
 Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: ZŠ ST 15:30, Envicentrum PROUD
vědci-pokročilí využijí nejen mikroskopy, ale i další laboratorní vybavení pro 
experimentování v badatelské učebně a pokusy přímo venku v přírodě

Mikrosvět Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: 1. stupeň ZŠ ST 14:00, Envicentrum PROUD
vědci-začátečníci se naučí ovládat mikroskop i binokulární lupu a v teple učebny 
i venku budou moci nahlédnout do fascinujícího mikrosvěta

Hrátky s přírodou K. Trnková (777 545 009); P + 300,-
určeno: MŠ od 5 let (předškoláci) PO 13:00, Přírodovědná stanice
hraj si spolu s námi venku, poznej přírodu, rostliny i zvířecí kamarády ze Stanice

Malý přírodovědec K. Trnková (777 545 009); P + 300,-
určeno: 1. stupeň ZŠ PO 15:00, Přírodovědná stanice
pozorování přírody z blízka (mikroskopy) i z dálky (dalekohledy) prostřednictvím 
her, pokusů, ale hlavně na vlastní kůži a všemi smysly

Chovatelský kroužek II. K. Trnková (777 545 009); P + 300,-
určeno: ZŠ ÚT 15:30, Přírodovědná stanice
pravidelná péče starších a ostřílených chovatelů o hospodářská zvířata ve Stanici

Včelařský kroužek K. Trnková (777 545 009); P + 300,-
určeno: ZŠ, SŠ ST 15:00, Přírodovědná stanice
získej znalos  potřebné pro včelaření a zapoj se do prak cké péče o včelstvo

S rodiči za zvířátky K. Trnková (777 545 009); 40,-/schůzka
určeno: rodiče s dětmi do 5 let ST 10:00, Přírodovědná stanice
krmení domácích zvířat a mazlíčků pro nejmenší dě  v doprovodu pra/rodičů 

Myslivecký kroužek M. Reisinger (605 986 673); P + 400,-
určeno: ZŠ ST 15:30, Přírodovědná stanice
pozorování zvěře, pobyt v lese,  návštěvy střelnice - vstupte do mysliveckého světa

Chovatelský kroužek I. N. Hralová (778 526 093); P + 300,-
určeno: ZŠ ČT 13:30, Přírodovědná stanice
nauč se krmit a starat se o hospodářská zvířata jako jsou králíci, ovečky, kozy 
a další zvířecí kamarádi a dopřej jim pravidelnou dávku péče, dobrot a mazlení

Exo-tera II. Z. Jahnová (778 449 919); P + 300,-
určeno: ZŠ PO 16:30, Přírodovědná stanice
pravidelná péče zkušených chovatelů o  terarijní zvířata i  malé domácí mazlíčky

Exo-tera I. Z. Jahnová (778 449 919); P + 300,-
určeno: ZŠ ČT 15:30, Přírodovědná stanice
v zoologické učebně naučíme začínající chovatele, jak se postarat o malé domácí 
mazlíčky (činčily, morčata, křečky) i náročnější terarijní zvířata (plazy, hmyz)

Rybářský kroužek L. Jedlička (721 610 674); P + 500,-
určeno: ZŠ PÁ 14:30, Envicentrum PROUD
nauč se chytat ryby, připrav se na rybářské zkoušky a získej rybářský lístek

V případě  k programu kroužků, cenám apod. se, prosím, obracejte na dotazů
pedagogy DDM nebo přímo na  (viz ). vedoucí kroužků telefonní číslo u jména
Pro další informace využijte níže uvedené kontakty nebo webové stránky:
Pracoviště Zámek (sídlo organizace a kancelář)
adresa: Mírové náměs  11, 341 01 Horažďovice,   www.ddm-hd.cz
tel.: 777 367 688, e-mail: zamek.ddm@gmail.com
Pracoviště Přírodovědná stanice
adresa: Zářečská 639, 341 01 Horažďovice, www.envicentrum.eu/stanice
tel.: 777 545 009, email: stanice.ddm@gmail.com
Pracoviště PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn
adresa: Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice, www.envicentrum.eu
tel.: 778 499 919, e-mail: envicentrum.ddm@gmail.com

Ceny za ak vity/kroužky na celý školní rok jsou uvedeny vždy na konci řádku 
s názvem. Model hrazení zápisného se od loňského roku nezměnil, opět se pla  
paušální částka (P) + nadstavba: 
 paušální částka (P) = 400 Kč  se pla  u všech kroužků/ak vit
 nadstavba je odlišná u jednotlivých kroužků/ak vit, vztahuje se pouze 

k danému kroužku a zohledňuje jeho ekonomickou náročnost
Např. Robo ka P + 300,- znamená, že zájemce o tento kroužek za celý školní rok  
zapla  celkem 700 Kč. V placení/cenách ale existuje i několik výjimek, jde 
především o jazykové kroužky, kluby, kurzy a platby za jednotlivé schůzky, 
informujte se u vedoucího kroužku/ak vity. 

