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     NABÍDKA AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2017
5.5. (pátek) KVĚTINOVÁ PŘÁNÍČKA A ZÁPICHY PRO MAMINKY

Kreativní dílna je určena pro děti od 6 let i jejich rodiče. Přijďte si vyrobit originální přáníčko
a květinové dekorace z různých materiálů a s použitím lisovacího přístroje Big Shot.

Čas a místo: 15.30 – 17.30, klubovna DDM
S sebou: přezůvky

Poplatek: 50,-Kč
Přihlásit se můžete přímo v DDM nebo telefonicky do 3.5.2017.

13.5. (sobota) LÍZÁTKOVÝ BĚH
Pro děti od 4 do 15 let a pro manželské páry.  Děti budou soutěžit  v běhu, manželské páry
poběží s partnerem tak, aby jeden nesl toho druhého. Každý soutěžící bude odměněn. 

Kategorie: 2013-2012/běh na 100m (mohou i v doprovodu rodičů), 2011-2010/běh na 100m, 2009-
2008/běh na 200m, 2007-2006/běh na 500m, 2005-2004/běh na 500m, 2003-2002/běh na 
1000m. Páry – překážková trať.

Zápis: 14.00 – 14.30 hodin v areálu pod sokolovnou v Chlumci n.C., soutěž začne ihned po rozdělení
kategorií.

Startovné: 20,-Kč

17.5.(středa) „SKOK ZA KROKEM“ – regionální taneční přehlídka
Nesoutěžní taneční přehlídka je určena dětem MŠ a ZŠ, které rády tancují a chtějí předvést svá
vystoupení ostatním.

Začátek: v 9.00 hod. v sokolovně Chlumec n.C., ukončení kolem 11.30 hodin.
Akce je přístupná veřejnosti. Přihlášky nejpozději do 10.5.2017.

26.5.(pátek) DEN DĚTÍ + DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čas a místo: od 15.00 hodin, areál DDM

Program: Den otevřených dveří DDM – po celou dobu budete moci nahlédnout do kluboven DDM a
seznámit se s činností kroužků – ukázky z činnosti leteckých modelářů, přírodovědný koutek,
RC – CAR modely, střelecký kroužek, LEGO kroužek.
Kouzelník pro děti – Roberto Rodríguez – kouzla, klaunování, žonglování, minidisko a 
balónková show
Vystoupení kroužků DDM – taneční kroužky, drumbeny a djembe, box, judo a další
Doprovodný program – skákací hrad, třpytivé ornamenty, malování na obličej
Akce se koná i za nepříznivého počasí. Pro děti jsou připraveny drobné odměny. Občerstvení
zajištěno.  

31.5. (středa) XBOX KINECT 360 HRY
Čas a místo: 16.00 – 17.00 hodin, GT klub DDM

Hraní bez ovladače znamená, že hrajete celým tělem. Kinect reaguje na vaše pohyby. Chcete 
kopnout? Prostě kopněte! Chcete vyskočit? Prostě vyskočte! Nemusíte se učit ovládání – víte, 
co máte dělat. Hry – závodivé, sportovní, taneční a další...
Akce je bez poplatku. Počet míst je omezen. S sebou přezůvky.

Přihlášky na zájezdy, informace:
Pondělí, středa: 9.00 – 17.00 hodin – budova Občanského centra 

(přestávka 11.30 – 12.30 hod.)
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