
Nabídka kroužků DDM Vimperk 2017 – 2018 
 
Organizační informace: 
Zájmová činnost začíná v pondělí 2. října 2017 a končí 31. května 2018 
Jestliže si vyberete z naší nabídky, řádně vyplňte celou přihlášku, / na každý kroužek zvlášť/,přihlášky 
odevzdejte do 29. září 2017 přímo v DDM Vimperk. Přihlášku neposílejte e-mailem.  
Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 2. října 2017, 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 2017/18 
Každý zájemce zaplatí úhradu v kanceláři DDM do 31. 10. 2017 (pondělí – čtvrtek od 9:00 do 11:00 a 
od 13:00 do 17:00 hodin), nebo jiný den a čas po telefonické domluvě. 
Lze platit i převodem s určeným VS, který vám bude sdělen v kanceláři DDM. 

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, 776325146,605370746 
        728017874,732796844 
vimperk@ddm-prachatice.cz 

   
 
 

Aktivity pro nejmenší 
 
Kamarád 
Hry, četba, cvičení a tvoření, pro maminky s dětmi 
vedoucí: Štěpánka Havrdová, v DDM 
úterý, 9:30-11:00, 800,- Kč, 1. schůzka 3.10.  

 
Hrátky s předškoláky 

Jednoduché tanečky, cvičení a hry, krátké výlety, vaření a pečení, maňáskové divadlo a spousta dalších 
zajímavých dobrodružství.  
4 -6 let, vedoucí: Mgr. Kateřina Drabešová Šartnerová, Štěpánka Havrdová, v DDM 
středa, 16:00-17:30, 800,-Kč, bez rodičů, 1. schůzka 4.10. 

 

Hrátky s batolátky  
Hravá a tvořivá cvičení maminek s dětmi, které rozvíjí vnímání dětí a jejich dovednosti, správné pohybové návyky, 
jemnou a hrubou motoriku, orientaci v prostoru. K dispozici je velký výběr cvičebních pomůcek. 
1-3 roky, vedoucí: Bc. Iveta Pavlíková,  
taneční sál ve FITNES CENTRU „MOVE TO LIVE“-Vimperk 
čtvrtek, 10:00- 11:00, 1000,- Kč / na pololetí/ 
1. schůzka 5.10.                  
 

 
 
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.  
7-17 let, vedoucí: Milan Sojka, v DDM 
čtvrtek, 16:00-18:00, 500,- Kč, 1. schůzka 6.10. 

neděle, Rybolovná technika- NOVINKA, více informací na 1. schůzce 6. 10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vimperk@ddm-prachatice.cz


Taneční kroužky 
 
Dětské tance 

Jednoduché i složité taneční sestavy se základními prvky hip hopu, orientálního, irského, latinskoamerického 
i country tance. 
Na konci pololetí akce pro děti / discoples, disko/- v ceně úplaty za kroužek. 
Možnost zúčastnit se různých vystoupení, amatérských tanečních soutěží. 
5-7 let, vedoucí: .Bc. Iveta Pavlíková, taneční sál ve FITNES CENTRU „MOVE TO LIVE“-Vimperk 
pondělí, 15:00- 16:00, 1000,- Kč / na pololetí/ 

1. schůzka 2.10. 
8-10 let, vedoucí: Michaela Sochová, taneční sál ve FITNES CENTRU „MOVE TO LIVE“-Vimperk 
pondělí, 16:00- 17:00, 1000,- Kč / na pololetí/ 

1. schůzka 2.10. 
11-18 let, vedoucí: Michaela Sochová, taneční sál ve FITNES CENTRU „MOVE TO LIVE“-Vimperk 
pondělí, 17:00- 18:00, 1000,- Kč / na pololetí/ 

1. schůzka 2.10. 
 
 

  
ESTETICKÉ 

Výtvarný kroužek s keramikou 

Děti si osvojí základní techniky práce s barvou a hmotou.  
Kresba, malba, prostorová tvorba a experimentování s výtvarnými technikami. 
Založen na tvořivosti dětí. 
6-15 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM 
úterý, 13:00-14:30, 900,- Kč, 1. schůzka 3. 10. 
 
Keramika I. - pokročilí 

Modelování a práce s hlínou, dekorace pomocí glazur, engob, barvítek. 
7-15 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM 
úterý, 14:30-16:00, 900,- Kč, 1. schůzka 3. 10.  
 
Keramika – začátečníci I. 

Modelování a práce s hlínou, začátečníci 
5-8 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM 
středa, 12:30-13:30, 700,- Kč, 1. schůzka 4. 10.  
 
Keramika – začátečníci II. 

