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DDM                   ŽAMBERK
DDM ANIMO Žamberk připravil nejen pro rodiče s 
dětmi další prázdninový pobyt v novém termínu 

1.8. – 10.8.2008: 
CHORVATSKO - Podgora, Makarská riviéra 

Ubytování: pod stromy v prostorných stanech s 2 
ložnicemi na dřevěné podsadě s molitanovou mat-
rací, lednicí, vařičem a vybavenou kuchyní
Pláž: oblázková, krásná zákoutí s bludnými kameny 
Výlety:  - lodí na ostrovy Hvar a Brač
 - večerní výlet lodí do města Makarská
 - celodenní výlet autobusem 
  do Dubrovníku 
 - výlet do Medjugorje (poutní místo)
Cena s polopenzí (k obědu polévka): 

5 000,- Kč děti do 12 let 
5 300,- Kč do 18 let
5 600,- Kč ostatní

V ceně zahrnuto: doprava klimatizovaným autobu-
sem, pojištění proti úpadu, 7 x ubytování, pobytová 
taxa, doplňkový zábavný program pro děti i dospě-
lé (soutěže, výtvarné techniky, country a orientální 
tance) pojištění odpovědnosti a úrazu (zahrnuto 
není zdravotní pojištění do zahraničí a proti stornu)

V případě zájmu OBRATEM kontaktujte 
DDM ANIMO, paní Alenu Němcovou, 

telefon 465 612 741, 603 876 667.

  DDM ANIMO nabízí všem zájemcům 
  volná místa v těchto zájmových útvarech:

 Myšután a spol. - cvičení pro děti od 4 let, které 
rády cvičí, hrají si a soutěží. Pohybové hry a pohád-
ky, cvičení na nářadí i s náčiním (švihadla, obruče, 
kuželky, míče, fi tbaly, netradiční náčiní), překážkové 
dráhy, akrobacie, dětský aerobik, zdravotní cvičení, 
vedení ke správnému držení těla. Schůzky: ÚT 15.45 
– 16.45 Fit studio Šárka, Masarykovo náměstí č. 86. 

Úplata: 325,- Kč/pol.
 Junior aerobik I - „Mičuda“ - pro holky a kluky z 

1. – 5. třídy. Cvičení, které se zaměřuje na zlepšová-
ní pohybových schopností dětí a zlepšování jejich 
kondice – základy aerobiku a aerobních vazeb, po-
hybové hry, překážkové dráhy, míčové hry, cvičení 
na fi tbalech. Nácvik vystoupení.
Schůzky : ÚT 14.45 – 15.45 Fit studio Šárka, Masary-
kovo nám. 86.      Úplata: 1 hodina týdně 570,- Kč/pol.

 Malý keramik - pro dívky i chlapce od 2. do 4. tří-
dy. Základy práce s hlínou, glazurou, barvítky, různé 
keramické techniky. Schůzky: ST 14.00 - 15.00 v DDM 
ANIMO.                                       Úplata: 475,- Kč/pololetí

 Šachy - pro chlapce a dívky od 1. třídy se zájmem 
o šachovou hru, která rozvíjí logické myšlení, mate-
matické představy a paměť. Schůzky: začátečníci: 
ÚT 15.30 - 16.30 v DDM ANIMO, pokročilí: ÚT 16.30 
- 18.00 v DDM ANIMO. 
  Úplata: začátečníci 325,- Kč/pol., 
  pokročilí 350,- Kč/pol.

 Lyžařský - pro všechny zájemce o běžecké lyžo-
vání od 8 do 14 let. Tréninkové prostředky na sně-
hu: 4 denní soustředění na horách. Tréninkové pro-
středky mimo lyž. sezonu: hry v přírodě, běžecké a 
cyklistické tréninky. Účast na oblastních lyžařských 
závodech. Schůzky: ST 16.00 – 17.30, PO – v zimním 
období trénink na lyžích 2 hodiny. 
  Úplata: 375,- Kč/pol.

 Taneční skupina „DSC“ – začátečníci - pro chlap-
ce a dívky se zájmem o moderní tanec Break dance
Schůzky: ST 18.00 – 19.30 tělocvična „U Žirafy“. 

