
Historický klub Z. Drábková (778 526 094); P + náklady akce*
určeno: ZŠ, SŠ; schůzky 1x za 2 měsíce
víkendové historizující dřevárny, LARPy, experimentální archeologie

* náklady jsou stanovovány pro každou akci zvlášť dle její ekonomické
   náročnosti (cestovné, ubytování, strava, startovné...)

Přírodovědný klub Z. Jahnová (778 499 919); P + náklady akce*
určeno: 2. stupeň ZŠ, SŠ; schůzky 1x za 2 měsíce
víkendové výjezdy za poznáním přírody, ale i praktická péče o krajinu

Klub rodičů s dětmi T. Pollak (606 880 502); P + náklady akce*
určeno: rodiče s dětmi; schůzky 1x za 2 měsíce
jednodenní i vícedenní aktivity pod širým nebem (lodě, kola, 
kempování...), víkendovky s přespáním a program pro celou rodinu

 - Oddíl tradiční lukostřelby  
T. Pollak (606 880 502) P + náklady akce*
určeno: aktivní lukostřelci; schůzky: dle domluvy
mimořádné tréninky pro rozvoj lukostřelecké vše-
stranosti, lukostřelba na čas, v terénu, na statické 
(sklopné, 3D) i pohyblivé terče (kyvadlo aj.), účast na 
soutěžích tradiční lukostřelby

Rybářský kroužek T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: ZŠ; schůzky: PÁ 14:30, Envicentrum PROUD
nauč se chytat ryby a poznávat vše živé, co se hemží ve vodě i kolem ní, 
připrav se spolu s námi na rybářské zkoušky a získej rybářský lístek

Mladý badatel Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: 2. st. ZŠ; schůzky: ST 15:00, Envicentrum PROUD
vyraz do terénu pozorovat živočichy a zkoumat rostliny, mikroskopuj,  
experimentuj v laboratoři a připrav se na biologickou olympiádu

Mikrosvět Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: 1. st. ZŠ; schůzky: ST 13:30, Envicentrum PROUD
objev fascinující mikrosvět, ve kterém i obyčejné věci vypadají jako z jiné 
planety, nauč se vytvářet preparáty a ovládat mikroskop či binolupu

Včelařský kroužek  P + 300,- 
K. Trnková (777 545 009)  
určeno: ZŠ, SŠ; schůzky: ČT 15:00, Přír. stanice
získej základní znalosti a dovednosti potřebné pro 
včelaření: praktické ukázky péče o včelstvo během 
celého roku v našich úlech, příprava a účast na sou-
těžích (Zlatá včela), tvoření ze včelího vosku

Myslivecký kroužek M. Reisinger (605 986 673); P + 400,- 
určeno: ZŠ; schůzky: ST 15:30, Přírodovědná stanice
pohyb v přírodě, pozorování zvěře, návštěvy střelnice a mnoho dalšího 
z mysliveckého světa

S rodiči za zvířátky K. Trnková (777 545 009); 40,-/schůzka
určeno: rodiče s dětmi do 5 let; schůzky: ST 10:00, Přír. stanice
chov domácích zvířat a mazlíčků pro nejmenší děti v doprovodu rodičů 
nebo prarodičů, přijďte se postarat o naše zvířátka a pomazlit se s nimi

Chovatelský kroužek I. a II. K. Trnková (777 545 009); P + 300,- 
určeno: ZŠ, SŠ; schůzky: ÚT 15:30/ČT 13:30, Přírodovědná stanice
přijď se pomazlit s králíky, morčaty, poníky, ovečkami i kozami,a nauč se 
starat nejen o ně, ale i o drůbež, prasátka, krávy a další zvířata

Exo-tera II. Z. Jahnová (778 449 919); P + 300,- 
určeno: ZŠ; schůzky: ČT 13:30, Přírodovědná stanice
nauč se starat o terarijní zvířata i domácí mazlíčky (činčily, morčata, 
křečky, myši a potkany, ježka, hady, leguánku, agamy, šneky, blavory...)