Modelování a práce s hlínou, začátečníci 
5-8 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM 
středa, 13:30-14:30, 700,- Kč, 1. schůzka 4. 10.  
 
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, 
odlévání do forem 
8-18 let, vedoucí: Jitka Martanová, v DDM 
středa, 14:30-16:00, 900,- Kč, 1. schůzka 4. 10.  

 
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, 16:00-17:30, 900,- Kč, 1. schůzka 5. 10. 

 
Klub seniorů- aktivně i v důchodu NOVINKA 

Modelování a práce s hlínou a jiné rukodělné činnosti 
vedoucí: Jitka Martanová, v DDM/ omezený počet účastníků/ 
úterý, 9:30-11:00, 10 lekcí -800,- Kč, 1. schůzka 3.10.  
 

 
 
 
 
 
 



Rukodělné kroužky 
 
Korálky - NOVINKA 

Práce s korálky- tvoření šperků a ozdob z různých bižuterních technik 
8-18 let, vedoucí: Štěpánka Havrdová, v DDM 
úterý,14:30-16:00, 800,- Kč, 1. schůzka 3. 10. 
 
Dovedné ruce I. 

Tvorba dárků a dekorací k výzdobě interiéru, výroba šperků a oděvních doplňků z různých materiálů. 
od 5 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM  
středa, 13:00-14:30, pro mladší děti, 800,- Kč, 1. schůzka 4. 10. 

 
Dovedné ruce II. 

Děti se seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, s různými materiály a jejich uplatněním v 
současné módě, výzdobě interiéru a výrobě dárečků k různým příležitostem. Připraveno je: pletení předmětů z 
pedigu, textilní techniky – předměty do bytu a zdobení oděvů, šperky z fima, korálků, drátků, zdobení skla a 
porcelánu, šití na šicím stroji  
9-15 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM  
středa, 14:30-16:00, 800,- Kč, 1. schůzka 4. 10. 

 
Proutek k proutku I. - NOVINKA 

V kroužku budeme pracovat s přírodním i barveným pedigem, pedigovými šény a pásky, různými druhy korálků a 
provázků. Vyrobíme si koše různých velikostí a tvarů, tácy a ozdobné předměty. Naučíme se opletení dna, 
základní vazby s 2 a 3 pruty, uzavírky. 
8-15 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM  
pondělí, 15:30-17:00, 1000,-Kč, 1. schůzka 2. 10.  

 
Proutek k proutku II. - NOVINKA 

V kroužku budeme pracovat s přírodním i barveným pedigem, pedigovými šény a pásky, různými druhy korálků a 
provázků. Vyrobíme si koše různých velikostí a tvarů, tácy a ozdobné předměty. Naučíme se opletení dna, 
základní vazby s 2 a 3 pruty, uzavírky. 
8-15 let, vedoucí:  Eva Kubišová, v DDM  
čtvrtek, 15:30-17:00, 1000,-Kč, 1. schůzka 5. 10.  

 
 

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, 500,- Kč, 1. schůzka 2. 10. 
 
Kytara - NOVINKA 

Kroužek je zaměřen především na zvládnutí doprovodu písní pomocí akordových kytarových značek. 
8-15 let, vedoucí: Milan Sojka, v DDM 
úterý, 16:00-17:00, 500,- Kč, 1. schůzka 3. 10.  
 

 

Technika 
 
Radiotechnický kroužek  

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. 
od 10 let, vedoucí:  Václav Vácha 
pondělí, 15:30, 700,- Kč, 1. schůzka 2. 10., v DDM/  kde bude upřesněn den a čas schůzek/ 

 
 
Konstruktéři I.  

Kroužek pro stavitele a malé konstruktéry funkčních hraček z české klasiky- stavebnice merkur- montáže 
s opravdovými šrouby a kovovými prvky. Děti budou stavět od jednoduchých konstrukcí po složitější. Rozvoj 
zručnosti a vztahu k technice a technickým oborům.  
od 6 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM 
pondělí,14:00- 15:30, 600,-Kč, 1. schůzka 2. 10. 
 
 



Konstruktéři II.  

Kroužek pro stavitele a malé konstruktéry funkčních hraček z české klasiky- stavebnice merkur- montáže 
s opravdovými šrouby a kovovými prvky. Děti budou stavět od jednoduchých konstrukcí po složitější. Rozvoj 
zručnosti a vztahu k technice a technickým oborům.  
od 7 let, vedoucí: Eva Kubišová, v DDM 
úterý, 14:00- 15:30, 600,-Kč, 1. schůzka 3. 10. 