Úplata: 500,- Kč/pol.
 Taneční skupina „DSC“ – pokročilí - pro chlapce a 

dívky se zájmem o moderní tanec Break dance
Schůzky: PÁ 17.30 – 19.00 tělocvična Alberon, Šediv-
ská (pod OEZ), SO 15.30 – 18.00 tělocvična ZŠ U Dvo-
ra, Letohrad, NE 13.30 – 15.00 tělocvična ZŠ U Dvora, 
Letohrad.                                            Úplata: 600,- Kč/pol.

 Orientační běh - pro zájemce od 10 do 12 let. Zá-
klady orientačního běhu, práce s mapou a buzolou, 
orientace v terénu. Účast na závodech Východočes-
ké oblasti. Schůzky: PO 17.00 – 19.00 (září – listopad 
2007 a březen – červen 2008 v terénu). V zimním ob-
dobí teorie OB v DDM.                   Úplata: 250,- Kč/pol.

 Paleta - pro zájemce od 6. třídy. Činnosti jsou za-
měřeny na témata /roční období/, na kresbu, malbu, 
koláže a další náročnější výrobky. Schůzky: PO 16.00 
- 17.30 v DDM ANIMO.                  Úplata: 325,- Kč/pol.

 Jóga krok za krokem - pro mládež a dospělé. Cvi-
čení pro zdraví, relaxace, dechová cvičení. 
Schůzky: PO 17.00 – 19.00 ZŠ Nádražní 743. 

Úplata: 750,- Kč/pol.
 Jóga podle Iyengara - pro mládež a dospělé. Cvi-

čení pro pokročilé – ásány, dechová cvičení, relaxa-
ce. Schůzky: PO 19.00 – 21.00 ZŠ Nádražní 743. 

Úplata: 750,- Kč/pol.

Za DDM ANIMO Lucie Kluková

VELIKONOCE - SVÁTKY JARA
Chcete se inspirovat a připravit na Velikonoce?
Klub Cedr přádá pro lidi s duševním onemocněním 
velikonoční program.

13.3.2008 výroba velikonočních dekorací
20.3.2008 pletení pomlázek

Od 9.00-16.00 hod. - Klub Cedr Žamberk, ulice 
Nádražní 833, budova městského úřadu a poš-
ty, vchod z boku budovy, nad Kontaktním místem 
úřadu práce v 1. patře, provozní doba je od 7.30 do 
16.00 hod. V případě zájmu nás kontaktujte na 
telefonním čísle 465 611 037 nebo 605 350 525 
do 10. 3. 2008 nebo nás můžete navštívit na výše 
uvedené adrese.

Lenka Charvátová, Pavlína Žižková, sociální pracovnice

SNĚHULÁKOVÁNÍ 

Víte, jak sněhulákovat beze sněhu? Touto otázkou si 
lámali hlavu rodiče, ale i děti. Písničkou Mrazíci při-
vítala rodiče kupa sněhuláků. Na všechny čekalo ně-
kolik záludných úkolů, vědomostní testík, počítání a 
netradiční tvorba sněhuláčků ze dřevěných špacht-
liček. Sněhuláci hráli kuželky pomocí košťátka a 
míčků, papírovými koulemi se trefovali na cíl, foukali 
pingpongový míček do otvorů, ústy kreslili na papír 
postavu sněhuláka a .....Pro pobavení jsme si vyzkou-
šeli hru, kterou hrajeme s dětmi ve ŠD. Někteří přišli 
na fígl, který provází celou hru, ostatní dostali úkol 
- trénovat doma. 
Za zručnost dostali sněhuláci praktický dáreček a 
něco na mlsný jazýček. Velice děkujeme dětem a ro-
dičům za účast i za občerstvení, které si připravují. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Vychovatelky ŠD při ZŠ 581

Masopust na ŽampachuMasopust na Žampachu
V sobotu 2.února 2008 procházel obcí za doprovodu 
harmonikáře a zpěvačky masopustní průvod.    -mt-

U polikliniky 21.1. 2008
Foto I. Dušková


