Kroužky DDM Symfonie pracují i na těchto místech:
Dymokury, Vrbová Lhota, Kostelní Lhota, Žehuň, Semice,
Sokoleč, Nymburk, Tatce.
Ve školním roce 2017/2018 se můžete těšit na výtvarné dílny, výukové programy pro školy, příměstské a pobytové tábory.
Již tradičně budeme pokračovat ve vypisování termínů lezení na vnitřní stěně pro veřejnost. Nově připravujeme kurz parkuru, výtvarnou
soutěž Náš kraj vyhlášenou Středočeským krajem a projekt Cirkus Happy Kids s pravou manéží a reálným vystoupením vašich dětí.
Konkrétní termíny sledujte na našich webových stránkách.
www.ddmpodebrady.cz

Kontakty
V případě zájmu o bližší informace
nás neváhejte kontaktovat
na tel. 325 614 326
e-mailu info@ddmpodebrady.cz
Další informace o DDM Symfonie můžete sledovat
na webových stránkách www.ddmpodebrady.cz
a na facebooku a na youtube.
Dům dětí a mládeže Symfonie,
Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady.
Tě š í s e n a V á s l e k t o ř i a p r a c o v n í c i D D M S y m f o n i e !

Kroužky
Nabídka aktivit
DDM Symfonie Poděbrady
pro školní rok 2017/2018
v Poděbradech, Pátku, Opolanech,
Městci Králové a Libici nad Cidlinou

DDM Symfonie Poděbrady přichází s nabídkou kroužků
a kurzů pro nový školní rok. V přehledu uvádíme číslo
kroužku/kurzu, název kroužku/kurzu, jméno lektora,
věk účastníků, cenu na celý školní rok, den v týdnu a čas,*
kdy bude kroužek/kurz pravidelně probíhat.
Těšíme se na Vás!

* (v ojedinělých případech změna vyhrazena)

Zápis do všech kroužků a kurzů uvedených
v nabídce (kromě ZŠ Libice n/L) bude probíhat
v sále DDM Symfonie:

Platba kroužků:

v pondělí 11. 9. 2017 od 17 do 21 h
v úterý 12. 9. 2017 od 7 do 17 h
(zápis na zdravotní cvičení seniorů a stolní tenis
dospělých v úterý od 8 do 12 h)

Hotově v době zápisu v DDM Symfonie
nebo hotově od 18. 9. 2017 do 30. 9. 2017
v po - čt od 13 do 18 h anebo na účet
č. 9243610277/0100 dle informací na přihlášce.

Telefonické a e-mailové
přihlášky zatím nepřijímáme.

Kroužky za 1. pololetí je nutné uhradit
do 30. 9. 2017, za 2. pololetí do 31. 1. 2018.
Platit je možné pololetně nebo celoročně.
Za kroužky u nás zaplatíte od 12 do 103 Kč
za 1 lekci.

Účast v kroužku je možná jen s odevzdanou
přihláškou.

Výuka v kroužcích bude probíhat
od 18. 9. 2017 do 22. 12. 2017
a od 3. 1. do 1. 6. 2018,
během prázdnin a svátků
se kroužky a kurzy nekonají.

DDM Symfonie a Poděbrady
Pohybově sportovní kroužky
1494 Atletická příprava a sportovní hry 1, Markéta Brožová, Alena Nováková, 1. - 2. tř. ZŠ, 1200 Kč,
pondělí, 15:00 - 15:55 h, průprava atletických disciplín a sportovní hry, tělocvična a hřiště ZŠ Václava
Havla
1495 Atletická příprava a sportovní hry 2, Markéta Brožová, Alena Nováková, 3. - 5. tř. ZŠ, 1200 Kč,
pondělí, 16:00 - 16:55 h, průprava atletických disciplín a sportovní hry, tělocvična a hřiště ZŠ Václava
Havla
1412 Baby hýbánky, Markéta Brožová, 1 - 3 roky, 800 Kč, středa, 10:00 - 10:55 h, pojďme společně
s dětmi si hrát. Zazpíváme si, uděláme si překážkovou dráhu, pobavíme se a hlavně dětičky trochu
unavíme. Vlastní hračky vítány. Vítáme i tatínky, mamky můžou doma odpočívat
1497 Bowling - Poděbradští tygři 1, Pavel Pitauer, 8 - 16 let, 3100 Kč, čtvrtek, 16:00 - 17:00 h,
začátečníci - pod vedením trenéra se naučíte základy hry. V ceně je zapůjčení bowlingové obuvi
a bowlingových koulí. Tréninky budou probíhat v BSR Poděbrady (Sokolovna). Je plánována účast
na soutěžích. Otevření kroužku při počtu 6 dětí
1498 Bowling - Poděbradští tygři 2, Pavel Pitauer, 8 - 16 let, 3100 Kč, čtvrtek, 17:00 - 18:00 h,
začátečníci - pod vedením trenéra se naučíte základy hry. V ceně je zapůjčení bowlingové obuvi
a bowlingových koulí. Tréninky budou probíhat v BSR Poděbrady (Sokolovna). Je plánována účast
na soutěžích. Otevření kroužku při počtu 6 dětí
1499 Bowling - Poděbradští tygři 3, Pavel Pitauer, 8 - 16 let, 3100 Kč, čtvrtek, 18:00 - 19:00 h, pokročilí
- pod vedením trenéra zdokonalíte svou hru. V ceně je zapůjčení bowlingové obuvi a bowlingových koulí.
Tréninky budou probíhat v BSR Poděbrady (Sokolovna). Je plánována účast na soutěžích. Otevření kroužku
při počtu 6 dětí
1500 Bowling - Poděbradští tygři 4, Pavel Pitauer, 8 - 16 let, 3100 Kč, čtvrtek, 18:00 - 19:00 h, pokročilí
- pod vedením trenéra zdokonalíte svou hru. V ceně je zapůjčení bowlingové obuvi a bowlingových koulí.
Tréninky budou probíhat v BSR Poděbrady (Sokolovna). Je plánována účast na soutěžích. Otevření kroužku
při počtu 6 dětí
1511 Cyklistika, Bohdan Procházka, Miloš Vančura, od 6 let, 1500 Kč, středa + čtvrtek, začátečníci
- výuka v technice jízdy na sportovním kole, chování v pelotonu, výlety do okolí, pokročilí - fyzická příprava
ukončená závodem. Tréninky probíhají pro všechny ve středu od 16 h (jezdí se na 2 skupiny dle výkonnosti
a zkušeností) - dle počasí září - říjen, duben - červen, čtvrtek od 18:30 do 19:30 h zvyšování fyzické
zdatnosti cvičením na hřišti/ v tělocvičně ZŠ TGM
1421 Florbal - začátečníci a mírně pokročilí, Bc. Jan Mýto, 7 - 11 let, 800 Kč, čtvrtek, 14:00 - 14:55 h,
kroužek pro začátky florbalu, naučíme se pravidla a základní prvky florbalu. U mírně pokročilých budeme
zdokonalovat hru
1422 Florbal - pokročilí, Bc. Jan Mýto, 10 - 14 let, 800 Kč, čtvrtek, 15:00 - 15:55 h, zdokonalíme herní
prvky a zúčastníme se i několika turnajů
1417 Florbal - Eagles, Bc. Jan Mýto, 10 - 16 let, 800 Kč, středa, 18:00 - 18:55 h, zlepšování rozehrávek
a techniky hry, účast na turnajích, nabízíme 5 volných míst pro pokročilé hráče
1415 Fotbal hravě, Václav Bonka, Adéla Sobotová, 6 - 9 let, 800 Kč, středa, 16:00 - 16:55 h,
zasportujeme si, naučíme se hrát fotbal - práce s míčem, přihrávky, hra - v sále, možnost chodit i ven