Exo-tera I. P + 300,-  
Z. Jahnová (778 449 919) 
určeno: ZŠ; schůzky: PO 16:30, Přír. stanice
v zoologické učebně tě naučíme starat se o terarijní 
zvířata i malé domácí mazlíčky, můžeš se těšit na čin-
čily, morčata, křečky, myši a potkany, ježka, hady, 
leguánku, agamy, šneky, blavory a další zvířátka

Malý přírodovědec II. Z. Jahnová (778 499 919); P + 300,- 
určeno: 1. st. ZŠ; schůzky: ČT 15:00, Přírodovědná stanice
pozorování přírody z blízka (mikroskopy) i z dálky (dalekohledy), pros-
třednictvím her, pokusů, ale hlavně na vlastní kůži a všemi smysly

Malý přírodovědec I.  K. Trnková (777 545 009); P + 300,- 
určeno: 1. st. ZŠ; schůzky: PO 15:00, Přírodovědná stanice

Hrátky s přírodou K. Trnková (777 545 009); P + 300,- 
určeno: předškoláci od 5 let; schůzky: PO 13:00, Přírodovědná stanice
hraj si spolu s námi pod širým nebem, poznej přírodu a seznam se s ka-
meny, půdou, rostlinami i zvířecími kamarády ze Stanice

 - Přírodní tvoření P + 400,-
K. Trnková, H. Šustrová (778 701 512) 
určeno: ZŠ; schůzky: ÚT 13:30, Přírodovědná stanice
objev kouzlo přírodních materiálů a podle hesla DIY 
si sám vyrob originální květinové mýdlo, svíčku ze 
včelího vosku, suchou vazbu do vázy, přírodní šperk 
nebo voňavou čajovou směs ze sedmera bylinek

Nabídka kroužků DDM Horažďovice 2017/2018, verze k 15. 8. 2017

V případě  k programu, cenám apod. se, prosím, obracejte na pe-dotazů
dagogy DDM nebo přímo na  (viz  ). vedoucí kroužků tel. číslo u jména
Pro další informace využijte níže uvedené kontakty nebo webové stránky:

Pracoviště Zámek
adresa: Zámek 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

Kontakty

Kluby a oddíly

Přírodovědné

Přírodovědné

Výtvarné, rukodělné a kreativní

Dům dětí a mládeže Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková org. Plzeňského kraje
Zámek 11, 341 01 Horažďovice, www.ddm-hd.cz
tel. 606 880 502, pollak.ddm@gmail.com

Ceny za aktivity/kroužky na celý školní rok jsou uvedeny vždy na konci 
řádku s názvem. Model hrazení zápisného se od loňského roku nezměnil, 
opět se platí paušální částka (P) + nadstavba: 

- paušální částka (P) = 400 Kč  se platí u všech kroužků/aktivit
 je odlišná u jednotlivých kroužků/aktivit, vztahuje se pou--  nadstavba

    ze k danému kroužku a zohledňuje jeho ekonomickou náročnost

Např. Robotika: P + 300,- znamená, že zájemce o tento kroužek za celý 
školní rok  zaplatí celkem 700 Kč. V placení/cenách ale existuje i několik 
výjimek, jde především o kluby, oddíly, kurzy a platby za jednotlivé schů-
zky - informujte se u vedoucího kroužku/aktivity.

Využijte  pro děti, které v DDM navštěvují . zvýhodnění více kroužků  
Paušální částku platíte pouze u prvního zapsaného kroužku, u os-
tatních kroužků/aktivit doplácíte už jen nadstavbu.

Úhradu zápisného bezhotovostně, prosíme, proveďte  (převodem 
nebo vkladem) na č. ú.  nejpozději  980 819 0207/0100 do 31. 10. 2017 
(do „sdělení příjemci” uveďte jméno účastníka a název kroužku).

Úhrada zápisného

Přihlášky naleznete na všech pracovištích  do zájmových kroužků  
DDM 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  16:00 hod

Termín odevzdání přihlášek a úhrady zápisného: do 31. 10. 2017, 
první schůzky a  proběhne .zahájení kroužků v týdnu 2.-6. 10. 2017

Na pozdní přihlášení a platby bohužel nemůžeme brát zřetel a do kroužků 
bude možné přihlásit se až od 2. pololetí (od února 2018). Přihlašování do 
klubů, oddílů a kurzů probíhá v průběhu celého roku.