Využijte  pro dě , které v DDM navštěvují . zvýhodnění více kroužků  Paušální 
částku (P) pla te pouze u prvního zapsaného kroužku, u ostatních kroužků/ 
ak vit doplácíte už jen nadstavbu.

Přihlášky naleznete na všech pracoviš ch DDM  do zájmových kroužků  a také na 
webových stránkách  v sekci „Ke stažení“. www.ddm-hd.cz
Řádně vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte vedoucím kroužků nebo 
v  ve  od do . kanceláři DDM v Zámku všední dny 8:00  15:30 hod
Termín odevzdání přihlášek a úhrady zápisného: do 31. 10. 2018, první schůzky 
kroužků a zájmové činnos  proběhne .zahájení v týdnu 1. - 5. 10. 2018
Na pozdní přihlášení a platby bohužel nemůžeme brát zřetel a do kroužků bude 
možné přihlásit se až od 2. polole  (od února 2019). 
Přihlašování do klubů (Klub rodičů s dětmi, Lukoklub RAVEN Horažďovice, Klub 
vodáckých ak vit, PŘÍVEHIKL - Přírodovědné-historický klub)  a kurzů (Keramika 
pro dospělé, Na nitce) probíhá v průběhu celého školního roku.

Přihlašování na kroužky

Přírodovědné

Úhrada zápisného

Kontakty

Nabídka kroužků DDM Horažďovice 2018/2019, verze k 17. 8. 2018

Dům dětí a mládeže Horažďovice
Mírové náměs  11, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 606 880 502, zamek.ddm@gmail.com
www.ddm-hd.cz

Úhradu zápisného bezhotovostně, prosíme, proveďte  (převodem nebo 
vkladem) na č. ú.  nejpozději (do „sdělení  980 819 0207/0100 do 31. 10. 2018 
příjemci” uveďte jméno účastníka a název kroužku).

NABÍDKA KROUŽKŮ 
DDM HORAŽĎOVICE

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
WWW.DDM-HD.CZ



Indoor cyklistika I.  J. Müller (602 325 138); 50,-/jízda*
určeno: dospělí  PO 18:30 a 19:30, PÁ 17:30, cyklofitko Zámek

Němčina I. a II. J. Müller (602 325 138); 700,-/pololetí
určeno: dospělí  PO 17:30/PO a PÁ 16:30, kuchyně DDM Zámek
německá grama ka a konverzace pro dospělé - lekce pro mírně pokročilé 
(Němčina I., PO 17:30) i pokročilé (Němčina II., PO a PÁ 16:30)

Angličtina E. Slavíková (602 120 169); 700,-/pololetí
určeno: dospělí  PO 17:15 a 18:15, jazyková učebna DDM Zámek
anglická grama ka a konverzace pro dospělé

Indoor cyklistika II.  P. Soukupová (739 936 107); 50,-/jízda*
určeno: SŠ, dospělí  ST 18:30, cyklofitko Zámek
obdoba spinningu - ježdění na stacionárních kolech s hudbou
* možnost zlevněných permanentek

 Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: MŠ od 5 let, 1. stupeň ZŠ  PO 13:30, učebna hudby a kreslení Zámek
zpěv, rytmika, hra na flétnu koncovku a další, vlastnoručně vyrobené hudební 
nástroje (bubínky, chřes dla...), základy hry na sopránovou zobcovou flétnu

Flétnička Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: ZŠ od 2. třídy  PO 15:00, učebna hudby a kreslení Zámek
hra na sopránovou zobcovou flétnu pro mírně pokročilé, základy hud. nauky

KURZ - Na nitce Z. Drábková (778 526 094); 900,-/10 lekcí
určeno: dospělí  ÚT 17:30, dílna este ky DDM Zámek
relaxace při (nejen) tex lním tvoření; na výuce se podílí H. Šustrová, zahájení 
kurzů v říjnu 2018/lednu 2019, možnost navštěvovat jednotlivé lekce za 100,- 

Kytara I. a II. T. Pollaková (777 367 688); P + 300,-
určeno: 2. stupeň ZŠ ÚT 14:00/15:00, učebna hudby a kreslení Zámek
hra na kytaru pro úplné začátečníky/mírně pokročilé od prvních akordů přes 
jednoduché melodie k táboráku až po populární písničky