PS

1437 Kickbox - začátečníci a mírně pokročilí, Markéta Brožová, 11 - 18 let, 900 Kč, středa, 17:00
- 17:55 h, naučíte se základy kickboxu, sebeobranu a hlavně si zvýšíte svou fyzickou kondici
1383 Lezení na umělé stěně - začátečníci a mírně pokročilí, Iva Synková, Mgr. Jan Kupr, 10 - 15 let,
2700 Kč, pondělí, 17:00 - 18:25 h, děti se budou učit navazovat, polezou s horním jištěním, postupně
se naučí vzájemně jistit, budou trénovat techniku lezení
1384 Lezení na umělé stěně - pokročilí a začátečníci nad 15 let, Iva Synková, Mgr. Jan Kupr, 10 - 20 let,
2700 Kč, pondělí, 18:30 - 19:55 h, účastníci polezou s horním jištěním, postupně se naučí vyvádět cesty
(lézt na prvního)
1409 Lezení pro děti - začátečníci a mírně pokročilí, Iva Synková, Mgr. Lenka Perutka, 7 - 9 let, 1700 Kč,
úterý, 16:00 - 16:55 h, děti se seznámí se stěnou formou her, naučí se navazovat, polezou s horním
jištěním jištěni instruktorem

Ta n e č n í k r o u ž k y

1460 Rybáři, Alexander Munk, 7 - 10 let, 700 Kč, středa, 16:00 - 17:55 h, teorie, techniky rybolovu,
praktické chytání, závody, zimní procházky při vodě, závěrečné rybářské zkoušky. Schůzky v zimních
měsících a při nepříznivém počasí budou v učebně v DDM Symfonie

1381 Aerobik - děti, Aneta Langrová, 6 - 8 let, 1500 Kč, pondělí, 15:00 - 15:55 h + pátek, 14:00
- 14:55 h, kroužek pro děti, které chtějí cvičit aerobik. Klademe důraz na naučení správných pohybových
návyků, správné provedení cviků a rozvoj pohybových dovedností. Pohybové hry, soutěže, základy
aerobiku, aerobní sestavy. Účast na přehlídkách a soutěžích

1491 Rybářský kroužek, Petr Linhart, od 10 let, 700 Kč, pondělí, 15:00 - 18:00 h, děti se naučí techniku
rybolovu, budou chytat ryby, soutěžit v rybářských soutěžích a učit se starat o ryby i v zimě. Schůzky budou
probíhat v Rybářské chatě u Jezera, kde bude už i 1. schůzka v pondělí 18. 9. 2017 v 15:00 h

T

1411 Aerobik - závodní tým, Aneta Langrová, Bc. Denisa Langrová, 9 - 13 let, 1500 Kč, úterý, 18:00
- 19:25 h + čtvrtek, 18:00 - 18:55 h, v průběhu celého roku je kladen důraz na rozvoj pohybových
dovedností a fyzické kondice dětí a na techniku cvičení aerobiku. Děti se v průběhu roku zúčastní závodů
se závodní týmovou sestavou a také závodů jednotlivců - cvičení dle lektorky

1453 Anglická konverzace hravě 2, Ing. Hana Kasalová, 5. - 7. tř. ZŠ a víceletých gymnázií, 1600 Kč,
úterý, 15:00 - 15:55 h, pro mírně pokročilé děti. Cílem je pomocí vlastních obrázků a výstřižků, které
doplní běžné rozhovory, podpořit jejich zapamatování a používání, s využitím videa a poslechů

