poznatky, které už máme, a učit se spoustu dalších  zajímavých  věcí,  bez nichž 
se správný včelař neobejde. Čeká nás účast na včelařských soutěžích a včelařských akcích pro děti a mládež.
Pátek 16:00–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 15:00
Vedoucí p. Veronika Šebková            • Cena: 650  Kč  za  rok
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RYBÁŘI pokročilí – pro děti od 9 let 
Děti si rozšíří své rybářské znalosti a dovednosti, zúčastní se rybářských závodů. Scházet se budeme 1x za měsíc 
dle časového rozpisu. 

Sobota 9:00–11:00  hodin 
Vedoucí p. Jaroslav VokounKÓ
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KOMPAS – pro děti od 9 let
Tenhle kroužek je určen všem mladým turistům a lehce pokročilým sběratelům drahých kamenů. Obojí se 
dá dobře spojit. Při pěších i cyklovýpravách do okolí budeme objevovat zajímavou přírodu i památky. Zjistíte 
třeba, kolik tu stálo hradů a tvrzí, podíváte se do míst, kam se běžní turisté nevodí. Také  ale budeme sbírat 
na navážkách cest i na polích zajímavé kameny, vyzkoušíme si rýžování českých granátů, prohlédneme méně 
známé skalní útvary. Zopakujeme oblíbené exkurze ke „kamenářům“ s možností zakoupení nerostů do svých 
sbírek. Vyrobíte si krabičky na své kameny. Spolu s členy Kompásku prožijete malé dobrodružství na Kumburku.
Středa 15:30–17:00 hodin Úvodní informativní schůzka: 3. 10. 2018 v 15:30
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička     •  Cena: 650  Kč  za  rok

Úvodní informativní schůzka: 5. 10. 2018 v 16:30
v DDM Jednička (děti budou rozdělené do skupin)

         •  Cena: 350 Kč za rok (kroužek 1x za měsíc)

KÓ
D

 –
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PŘÍRODOVĚDNÝ A ZOOKROUŽEK – pro děti od 8 let
Kroužek  pro  všechny,  kteří  mají rádi přírodu a zejména zvířata všeho druhu. Část schůzek se bude odehrávat  
v ZOO, další v DDM  Jednička  a v přírodě.  Dozvíte se zajímavosti ze života exotických i našich divokých zvířat. Při
soutěžích, testech a zajímavých hrách si ověříte své  znalosti. Pozveme na besedu lesníka, prohlédneme si kožeši- 
ny  a  různé  trofeje, navštívíme  soukromé chovatele zvířat. Jakou máte fantazii a představivost, si vyzkoušíte při 
Land artu – volném tvoření v přírodě a při pátracích hrách v lese.
Čtvrtek 15:00–16:30 hodin       Úvodní informativní schůzka: 4. 10. 2018 v 15:00 v DDM Jednička 
Vedoucí p. Bc. Vladimír Jiřička     •  Cena: 700  Kč  za  rok

Zajmova_18_19.indd   14 07.08.18   11:50



15

AKCE DDM JEDNIČKA pro školní rok 2018–2019

Září 
   6. 9.                      Běh naděje – humanitární akce 
 20. 9.                     Podzimní kros
 25.–26. 9.            Den jazyků   

Říjen
 6. 10. Rodinné výpravy  
13. 10. Všehotrh     
16. 10. Minitriatlon pro MŠ  

Podzimní prázdniny     
29.–30. 10. Ať žijí duchové             
         29. 10.           Laserová střelnice     
         30. 10.           Podzimní turnaj v bowlingu  

Listopad 
  6.–9. 11.  Výročí 1918
 10.  11.      Uspávání strašidel   
 19.–21. 11. Otázky a obrázky   
27.–28. 11. Advent pro MŠ a ZŠ
30. 11. – 1. 12. Čertovská noc 

Prosinec
    Rodinné výpravy – Praha 
 1.–13. 12.  Výstava betlémů
 12. 12.  Vánoční bowling 

Leden
 14.–17. 1. Hádej, co jsem za zvíře 
 23. 1.  Šplháme s Jedničkou  
 26. 1.  Tajný výlet
 30. 1.   Klání malých školáků

Únor 
 Pololetní prázdniny v Jedničce
 1. 2.  Výlet do muzea Karla Zemana
 1. 2.  Pololetní turnaj v bowlingu  
 1. 2.  Den plný her a tvoření
Jarní prázdniny v Jedničce
 4. 2.  Výlet do aquaparku  
 5. 2.  Den plný her   
 6. 2.   Zábavné tvoření  
 6.–8. 2.  Tři dny dobrodružství
  17. 2.  Karneval