 

 
Ostatní 
 
Hříčky s matematikou - NOVINKA 

Rozvoj matematických dovedností, především logického myšlení. 
od 7 let, vedoucí Mgr. Ludmila Vilánková, v DDM 
čtvrtek, 14:00 – 15:00, 500,-Kč, 1. schůzka 5. 10. 
 
Hokus pokus – NOVINKA 

Kroužek zaměřený na chemické, fyzikální a biologické pokusy a jevy. Probouzí zvídavost, hravou formou zkoumá 
svět kolem nás.  

od 10 let, 500-Kč, v DDM, 1. schůzka 5. 10., v 15:00 hod., kde bude upřesněn čas a den schůzek podle zájmu   
 
Kroužek vaření 

Pro děti, které rády pomáhají a chtějí se dále zdokonalovat v přípravě pokrmů a základech stolování.  
od 7 let, vedoucí: Radoslav Spurný, Štěpánka Havrdová, v DDM  
pondělí,15:00-17:00, 1100- Kč, 1. schůzka 2. 10.  
 
Pralinky 

Pro děti, které rády pomáhají v kuchyni při pečení. 
Budete se učit péci muffiny, perníčky…., seznámíte se i s přípravou studené kuchyně. 
od 8 let, vedoucí: Štěpánka Havrdová, v DDM,  
čtvrtek,14:00-15:30, 1 100,- Kč, 1. schůzka 5.10. 
 
Divadélko - NOVINKA 

Určeno pro všechny malé herce a herečky, kde využijí všechny své pohybové, komunikační, hudební i kreativní 
dovednosti. Společně natrénují a předvedou, vždy v závěru pololetí jedno vystoupení. 
7-15 let, vedoucí: Bc. Iveta Pavlíková, v DDM, v případě většího zájmu děti rozdělíme 
čtvrtek, 15:30-17:00, 500,- Kč, 1. schůzka 5. 10.  
 
Fotohrátky   

Seznámení se základy práce s fotoaparátem.  Každá schůzka bude mít vlastní téma, focení přímo v terénu. 
Úpravy fotografií, třídění a správa fotografií. Publikování fotografií, uspořádání výstavy fotografií. 
Každý účastník kroužku by měl mít vlastní fotoaparát. 
od 10 let, vedoucí: Lucie Hovorková, v DDM 
úterý,15:30-17:00,600,-Kč, 1. schůzka 3. 10., bude upřesněn čas podle zájmu dětí 

 

 
Jazykové kroužky 
 
 
Hrátky s angličtinou 

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. 
7-12 let, vedoucí: Mgr. Ludmila Vilánková, v DDM 
čtvrtek,13:00- 14:00, 500,- Kč, 1. schůzka 5. 10. 
 

Sportovní kroužky 

 
 
Děti na startu- NOVINKA 

Cílem kroužku je pozitivní přístup ke sportu, pro všechny děti, bude rozvíjet silové, vytrvalostní, gymnastické 
schopnosti dětí. Budou se věnovat obvyklým i neobvyklým sportovním aktivitám. Využití laviček, žíněnek, 
švihadel, míčů, owerbolů, stepů…., čeká je kruhový trénink, posilování, Cross fit pump,Tabata,TRX,Flowin 

9-15 let, vedoucí: Nikola Málková, Jana Jaklová, v tělocvičně ZŠ Smetanova 405 

úterý, / 15:00-16:30/,1000,-Kč, 1. schůzka 3.10. 
 
 
 



Hejbej se… 

Základy míčových a jiných pohybových her, které mají přispívat ke zvýšení kondice.  Kroužek je určen všem, kteří 
rádi sportují. Děti se seznámí se základy např. vybíjené, přehazované, volejbalu. 
Pro zpestření budou zařazeny moderní sportovní aktivity, jízda na koloběžkách. 
vedoucí: Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova 405 
čtvrtek, 14:00-15:00, 700,- Kč, 1. schůzka 5. 10.  
 
Vodácký kroužek- NOVINKA 

Základy vodáctví, táboření, šifrování, poznávání přírody, splouvání řek a víkendové akce. V létě pak možnost jet 
na vodácký putovní tábor. 
vedoucí: Rudolf Schlehuber, v DDM,  
středa: 15:00-16:30, 600,-Kč, 1. schůzka 4.10. 
 
Šachy 

„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou pro každého tím, 
co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou záležitostí, pro třetího sportem, 
čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý život“ Michail Tal, šachový mistr světa. 
5-18 let, vedoucí: Miroslav Hůlovec, v DDM  
pondělí,16:00-18:00 Kč, 500,- Kč, 1. schůzka 2. 10. 
 