1429 Street dance T.B.S., Leontýna Prchalová, 13 - 15 let, 1500 Kč, pondělí, 18:30 - 19:25 h
+ pátek, 16:00 - 17:25 h, tanečníci pokračují z minulých let. Rozšiřujeme taneční schopnosti o více stylů
a intenzivnější tréninky, abychom byli na soutěžích úspěšnější. Noví členové mohou nastoupit po dohodě
s lektorkou
1433 Tanečky 3x jinak - mírně pokročilí, Klára Nechvílová, 1. - 4. tř. ZŠ, 1100 Kč, úterý, 17:00 - 18:25 h,
základy baletu, moderního tance, lidového tance, nabízíme 3 volná místa
1425 Taneční kroužek, Petr Svěcený, 5 - 10 let, 2500 Kč, pondělí, 14:00 - 14:55 h, sportovní
společenský tanec - standardní a latinsko-americké tance, kroužek bude otevřen při minimálním počtu
6 dětí
1432 Taneční průprava - začátečníci a mírně pokročilí, Klára Nechvílová, 4 - 6 let, 1000 Kč, úterý, 16:00
- 16:55 h, tanečky, hry, cvičení s pomůckami
1427 Taneční průprava - pokročilí, Klára Nechvílová, 5 - 6 let, 1000 Kč, pondělí, 16:00 - 16:55 h,
tanečky, hry, cvičení s pomůckami

Výtvarné a technické kroužky
1486 Fotografický kroužek pro mírně pokročilé, Michal Vinecký, 11 - 15 let, 1900 Kč, úterý, 15:30
- 17:00 h, předpokladem je ovládání fototechniky a pozitivní vztah k fotografování, budou rozvíjeny
kreativní dovednosti v interiéru i exteriéru, zpracování fotografií, úprava, retuše, tisk, rozšířeno
o videonatáčení. Kroužek navštěvuje fotoateliér Vinecký nebo se koná venku. Vlastní fotoaparát
podmínkou. Otevření kroužku při minimálním počtu 8 dětí
1474 Keramické hrátky 1, Dana Müllerová, 5 - 8 let, 1300 Kč, úterý, 14:00 - 14:55 h, základy práce
s keramickou hlínou
1475 Keramické hrátky 2, Dana Müllerová, 5 - 8 let, 1300 Kč, úterý, 15:15 - 16:10 h, základy práce
s keramickou hlínou

1414 Pohybové hry 2, Adéla Sobotová, 4. - 7. tř. ZŠ, 800 Kč, středa, 15:00 - 15:55 h, pohybová
průprava, míčové hry a jiné hrátky
1489 Squash 1, Ivo Koranda, Jakub Vraný, 2. - 5. tř. ZŠ, 3000 Kč, čtvrtek, 14:00 - 14:55 h, přijďte
vyzkoušet jeden z nejrychlejších sportů a využijte bohatých zkušeností bývalého reprezentačního trenéra,
který ve spolupráci s dalšími kolegy naučí vaše děti nejen bezchybně vládnout squashovou raketou,
ale zaměří se i na všeobecnou tělesnou přípravu a hry. Nepotřebujete nic více než sportovní oblečení
a sálovou obuv, vše ostatní vám rádi zapůjčíme. Otevření kroužku při minimálním počtu 4 dětí
1490 Squash 2, Ivo Koranda, Jakub Vraný, 6. - 9. tř. ZŠ, 3000 Kč, čtvrtek, 15:00 - 15:55 h, přijďte
vyzkoušet jeden z nejrychlejších sportů a využijte bohatých zkušeností bývalého reprezentačního trenéra,
který ve spolupráci s dalšími kolegy naučí vaše děti nejen bezchybně vládnout squashovou raketou,
ale zaměří se i na všeobecnou tělesnou přípravu a hry. Nepotřebujete nic více než sportovní oblečení
a sálovou obuv, vše ostatní vám rádi zapůjčíme. Otevření kroužku při minimálním počtu 4 dětí
1423 Stolní tenis - začátečníci, Mgr. Zuzana Kárová, 7 - 10 let, 800 Kč, čtvrtek, 16:00 - 16:55 h, stolní
tenis a jiné pohybové hry
1424 Stolní tenis, Mgr. Zuzana Kárová, 11 - 15 let, 800 Kč, čtvrtek, 17:00 - 17:55 h, stolní tenis a jiné
pohybové hry
1496 Střelecký kroužek, Jaroslav Doležal, 9 - 18 let, 2000 Kč, středa, 16:00 - 18:00 h, výuka základů
střelby a sportovní střelby. Rozvoj střeleckých dovedností probíhá ve spolupráci se SSK Bohemia
Poděbrady. První schůzka se koná na střelnici SSK Bohemia Poděbrady v Zátiší. V zimním období se
kroužek koná v obci Pátek
1442 Šachy - začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, Pavel Němeček, RNDr. Zdeněk Rubeš, 6 - 18 let,
800 Kč, čtvrtek, 17:00 - 17:55 h, pro začátečníky a mírně pokročilé - poznání hry, základy pravidel,
šachové dovednosti, možnost účasti na soutěžích, pro pokročilé - zvýšení šachových znalostí, účast
na soutěžích, mistrovské zápasy
1444 Teen jóga pro dívky, Vladimíra Lacinová, 12 - 15 let, 800 Kč, čtvrtek, 16:00 - 16:55 h, teen jóga
posiluje imunitu, zlepšuje držení těla, pomáhá rozvíjet koncentraci a zlepšuje paměť, učí člověka být
vnímavý a pozitivní vůči sobě i svému okolí, vzbuzuje vnitřní klid, který umožňuje, aby jedinec činil jasná
a kvalitní rozhodnutí
1492 Vybíjená a jiné hry, Adéla Sobotová, 1. - 3. tř. ZŠ, 1000 Kč, čtvrtek, 15:15 - 16:10 h
1493 Vybíjená 3x jinak, Adéla Sobotová, 4. - 8. tř. ZŠ, 1000 Kč, čtvrtek, 16:15 - 17:10 h