Březen 
  19.–20. 3. Předprojekce Juniorfi lmu 
 22.–24. 3. Zlaté slunce a Juniorfi lm – 
    Memoriál Jiřího Beneše
 26.  3.  Jarní kros  
   

Duben
   6.–7. 4. Dvorská Jednička 
 16.–17. 4. Den Země
 16. 4.  Stříbrná Zeměkoule
Velikonoční prázdniny
 18. 4. Jarní vejšlápek  
 18. 4. Velikonoční bowling
 18. 4. Barevné Velikonoce  

Květen 
 15. 5. Vyhodnocení soutěže Zlatá tužka
 18. 5. Prima hrátky v Jedničce
 22. 5. Znalec rostlin
 23. 5. Soutěž mladých cyklistů – OK
 25. 5.  Turnaj Špuntů   
 31. 5. Den dětí 
 31. 5. Závěrečná akademie  

Červen
 3. 6. Poznávání přírodnin  
 5. 6. Sportovní hry pro MŠ  
 8. 6. Pohádkový pochod  
 12. 6. Baby olympiáda  
 13. 6. Kuličkiáda  

Červenec, 
srpen              Příměstské tábory pro děti
  Pobytové tábory pro děti
  Zahraniční pobyty pro rodiče s dětmi
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PŘIHLÁŠKA K ZÁJMOVÉ ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vybraný zájmový útvar: …………………………….………………….……………….…KÓD……………..
Příjmení a jméno účastníka……….…………………………………………………………………………….
Datum narození: ……….…………………… Státní občanství: .…….……… Zdr. pojišťovna: ……………....
Zdravotní způsobilost: schopnost se v plné míře zúčastnit činnosti v ZÚ:            ANO            NE          S OMEZENÍM
Bydliště: ………………………….………………………………………………………………………………
Škola: …………………………………………………………. Třída: …….……….…….…….………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce (matka): ……………………………………………………………….
E-mail: …………………………………….………………………….. Tel.: …………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce (otec): ………………………………………………………………....
E-mail: …………………………………….………………………….. Tel.: …………………………………….

Na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti 
dítěte v zájmovém útvaru.  Poměrná  část  platby  (po  odečtení  manipulačního  poplatku  50  Kč)  se vrací 
pouze ve výjimečných případech (stěhování, zdravotní důvody,…) na základě písemné žádosti.
Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů – „Fotografi e dítěte“
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím s použitím,  zpra-
cováním  a   se  zveřejněním  podobizny dítěte (fotografi e), jehož jsem zákonným zástupcem, ve veřejně 
přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, facebooku DDM, v propagačních 
materiálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 10 let.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne ……………………….……….
Jméno a podpis zákonného zástupce……………………….……

Souhlas se zpracováním  a zveřejněním osobních údajů – „Výsledkové listiny a jmenné seznamy“
Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím se  správou  a  zve-
řejněním osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, v rozsahu jméno, příjmení, věk, škola
a třída správcem Dům dětí  a  mládeže  Jednička  za  účelem propagace organizace a ve veřejně přístup-
ných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách, facebooku DDM, v propagačních  mate-
riálech DDM, tisku a tiskovinách. Svůj souhlas dávám na dobu 5 let.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne  ………………………………
Jméno a podpis zákonného zástupce ……………………….…..

Beru na vědomí, že souhlas je možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to prostřednictvím 
e-mailu zasláním žádosti na adresu info@ddmdvurkralove.cz nebo písemnou formou zasláním na adresu 
organizace Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování před uvedenou 
lhůtou budou osobní údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s vnitřním řádem DDM Jednička a pravidly BOZP. 
Zodpovídám za cestu dítěte na zájmovou činnost a zpět.
Datum: …………………………………          Podpis zák. zástupce: …………………………………………..

Platba za kroužek musí být uhrazena nejpozději  do 31. 10. 2018, buď  hotově  v  DDM Jednička, nebo  bezhotovostně 
na  účet  DDM  číslo: 194470229/0300.  Jako  variabilní  symbol  uveďte kód kroužku a do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno a příjmení dítěte.

V případě změny údajů v přihlášce je okamžitě nutné tyto změny nahlásit vedení zařízení.
BEZ ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY NELZE DÍTĚ ZAPSAT DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ!
Kontakty: DDM JEDNIČKA, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
E-mail: info@ddmdvurkralove.cz
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