Přihlašování

Nabídka kroužků DDM Horažďovice
pro školní rok 2017/2018



 - Geošifra  P + 400,- 
T. Pollaková (777 367 688)
určeno: 2. st. ZŠ; schůzky: ČT 15:30, Otevřený klub 
DDM Zámek, okolí Horažďovic
hledání pokladů (tzv. kešek) v přírodě pomocí mapy 
i GPS, šifrovací hry ve městě i v lese, účast na celore-
publikových šifrovacích hrách pro děti

Airso   D. Pojžárek, T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: od 2. st. ZŠ; schůzky: každý druhý PÁ 15:30, okolí Horažďovic
podmínkou účasti jsou vlastní bezpečnostní pomůcky a zbraň, min. počet 
hráčů na schůzce je čtyři, sraz u Zámku, první schůzka 6.10. u Zámku

 - Francouzština  700,-/pololetí 
T. Pollaková (777 367 688) 
určeno: 2. st. ZŠ, SŠ, dospělí; schůzky: ST 16:00, 
jazyková učebna DDM Zámek
francouzský jazyk pro začátečníky, předchozí zna-
lost není nutná, krok po kroku se naučíme základy 
gramatiky a konverzace

Němčina pro děti J. Zahálková (723 041 023); 700,-/pololetí
určeno: ZŠ; schůzky: ST 15:00, jazyková učebna Zámek
nácvik správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby hravou formou 
pomocí říkanek aj., německá gramatika a konverzace pro začátečníky 

 - Šerm a LARP  P + 400,- 
Z. Drábková (778 526 094) 
určeno: ZŠ; schůzky: ÚT 16:00, sál DDM Zámek, za 
příznivého počasí Přírodovědná stanice/okolí HD
základy šermu s mečem, výroba měkčené zbraně, 
kostýmu a doplňků na LARP,  dračí doupě, luko-
střelba, bojovky v přírodě, první schůzka v sále DDM

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

Němčina - mírně pokročilí J. Müller (602 325 138); 700,-/pol.
určeno: dospělí; schůzky: PO 17:30, kuchyně DDM Zámek
základy německé gramatiky a konverzace pro dospělé

Němčina - pokročilí J. Müller (602 325 138); 700,-/pol.
určeno: dospělí; schůzky: PO 16:30 a PÁ 16:30, kuchyně DDM Zámek
německá gramatika a konverzace pro dospělé

Mladý šé uchař T. Pollaková (777 367 688); P + 400,-
určeno: ZŠ; schůzky: PO 13:30, kuchyně DDM Zámek
klasické české recepty ale i netradiční jídla chutně a zdravě - nauč se 
krájet, vařit, péct i prostírat a na závěr si pochutnej na společném výtvoru

 - Kreativní dílna P + 500,- 
T. Pollaková (777 367 688) 
určeno: ZŠ; schůzky: ČT 13:30, dílna estetiky DDM 
aneb výtvarka trochu jinak - kreslení, malování, 
stříhání, skládání a lepení, ale také razítkování, drát-
kování, plstění a kreativní tvoření z nejrůznějších 
materiálů (FIMO, textil, korálky, přírodniny...)

 - Keramika E. Bláhová (723 122 622); 900,-/12 lekcí
určeno: dospělí; schůzky: ST 17:00, dílna keramiky DDM Zámek 
relaxujte při práci s hrnčířskou hlínou, zahájení kurzů v říjnu 2017 a lednu 
2018, po domluvě možnost navštěvovat jednotlivé  lekce za 85,-

 - Na nitce Z. Drábková (778 526 094); 900,-/10 lekcí
určeno: dospělí; schůzky: ÚT 17:45, dílna estetiky DDM Zámek
relaxace při šití, tkaní i zdobení textilu, dekorací a šperků; zahájení kurzů 
v  říjnu 2017/lednu 2018, možnost navštěvovat jednotlivé  lekce za 100,-

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

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

Tvoříme s rodiči T. 
Pollaková (777 367 688); 50,-/schůzka
určeno: rodiče s dětmi od 3 let; schůzky: PO 17:00, 
dílna estetiky Zámek
rozvíjejte tvořivost vašich dětí, přijďte a vyrobte si 
drobnosti z papíru, korálků, dřívek nebo dalších ma-
teriálů a pěstujte společně strávený čas