Mladý šéfkuchař T. Pollaková (777 367 688); P + 400,-
určeno: ZŠ  PO 13:30, kuchyně DDM Zámek
tradiční i netradiční jídla chutně a zdravě - nauč se krájet, vařit i péct a na 
závěr si pochutnej na společném výtvoru; na výuce se podílí Z. Jahnová

Francouzština I. a II. T. Pollaková (777 367 688); 700,-/pol.
určeno: 2. st. ZŠ, SŠ, dospělí  ÚT 16:00/17:00, jazyková učebna DDM Zámek
francouzský jazyk pro mírně pokročilé/začátečníky - grama ka a konverzace

Švadlenka T. Pollaková (777 367 688); P + 500,-
určeno: ZŠ od 2. třídy  PO 15:30, dílna este ky DDM Zámek
nauč se šít na šicím stroji, od malých projektů přes originální módní doplňky 
až k vlastnímu střihu na míru

Kreativní dílna T. Pollaková (777 367 688); P + 500,-
určeno: ZŠ  ČT 13:30, dílna este ky DDM Zámek
aneb výtvarka trochu jinak - krea vní tvoření z různých materiálů (FIMO, tex-

l, korálky, přírodniny) a nové trendy techniky, na výuce se podílí Z. Jahnová

 T. Pollaková (777 367 688); P + 500,-
určeno: ZŠ  ČT 15:00, PC učebna DDM Zámek
pojď společně zachy t krásu kolem nás, od kamery obscury až po pěkné 
snímky, co si dáš za rámeček; stačí foťák v mobilu a chuť „lovit” obrázky

Keramika I. a II. E. Bláhová (723 122 622); P + 500,-
určeno: 1./2. stupeň ZŠ  PO 14:00/15:30, dílna keramiky DDM Zámek
vezmi do dlaně hrnčířskou hlínu, nauč se modelovat, točit na kruhu i glazovat

Sklíčko I. a II. E. Bláhová (723 122 622); P + 500,-
určeno: ZŠ od 4./6. třídy  ÚT 14:00/15:30, dílna keramiky DDM Zámek
vyrob si vlastní vitráž, korálek nebo jinou skleněnou dekoraci

KURZ - Keramika E. Bláhová (723 122 622); 900,-/12 lekcí
určeno: dospělí  ST 17:00, dílna keramiky DDM Zámek
relaxace při práci s hrnčířskou hlínou; zahájení kurzů v říjnu 2018 a lednu 
2019, po domluvě možnost navštěvovat jednotlivé lekce za 85,-

Fitness tance I. a II. R. Pícková (723 060 300); P + 400,-
určeno: ZŠ  první schůzka PÁ 5. 10. 2018 v 15:00, sál DDM na Zámku
upřesnění časů schůzek a rozdělení na začátečníky/pokročilé proběhne na 1. schůzce 

Stolní tenis  P. Mandák (720 248 161); P + 800,-
určeno: ZŠ, SŠ  ÚT 16:00 a ČT 16:00, Sokolovna HD
stolní tenis pro začátečníky i mírně pokročilé - trénuj se spoluhráči 2x týdně 

Tenis  I. Halmlová (732 555 438); P + 800,-
určeno: ZŠ  PÁ 15:15, kurty Lipky/tělocvična ZŠ Komenského HD
první schůzka v Otevřeném klubu DDM Na Zámku

Badminton L. Kodýdek (721 721 908); P + 800,-
určeno: ZŠ, SŠ, dospělí PÁ 18:30, tělocvična ZŠ Blatenská HD
nejrychlejší raketová hra pro dva nebo čtyři hráče

Mechatronika Z. Bláha (723 122 622); P + 300,-
určeno: ZŠ, SŠ ÚT 14:00, dílna mechatroniky DDM Zámek
výroba modelů z polystyrenu a dřeva na CNC strojích (fréza, řezačka...)

Malý truhlář Z. Bláha (723 122 622); P + 400,-
určeno: ZŠ ST 14:00, modelářská dílna DDM Zámek
opracování dřeva, zhotovování jednoduchých dřevěných výrobků

Lodní/letecký modelář Z. Bláha (723 122 622); P + 400,-
určeno: ZŠ ČT 14:00, modelářská dílna DDM Zámek
lepení plas kových i dřevěných modelů lodí, létacích strojů a házedel

 O. Šeler (730 969 982); P + 500,-
určeno: ZŠ od 4. tř. PO 14:30, Přír. stanice/modelářská dílna DDM Zámek
dřevo, kůže, kov - nauč se stříhat, řezat, vrtat, šroubovat i zatloukat, neboj se 
umazat si ruce a vyrob třeba krmítko či kožený pásek; 1. schůzka v Přír. stanici