1517 DofE, Mgr. Yvona Dočkalová, Bc. Michal Darakev, 14 - 24 let, 400 Kč, Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu - program pro mladé lidi, který přispívá k rozvoji osobnosti prostřednictvím rozličných aktivit.
Termín a čas bude upřesněn
1436 Grafomotorika hravě, Mgr. Martina Kastnerová, 5 - 7 let, 1400 Kč, středa, 16:00 - 16:45 h,
kroužek zaměřený na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky a jiných před i školních dovedností hravou
a nenásilnou formou

1459 „Poděbrady? Znám!“, Ing. Pavlína Špeldová, 5. - 8. tř. ZŠ, 800 Kč, středa, 15:00 - 15:55 h,
prozkoumáme Poděbrady, lázně, zámek, muzeum. Projdeme si cestu vody od vrtů přes úpravnu
po čističku. Provedeme nějaké pokusy

1454 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - Ma, Mgr. Josef Knot, pro 5. třídu ZŠ, 1200 Kč,
úterý, 16:00 - 17:25 h, matematika a studijní předpoklady, kurz bude probíhat od ledna do dubna, termín,
den a čas bude upřesněn, nutná platba zálohy 400 Kč do 30. 9. 2017
1488 S-TEAM, Ing. Pavlína Špeldová, Jana Férová, od 12 let, 400 Kč, čtvrtek, 16:00 - 16:55 h, S-team je
kroužek pro mladé aktivní lidi od 12 let, kteří se chtějí zapojit do činnosti Symfonie a pomáhat organizovat
akce
1513 Učíme se učit se 1, PaedDr. Květa Husová, 5 - 8 let, 1000 Kč, středa, 15:15 - 16:15 h, metoda,
která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid
do naší práce, má motto: „Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím”. Komu je kurz určen? Obecně všem,
ale i jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení), nadaným a všem, kteří mají zájem,
kroužek bude probíhat v Pentagonu (nám. T. G. Masaryka 1130)

1482 Keramika, Dana Müllerová, 8 - 15 let, 1800 Kč, čtvrtek, 16:30 - 17:55 h, pouze případné doplnění
náhradníky

1487 Vaření a pečení, Jindra Vejstrková, od 3. třídy ZŠ, 1800 Kč, středa, 14:30 - 16:55 h, základy vaření,
pečení a stolování, vánoční a velikonoční tradiční pokrmy

V

1472 Korálkování, Bc. Jitka Karbulková, od 10 let, 1000 Kč, pondělí, 15:15 - 16:40 h, při korálkování
s různými korálky, šňůrkami, drátky, komponenty a dalším materiálem si vyrobíte zvířátka, náušnice,
korále, přívěsky dle návodů či svých návrhů, nabízíme 3 volná místa
1435 Land-art pro děti, Pavlína Křížková, 6 - 12 let, 1000 Kč, středa, 14:00 - 15:25 h, společně si
budeme v přírodě hrát, tvořit a poznávat, používaný materiál: hlína, kámen, listí, větve, sníh, látky, provazy
1470 Lego robotika, Ing. Pavlína Špeldová, Jakub Karbulka, 12 - 16 let, 1000 Kč, pátek, 15:30
- 16:25 h, na kroužku se děti budou učit pracovat s robotem Lego mind storms EV3, sestaví si ho,
naprogramují a naučí se ovládat většinu jeho funkcí, materiální vybavení zajistí DDM
1480 Malujeme a tvoříme pro radost, Jindra Vejstrková, 6 - 10 let, 1000 Kč, čtvrtek, 14:00 - 15:20 h
1446 Módní recyklace, Eva Procházková, od 10 let, 1300 Kč, pondělí, 15:30 - 16:55 h, na kroužku,
určeného dívkám, budeme listovat v módních časopisech pro inspiraci, potom hned navrhovat, kreslit,
stříhat, barvit, šít, vázat, háčkovat, korálkovat, drátkovat tak, že si vyrobíme ze starého nové a z nového
ještě novější, a podle toho, jak budeme šikovné, si na konci školního roku na prázdniny odnesete
minimálně jeden originální letní outfit
1477 Nauč se kreslit, Klára Forstová, od 12 let, 1000 Kč, úterý, 18:00 - 19:25 h, základy kresby.
„Schopnost kreslit závisí na schopnosti vidět jako umělec.“
1473 Plastikové modelářství, Vladimír Menšík, Onřej Novotný, 10 - 99 let, 700 Kč, pondělí, 16:45
- 18:40 h, stavba plastikových modelů, letadel, lodí a bojové techniky. Seznámení se s technicko taktickými
daty a historií skutečných vzorů stavěných modelů. Povídání o souvisejících dobových událostech, kdy byly
tyto vzory v provozu. Zvyšování manuálních dovedností a procvičování jemné motoriky. Práce s lepidly
a barvami. Zvládnutí stavebních postupů. Možnost účasti na modelářských výstavách a soutěžích.
1471 Šikula, Pavlína Křížková, 6 - 10 let, 1000 Kč, pondělí, 14:00 - 15:10 h, základy různých výtvarných
technik a ručních prací
1476 Tvoření s Danou, Dana Müllerová, 6 - 15 let, 1000 Kč, úterý, 16:30 - 17:55 h, vyzkoušíme různé
výtvarné techniky, práci s textilem, sklem, keramickou hlínou a práci si hlavně užijeme, nabízíme 2 volná
místa