 - Švadlenka  P + 500,- 
T. Pollaková (777 367 688) 
urč.: od 2. tř. ZŠ; schůzky: PO 15:30, dílna estetiky 
nauč se stříhat a žehlit látku, šít v ruce i na šicím 
stroji, vyzkoušej si jednoduché vyšívací stehy i další 
textilní techniky (plstění, jednoduché drhání) 
a vyrob si vlastní originální módní doplněk

Keramika I. a II. E. Bláhová (723 122 622); P + 500,-
určeno: od 1./6. tř. ZŠ; schůzky: PO 14:00/15:30 dílna keramiky Zámek
vezmi do dlaně keramickou hlínu a vytvaruj sošku, nádobku nebo ozdob-
ný kachel a nauč se modelovat, točit na kruhu i glazovat

Fitness tance I. a II. R. Pícková (723 060 300); P + 400,-
určeno: ZŠ; schůzky: PÁ 14:00/15:30, sál DDM Zámek
tanec a fitness v rytmu latinské hudby (obdoba Zumby), rozdělení na 
začátečníky/pokročilé proběhne na první schůzce 

Kytara T. Pollaková (777 367 688); P + 300,-
určeno: ZŠ; schůzky: ÚT 14:30, sál DDM Zámek
výuka hry na kytaru pro úplné začátečníky, od prvních akordů po jedno-
duché písně nejen k táboráku

Flétnička I. a II. Z. Drábková (778 526 094); P + 300,-
určeno: MŠ (5-6 let), 1. st. ZŠ; schůzky: ÚT 13:30/14:45, Otevřený klub
základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, zpěv a hra na flétnu kon-
covku, rozdělení na začátečníky/pokročilé proběhne na první schůzce 

Letecký modelář Z. Bláha (723 122 622); P + 400,-
určeno: ZŠ; schůzky: PÁ 14:00, modelářská dílna DDM Zámek
lepení plastikových i dřevěných modelů létajících strojů a házedel

Lodní modelář Z. Bláha (723 122 622); P + 400,-
určeno: ZŠ; schůzky: ČT 14:00, modelářská dílna DDM Zámek
lepení plastikových i dřevěných modelů lodí a jejich zkoušení na vodě

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

Železniční modelář  P + 300,- 
V. Roub (607 160 260)
určeno: ZŠ, SŠ; schůzky: ÚT 15:00, počítačová učeb-
na a železniční depo DDM Zámek
prožeňte mašinky po kolejišti přes kopce, skrz tu-
nely a kolem stanice Rokytno, to vše na naší model-
ové železnici o velikosti TT (měřítko 1:120)

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

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

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

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

Sebeobrana pro děti  T. Pollak (606 880 502) P + 400,- 
určeno: 2. st. ZŠ, SŠ; schůzky: ST 17:00, sál  Zámek
základy sebeobrany pro kluky i holky, nácvik sebeobranných technik ve 
dvojicích (vybrané techniky ze systému musado, krav-maga aj.)

Lukostřelba II.  T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: 2. st. ZŠ; schůzky: ST 15:15, Přír. stanice/sál DDM Zámek
terčová střelba z reflexních/dlouhých luků pro pokročilé, tradiční 
(historická), i 3D střelba, příprava na závody, první schůzka v Přír. stanici 

Lukostřelba I.  T. Pollak (606 880 502); P + 500,-
určeno: 1. st. ZŠ; schůzky: ST 14:00, Přír. stanice/sál DDM Zámek
terčová lukostřelba pro začátečníky, první schůzka v Přír. stanici

 - Stolní tenis P + 800,- 
P. Mandák (720 248 161)
určeno: ZŠ, SŠ; schůzky: ÚT 16:00 a ČT 16:00,
sokolovna Horažďovice
stolní tenis pro úplné začátečníky a mírně pokročilé - 
trénuj dvakrát v týdnu podání, backhand i forehand 
a poměř síly se spoluhráči

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

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

Plavání I. a II. J. Jindráková (728 833 462); P + 1100,-
určeno: MŠ (4-6 let)/1. st. ZŠ; schůzky: PO 14:00/15:00, aquapark HD
výcvik plavání pro začátečníky i pokročilé v horažďovickém aquaparku

Jazyky a ostatní 

Výtvarné, rukodělné a kreativní

Hudba a tanec

Technika

Sport a hry