Robotika J. Hlavatý (723 430 109); P + 300,-
určeno: ZŠ, SŠ ÚT 15:30, dílna robo ky DDM Zámek
objev svět elektroniky, sestav si a naprogramuj vlastního robota

Železniční modelář V. Roub (607 160 260); P + 300,-
určeno: ZŠ od 3. tř., SŠ ÚT 15:00, PC učebna a železniční depo DDM Zámek
prožeňte mašinky po kolejiš  kolem Rokytna na modelové železnici 1:120

Lukostřelba I.  T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: 1. stupeň ZŠ  ČT 14:00, Přírodovědná stanice/sál DDM na Zámku
základy terčové lukostřelby pro začátečníky - nácvik správného postoje, držení 
a techniky střelby z reflexních luků; první schůzka v Přírodovědné stanici

Lukostřelba II.  T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: 2. stupeň ZŠ  ČT 16:30, Přírodovědná stanice/sál DDM na Zámku
terčová střelba z reflexních/dlouhých luků pro pokročilé, tradiční (historická) 
i 3D lukostřelba, příprava na závody; první schůzka v Přírodovědné stanici

Sport a hry

Hudba a tanec Jazyky a ostatní

Výtvarné, rukodělné a kreativní

Technika
Šperkařská dílna H. Šustrová (778 701 512); P + 500,-
určeno: ZŠ ÚT 15:30, dílna este ky DDM Zámek
originální šperky (náušnice, přívěsky, náramky, spony, brože...) vyrobené 
nejrůznějšími technikami (smaltování, ši , plstění, drátkování...)

Šerm a LARP Z. Drábková (778 526 094); P + 400,-
určeno: ZŠ od 4. třídy PO 16:30, sál DDM na Zámku/okolí HD
základy šermu s mečem a š tem, hry a bojovky, výroba měkčené zbraně a š tu, 
lukostřelba, dračí doupě; první schůzka v sále DDM; na výuce se podílí O. Šeler

Geošifra N. Hralová (778 526 093); P + 400,-
určeno: ZŠ ST 15:30, jazyková učebna DDM Zámek/okolí HD 
šifrovačky a hledání kešek v přírodě pomocí GPS; 1. schůzka v jaz. učebně DDM

 H. Šustrová (778 701 512); P + 500,-
určeno: ZŠ ČT 15:30, okolí HD/dílna este ky DDM Zámek
zabal batoh, najdi cestu, postav stan, uvař jídlo, poskytni první pomoc a poraď si 
v nesnázích; první schůzka v dílně este ky DDM, na výuce se podílí N. Hralová

Přírodní tvoření H. Šustrová (778 701 512); P + 400,-
určeno: ZŠ ÚT 13:30, Přírodovědná stanice
objev kouzlo přírodních materiálů a podle hesla DIY si sám vyrob mýdlo, svíčku, 
přírodní šperk, suchou vazbu nebo čajovou směs; na výuce se podílí K. Trnková

Klub rodičů s dětmi T. Pollak (606 880 502); P + náklady*
určeno: rodiče s dětmi 4 akce ročně (termíny v září 2018) 
víkendovky s přespáním a program pro celou rodinu (lodě, kola, kempování...)

PŘÍVEHIKL Z. Jahnová (778 449 919); P + náklady*
určeno: 2. stupeň ZŠ, SŠ 4 akce ročně (termíny v říjnu 2018) 
PŘírodoVĚdně-HIstorický KLub - jednodenní/víkendové výjezdy za poznáním 
do přírody, kempování, exp. archeologie; na výuce se podílí Z. Drábková
* náklady klubových akcí jsou stanovovány pro každou akci zvlášť dle její
 ekonomické náročnos  (cestovné, ubytování, strava, startovné...)

První schůzky kroužků a zahájení zájmové činnosti:
v týdnu od 1. do 5. října 2018.

Termín pro odevzdání přihlášek a úhradu zápisného: 
nejpozdeji do 31. října 2018.

Pro aktuální informace sledujte www.ddm-hd.cz.

 T. Pollak ; P + náklady*
určeno: ak vní lukostřelci každou 2. a 4. NE v měsíci, 18:00 - 20:00 
volné tréninky pro dospělé i dětské účastníky kroužku Lukostřelba, účast na 
víkendových turnajích (dle kalendáře ATL - Asociace tradiční lukostřelby) 

 T. Pollak (606 880 502); P + náklady*
určeno: kluci i holky od 5 let, dospělí 1-2x měsíčně, loděnice u Aquaparku
v sezóně na Otavě a v zimě na bazénu v Sušici pilujte své vodácké dovednos  na 
kanoi, kajaku, ra u či paddleboardu; nábor proběhne 15. 9. 2018 u EC PROUD

Kluby a oddíly