Přírodovědné kroužky

P

1512 Chovatelský kroužek - terarijní a malá zvířata, Petr Hammerschmied, Ing. Michaela Znamínková,
od 7 let, 1200 Kč, čtvrtek, 15:00 - 16:30 h, chovatelský kroužek zaměřený na chov terarijních živočichů
a savců. Kroužek je určen pro všechny děti, které mají rády přírodu a zvířata a chtějí poznávat tajemství
jejich chovu. Konat se bude na Střední zemědělské škole Poděbrady. Doporučený věk: od první třídy,
i středoškoláci. Lektor Petr Hammershmied - odborník na chov zvířat, populární v pořadu Snídaně s Novou
1521 Jako včely v zahradě, Ing. Pavel Znamínko, Václav Znamínko, 7 - 15 let, 1200 Kč, čtvrtek
1x za 14 dní, 16:00 - 17:30 h, péče o včely a jejich životní prostředí, využití a zpracování produktů zahrady
a včel. Kroužek se bude konat na Střední zemědělské škole Poděbrady. Účastníci kroužku nesmí mít alergii
na včely
1484 Přírodovědný kroužek, Mgr. Věra Hýrková, 8 - 12 let, 900 Kč, pondělí, 14:00 - 15:55 h, poznávání
přírody, práce s mikroskopem, živá a neživá příroda, poznávání nerostů a hornin, zkameněliny v okolí,
exkurze a vycházky

H

Hudební kroužky

1464 Hudební hrátky, Jana Férová, 5 - 8 let, 1000 Kč, čtvrtek, 15:00 - 15:55 h, budeme si zpívat, tančit
a hrát na rytmické hudební nástroje
1448 Hudební nauka, Lenka Pergelová, 7 - 15 let, 1000 Kč, pondělí, 18:00 - 18:55 h, základy hudební
nauky i rozšiřování znalostí u pokročilých
1456 Kytara - začátečníci, Vojtěch Hron, 8 - 99 let, 1000 Kč, úterý, 18:30 - 19:25 h, první setkání
s kytarou, naučíme se základní akordy a základní rytmy, zahrajeme si známé české písničky
1465 Kytara - začátečníci, Karel Palata, 10 - 16 let, 1000 Kč, čtvrtek, 16:00 - 16:55 h, kroužek je určen
pro děti, co by se rády naučily na kytaru zahrát písničky, které se jim líbí
1466 Kytara - mírně pokročilí, Karel Palata, 10 - 16 let, 1000 Kč, čtvrtek, 17:00 - 17:55 h, kroužek je
určen pro děti, co znají základní akordy a hmaty na kytaru
1467 Kytara - mírně pokročilí, Vojtěch Hron, 8 - 99 let, 1000 Kč, čtvrtek, 18:00 - 18:55 h, prohloubíme
znalosti akordů a rytmů, zdokonalíme styl hraní v písničkách jednoduchých i složitějších
1468 Kytara - středně pokročilí, Vojtěch Hron, 10 - 99 let, 1000 Kč, čtvrtek, 19:00 - 19:55 h, naučíme se
nové techniky hraní, nové rytmy, akordy, začátky vybrnkávání, předpokladem je znalost a hraní základních
akordů a rytmů
1462 Moderní folková kytara, Jan Bašta, 13 - 99 let, 1000 Kč, středa, 19:00 - 19:55 h, pro pokročilé
kytaristy (předpokladem jsou alespoň základy baré akordů), kteří se chtějí naučit teoretické i praktické
techniky dnešní folkové kytary. Zahrajeme si ale i písničky známé, české, zahraniční
1449 Zobcová flétna - pokročilí, Lenka Pergelová, 7 - 15 let, 2000 Kč, pondělí, 19:00 - 19:55 h, rozvíjení
hráčských dovedností u pokročilých žáků, maximální počet dětí v kroužku jsou 4, pouze případné doplnění
náhradníky
1447 Zobcová flétna - začátečníci, Lenka Pergelová, 7 - 15 let, 2000 Kč, pondělí, 17:00 - 17:55 h,
základy kolektivní i sólové hry, maximální počet dětí v kroužku jsou 4

Kurzy od 15 do 100 let
1439 Anglická konverzace pro dospělé, Ing. Hana Kasalová, od 18 let, 1600 Kč, středa, 19:00
- 19:55 h, kurz zaměřený na oprášení základní konverzace. Cílem je rozmluvit se, číst a psát
podle vlastních potřeb v osobním nebo pracovním životě, pro výuku se bude používat učebnice:
Angličtina pro samouky (začátečníci), PhDr. L. Kollmannová
1451 Angličtina pro všechny, Mgr. Libuše Ponocná, 10 - 99 let, 1600 Kč, úterý, 11:00 - 11:55 h,
jazykový kurz s převahou konverzace
1457 Hudební skupina DDM Symfonie, Jiří Vantuch st., od 18 let, 1800 Kč, úterý, 19:30 - 20:55 h, výuka
ve skupině na dechové a žesťové nástroje pod vedením dlouholetého učitele hudby pana Jiřího Vantucha
st. Pro dospělé minimálně pokročilé a začátečníky se záměrem na souborovou orchestrální hru různého
zaměření (jazz, pop, klasika) a slohového období, vlastní nástroje podmínkou
1463 Počítače pro seniory, Mgr. Jan Ponocný, 60 - 90 let, 1600 Kč, čtvrtek, 10:00 - 11:25 h,
začínat není nikdy pozdě, základy práce na PC
1434 Jóga při bolestech zad, Mgr. Lenka Procházková, od 15 let, 1800 Kč, úterý, 18:30 - 20:15 h,
postupné cvičení Systému jóga v denním životě (1. - 3. díl), který obsahuje speciální cviky zaměřené na
záda a vyrovnávání svalových disbalancí, pomáhá zlepšit a obnovit svalovou rovnováhu, správné držení