Sportovní gymnastika – přípravka - NOVINKA 
pro děti předškolního věku, omezený počet dětí, 
5 – 6 let, vedoucí: Hana Košnarová, Pavla Uhříčková,  
pondělí, 15:00 – 16:30,1000,- Kč, 1. schůzka 2. 10.   

 
 
Sportovní gymnastika I. 

Sportovní gymnastika je vhodnou formou všestranného pohybu, který napomáhá správnému držení těla, je 
vhodná pro chlapce i děvčata, je to cvičení nenáročné na výbavu, postačí cvičky a gymnastický dres nebo 
kraťasy a tričko. 
trénink 1x týdně 1000,- Kč, trénink 2x týdně1500,- Kč 
6-14 let, vedoucí: Marie Kotlíková, Helena Roblová, Pavlína Vozobulová 

tělocvična ZŠ Smetanova 405 
středa, čtvrtek 16:00-18:00, 1. schůzka 4. 10. 
 
Sportovní gymnastika II. 

trénink 1x týdně 1000,- Kč, trénink 2x týdně1500,- Kč 
6-14 let, vedoucí: Hana Košnarová, Pavla Uhříčková,  

tělocvična ZŠ Smetanova 405 
úterý: 16:30-18:30, pátek: 16:00-18:00 

1. schůzka 3. 10. 
 
Sportovní všestrannost – cyklistika 

Baví vás cyklistika a horská kola? Chcete se zlepšit v technice jízdy a osvojit si další cyklistické dovednosti? Láká 
vás vyzkoušet si atmosféru závodů? Kromě cyklistiky si budete moci vyzkoušet i další sporty jako lyžování, 
bruslení a lední hokej, základy skalního lezení a sportovní gymnastiky a mnohé další. 
trénink 1x týdně 
8-15 let, vedoucí: Mgr. Ondřej Šavrňák, Jan Jedlička  

tělocvična Gymnázia Vimperk, Mírová 540 
v pondělí, 17:30-19:00,900,-Kč, 1. schůzka 2. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Připravujeme 
 

 Dny otevřených dveří v DDM / 20. a 21. září 2017, květen 2018/ 
 Drakyjádu / 22. října 2017/ 

 divadelní představení 
 nové výukové programy pro ZŠ (celoročně) 
 závody ve sportovní gymnastice 
 bazar sportovních potřeb (listopad 2017) 
 vánoční a velikonoční trhy v MěKS Vimperk 
      (prosinec 2017, březen 2018) 

 florbalový turnaj 
 karneval na ledě   
 Den dětí  
 akce a tábory v období prázdnin 

 
 
Tvořivé kurzy pro dospělé  
 
Řemeslné kurzy: adventní vazba- listopad 2017, lektor: Marta Vintrová 
    vánoční keramickou dílnu- listopad 2017, lektor: Jitka Martanová 
    vánoční výtvarnou dílnu- NOVOROČENKA, lektor: Jitka Martanová  
    velikonoční výtvarnou dílnu-  lektor: Jitka Martanová 

     
      
Kurzy keramiky- lektor: Jitka Martanová 
 

Termíny a ceny kurzů budou včas zveřejněny. 
/Vimperské noviny, www.ddm-prachatice.cz/ 
 
Flirt Dance - lektorka: Olina Holoubková 

Flirt Dance představuje spojení tance, tvarování postavy, zdravého sebevědomí a upevňování pozitivního 
pohledu na sebe sama. Výuka má tři části S Faktor, prvky z latinskoamerických a orientálních tanců 
závěrečnou částí je samozřejmě strečink a relaxace, vhodné od 18 let. 

1. informativní schůzka 21. 9. 2017, v DDM, v 17:00 hodin 

 
 
Kurz – Anglický /německý/ jazyk pro seniory s vnoučaty – kurz zaměřený na společnou výuku jazyka seniorů 

a vnoučat  
kurzy jsou zdarma, 10 lekcí,  
kurz je finančně podpořen jihočeským krajem, 
zahájení kurzů v roce 2017 / říjen/, informace a přihlášky v DDM  

 
 
 
 
 
   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. 
Logopedickou pomoc mohou využít nejen děti, ale i dospělí. 
Na logopedii je nutno se předem objednat na telefonním čísle: 723 442 744. Čas logopedického cvičení 
bude individuálně domluven. 
  
Na každou návštěvu vezměte s sebou průkaz vaší příslušné ZP, notýsek a přezutí (i pro doprovod). 
 
Bližší informace získáte v přímo v DDM Vimperk 
 
 

Pracovníci DDM Prachatice 
Bc. Jiří Machart- ředitel 
Pracoviště Vimperk 
Jitka Martanová- vedoucí pracoviště 
Eva Kubišová – pedagog volného času 
 

http://www.ddm-prachatice.cz/