1467 Kytara - mírně pokročilí, Vojtěch Hron, 8 - 99 let, 1000 Kč, čtvrtek, 18:00 - 18:55 h, prohloubíme
znalosti akordů a rytmů, zdokonalíme styl hraní v písničkách jednoduchých i složitějších
1468 Kytara - středně pokročilí, Vojtěch Hron, 10 - 99 let, 1000 Kč, čtvrtek, 19:00 - 19:55 h, naučíme se
nové techniky hraní, nové rytmy, akordy, začátky vybrnkávání, předpokladem je znalost a hraní základních
akordů a rytmů
1462 Moderní folková kytara, Jan Bašta, 13 - 99 let, 1000 Kč, středa, 19:00 - 19:55 h, pro pokročilé
kytaristy (předpokladem jsou alespoň základy baré akordů), kteří se chtějí naučit teoretické i praktické
techniky dnešní folkové kytary. Zahrajeme si ale i písničky známé, české, zahraniční
1461 Němčina pro dospěláky, Mgr. Marcela Pechová, od 15 let, 1600 Kč, středa, 18:00 - 18:55 h,
němčina pro pokročilejší studenty: prohloubení gramatických znalostí, konverzace na daná témata
1473 Plastikové modelářství, Vladimír Menšík, Onřej Novotný, 10 - 99 let, 700 Kč, pondělí, 16:45
- 18:40 h, stavba plastikových modelů, letadel, lodí a bojové techniky. Seznámení se s technicko taktickými
daty a historií skutečných vzorů stavěných modelů. Povídání o souvisejících dobových událostech, kdy byly
tyto vzory v provozu. Zvyšování manuálních dovedností a procvičování jemné motoriky. Práce s lepidly
a barvami. Zvládnutí stavebních postupů. Možnost účasti na modelářských výstavách a soutěžích
1515 Učíme se učit se 3, PaedDr. Květa Husová, od 18 let, 1000 Kč, středa, 18:45 - 19:45 h, metoda,
která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid
do naší práce, má motto: „Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím”. Komu je kurz určen? Obecně všem,
ale i jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení), nadaným a všem, kteří mají zájem,
kroužek bude probíhat v Pentagonu (nám. T. G. Masaryka 1130)
Zápis na níže uvedené cvičení pro dospělé bude v úterý 12. 9. 2017 od 8 do 12 hodin v sále DDM.
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1469 Příprava k přijímacím zkouškám na gymnázium - ČJ, Mgr. Radka Martínková, pro 5. tř. ZŠ, 1200 Kč,
pátek, 14:00 - 15:25 h, český jazyk a studijní předpoklady, kurz bude probíhat od ledna do dubna, termín
bude upřesněn, nutná platba zálohy 400 Kč do 30. 9. 2017

1478 Keramika, Vlasta Bílková, Anna Štroblová, 8 - 14 let, 1800 Kč, středa, 15:00 - 16:25 h,
Vlasta Bílková: „V každém je skryt kousek umělce a my ho najdeme!“

1481 Keramické hrátky 3, Dana Müllerová, 5 - 8 let, 1300 Kč, čtvrtek, 15:25 - 16:20 h, základy práce
s keramickou hlínou, nabízíme 4 volná místa

1485 Klubíčkování, Pavlína Křížková, 10 - 15 let, 1000 Kč, pondělí, 16:00 - 17:25 h, základy háčkování,
pletení, práce s přízí a vlnou

1413 Pohybové hry 1, Adéla Sobotová, 1. - 3. tř. ZŠ, 800 Kč, středa, 14:00 - 14:55 h, pohybová
průprava, míčové hry a jiné hrátky

1431 Divadelní kroužek Symfony, Jana Pospíšilová, 9 - 14 let, 1000 Kč, úterý, 14:30 - 15:55 h, zábavnou
formou pomocí her a krátkých příběhů se děti naučí komunikovat a vystupovat na veřejnosti. Kroužek se
každoročně účastní tradičních akcí

1514 Učíme se učit se 2, PaedDr. Květa Husová, 9 - 15 let, 1000 Kč, středa, 16:30 - 17:30 h, metoda,
která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid
do naší práce, má motto: „Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím”. Komu je kurz určen? Obecně všem,
ale i jedincům s učebními problémy (špatný prospěch, poruchy učení), nadaným a všem, kteří mají zájem,
kroužek bude probíhat v Pentagonu (nám. T. G. Masaryka 1130)

1416 Nerf, Bc. Jan Mýto, Ing. Pavlína Špeldová, 8 - 15 let, 1500 Kč, středa, 17:00 - 17:55 h, přijďte
si zahrát oblíbenou hru NERF, připravíme pro vás různé druhy her, dobývání hradu nebo oblíbené
deathmatch hry. Mimo jiné navštívíme bowling, bazén a Laser Game Praha

1408 Pohybové hrátky - předškoláci, Pavlína Křížková, 4 - 6 let, 800 Kč, úterý, 15:00 - 15:55 h,
pohybová průprava, míčové hry a jiné hrátky

SV

1458 Anglická konverzace hravě 3, Ing. Hana Kasalová, 8. - 9. tř. ZŠ a víceletých gymnázií, SŠ, 1600 Kč,
středa, 14:00 - 14:55 h, pro pokročilé žáky a studenty. Cílem je pomocí vlastních obrázků a výstřižků,
které doplní běžné rozhovory, podpořit jejich zapamatování a používání, s využitím poslechů a četby

1455 Novinařina a filmařina, Mgr. Yvona Dočkalová, Jan Sobotka, od 7. tř. ZŠ a víceletých gymnázií,
800 Kč, úterý, 17:30 - 18:25 h, kroužek sdružuje kreativní jedince, které baví psát, natáčet
videoreportáže, graficky upravovat texty nebo fotografovat, nabízíme 5 volných míst

15

1450 Keep Your English Ready, Mgr. Libuše Ponocná, 10 - 99 let, 1600 Kč, úterý, 10:00 - 10:55 h,
konverzační kurz angličtiny - mluvení, poslech, videa

1456 Kytara - začátečníci, Vojtěch Hron, 8 - 99 let, 1000 Kč, úterý, 18:30 - 19:25 h, první setkání
s kytarou, naučíme se základní akordy a základní rytmy, zahrajeme si známé české písničky

1382 Street dance, Leontýna Prchalová, 9 - 15 let, 1500 Kč, pondělí 16:00 - 16:55 h + pátek, 15:00
- 15:55 h, street dance se v dnešní době těší velké popularitě. Pokud se chceš naučit tento tanec a připojit
se k naší velké taneční skupině, je tento kroužek právě pro tebe. Seznámíš se s různými styly, získáš nové
kamarády, zúčastníš se i několika soutěží. Hlavně si společně užijeme spoustu zábavy

1479 Keramika a jiné techniky, Hana Tomková, 7 - 15 let, 1800 Kč, středa, 16:30 - 17:55 h, keramika
kombinovaná se sklem, provázky, dráty, korálky, proutím. Tvarování ze slaného těsta nebo vizovického
těsta. Tvarování z papíru - origami

1509 Plavání - pokročilí, Jana Vohradská, 8 - 14 let, 1000 Kč, úterý, 16:00 - 16:55 h, pro plavce
pokročilé - zdokonalení plaveckého stylu, relaxace a rehabilitace, hry ve vodě. Kroužek se bude konat
v bazénu hotelu Felicitas, UPOZORNĚNÍ - kroužek bude probíhat pouze do 12. 12. 2017, poté je bazén
uzavřen pro veřejnost

Společenské a vědní kroužky
1452 Anglická konverzace hravě 1, Ing. Hana Kasalová, 3. - 4. tř. ZŠ, 1600 Kč, úterý, 14:00 - 14:55 h,
pro mírně pokročilé děti. Cílem je pomocí vlastních obrázků a výstřižků, které doplní běžné rozhovory,
podpořit jejich zapamatování a používání, s využitím videa a poslechů

1426 Street dance ZETKA, Libuše Kormaníková, Leontýna Prchalová, 11 - 15 let, 1000 Kč, pondělí,
15:00 - 15:55 h, tým ZETKA začal tancovat vloni, letos prohloubí své dovednosti ve street dance, naučí
se novým stylům a choreografiím a zúčastní se několika soutěží. Noví členové mohou nastoupit po dohodě
s lektorkou

1445 Jóga - pokročilí, Mgr. Lenka Procházková, od 15 let, 1800 Kč, úterý, 18:00 - 19:45 h, kurz
pro pokročilejší cvičence podle Systému jóga v denním životě, pouze případné doplnění náhradníky

1483 Keramika od 15 let, Milan Exner, od 15 let, 3600 Kč, čtvrtek, 18:00 - 19:55 h, kolektiv
praktikujících výtvarníků nabízí 2 volná místa

1380 Street dance - děti, Libuše Kormaníková, Leontýna Prchalová, 6 - 10 let, 1000 Kč, pondělí, 14:00
- 14:55 h, děti se naučí tanečním stylům street dance, naučí se vnímat hudbu a rytmus. Zúčastní se
několika soutěží, kde předvedou nacvičenou choreografii

1410 Lezení pro děti - pokročilí, Iva Synková, Mgr. Lenka Perutka, 7 - 9 let, 1700 Kč, úterý, 17:00
- 17:55 h, děti polezou s horním jištěním jištěni instruktorem, budou procvičovat techniku lezení

1508 Plavání - začátečníci, Jana Vohradská, 6 - 9 let, 1000 Kč, úterý, 15:00 - 15:55 h, pro neplavce
a plavce začátečníky - zdokonalení plaveckého stylu, relaxace a rehabilitace, hry ve vodě. Kroužek se bude
konat v bazénu hotelu Felicitas, vlastní opasek s sebou, UPOZORNĚNÍ - kroužek bude probíhat pouze
do 12. 12. 2017, poté je bazén uzavřen pro veřejnost

těla a zlepšení krevního oběhu v celém těle. Pro začátečníky i pro ty, kteří hledají dlouhodobý ucelený
program zaměřený na péči o páteř

1441 Psychomotorika, Jaroslav Richter, Ing. Pavel Kárník, 60 - 85 let, 600 Kč, čtvrtek, 10:00 - 10:55 h,
cvičení pro muže i ženy, které zvyšuje pohyblivost kloubů, vyrovnává svalové disbalance, zlepšuje
smyslové vjemy, doplněné o kognitivní trénink (cvičení rozvoje koncentrace, tvořivosti, paměti, verbálních
dovedností a myšlení) a posilování sociálních dovedností (spolupráce, cítění, asertivita)
1420 Stolní tenis - dospělí, Mgr. Marta Váňová, od 18 let, 800 Kč, čtvrtek, 11:00 - 11:55 h, otevření
kroužku při minimálním počtu 10 účastníků
1430 Zdravotní cvičení, Jana Pospíšilová, od 60 let, 600 Kč, úterý, 09:00 - 09:55 h, ženy, buďte ve formě
a přijďte si s námi zacvičit
1385 Zdravotní tělesná výchova, Jaroslav Richter, 60 - 85 let, 600 Kč, úterý, 09:00 - 09:55 h, cvičení
pro ženy i muže. Vyrovnání svalových disbalancí (protahování zkrácených a posilování ochablých skupin),
aerobní cvičení pro zahřátí, relaxace
1386 Zdravotní cvičení - senior, Eva Kárníková, od 60 let, 600 Kč, úterý, 10:00 - 10:55 h, udržení fyzické
kondice a samoobslužnosti do vysokého věku
1418 Zdravotní cvičení pro ženy, Eva Netolická, 58 - 70 let, 600 Kč, čtvrtek, 09:00 - 09:55 h, pohybové
aktivity - zdravotní cvičení ke zlepšení kondice v seniorském věku a prodloužení aktivní délky života
1440 Zdravotní tělesná výchova, Jaroslav Richter, 60 - 85 let, 600 Kč, čtvrtek, 09:00 - 09:55 h,
protahovací a posilovací cvičení v základních cvičebních polohách, uvolňování základních svalových skupin
a kloubů, pouze případné doplnění náhradníky
1419 Zdravotní cvičení, Eva Netolická, od 60 let, 600 Kč, čtvrtek, 10:00 - 10:55 h, pohybové aktivity
pro ženy i muže - zdravotní cvičení ke zlepšení kondice v seniorském věku a prodloužení aktivní délky
života
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Opolany - budova MŠ (místo konání kroužků)
ZÁPIS v DDM Symfonie

1506 Tvoření, Tereza Dobřichovská, 8 - 13 let, 1000 Kč, pondělí, 17:00 - 18:30 h, tradiční i netradiční
výtvarné tvoření

1507 Tradiční a netradiční sportování, Tereza Dobřichovská, 8 - 13 let, 800 Kč, úterý, 17:30 - 18:30 h,
poznej a nauč se různé tradiční i netradiční sporty jako je bezkontaktní rugby, lacrosse/lakros, softball
a jiné

1504 Tancování, Aneta Langrová, 6 - 13 let, 800 Kč, středa, 17:00 - 18:00 h, kroužek pro všechny děti,
které rády tančí, skáčou, běhají a hrají si. V průběhu roku se děti seznámí s různými styly tanců a nacvičí si
vystoupení. Možnost účasti na přehlídkách a soutěžích
1505 Pohybová a taneční průprava pro nejmenší, Bc. Denisa Langrová, 3 - 6 let, 800 Kč, čtvrtek, 16:30
- 17:30 h, kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu dětí předškolního věku

1502 Cvičení pro dospělé I., Aneta Langrová, od 18 let, 1000 Kč, pondělí, 19:00 - 20:00 h, cvičení
zaměřené na odstranění špatných pohybových stereotypů, prevence zmírnění nebo odstranění bolesti zad
- core cvičení - zdravá záda. Cvičení na balančních pomůckách, s činkami, posilovacími gumami
1503 Cvičení pro dospělé II., Aneta Langrová, od 18 let, 1000 Kč, středa, 19:00 - 20:00 h, cvičení
zaměřené na odstranění špatných pohybových stereotypů, prevence zmírnění nebo odstranění bolesti zad
- core cvičení - zdravá záda. Cvičení na balančních pomůckách, s činkami, posilovacími gumami

Spolkový dům Pátek (místo konání kroužků)

ZÁPIS v DDM Symfonie

1519 Ruční práce všeho druhu, Veronika Fadrhoncová, 6 - 100 let, 900 Kč, středa, 15:00 - 16:00 h
1520 Ruční práce všeho druhu, Veronika Fadrhoncová, 6 - 100 let, 900 Kč, středa, 16:00 - 17:00 h

1518 Výtvarný kroužek pro děti, Renata Kolbabová, Veronika Fadrhoncová, 6 - 12 let, 1000 Kč, čtvrtek,
15:30 - 17:00 h, kresba a malba na různé druhy povrchů a různými pomůckami, využití mnoha rozdílných
materiálů pro tvorbu, práce s recyklovatelným materiálem, tematické hodiny s využitím klasických i nových
moderních technik

ZŠ Městec Králové (místo konání kroužků)
ZÁPIS v DDM Symfonie

1501 Pohybové hrátky, Bc. Aneta Knytlová, 4 - 6 let, 800 Kč, středa, 16:00 - 16:55 h, pohybová
průprava, sportovní hry a jiné hrátky

ZŠ Libice nad Cidlinou (místo konání kroužků)
ZÁPIS v úterý 12. 9. 2017 od 16 do 18 h ve vstupní hale ZŠ Libice nad Cidlinou

1407 Aerobik a pohybová průprava, Aneta Langrová, 1. stupeň ZŠ, 1000 Kč, úterý, 15:30 - 16:30 h,
kroužek pro všechny děti, které rády tančí, skáčou, běhají a hrají si. V průběhu roku se děti seznámí se
základy aerobiku a zúčastní se vystoupení. Důraz je kladen na osvojení správných pohybových návyků
všech účastníků

1516 Street dance - taneční průprava, Leontýna Prchalová, 1. stupeň ZŠ, 1000 Kč, středa,
15:00 - 16:00 h, street dance je tanec, ve kterém se najde každý, začátečník i zkušený tanečník.
Seznámíme se s různými styly, zlepšíme kondici, budeme hrát hry a zúčastníme se přehlídky a soutěže

