
 

 

  



Vážení rodiče, milé děti, 

připravili jsme pro Vás pestrou nabídku zájmových kroužků. Výuka probíhá v týdnu od 19. září 2022 
do konce května 2023 (mimo dny školních prázdnin a svátků). 
Do kroužků se můžete přihlásit v Domě dětí a mládeže v Dobrušce v Domašínské ulici 363, nebo telefonicky 
na čísle 494621505 nebo 605396466, denně od 8 - 16 hodin. 
O další naší činnosti Vás budeme informovat prostřednictvím Dobrušského zpravodaje, letáků, 
informačního centra, FB stránkách a na stránkách http://ddmdobruska.cz. 
 

Všechny kroužky v budově DDM zahájí v týdnu od pondělí 19. září! 
 

Baby klub – Klub pro nejmenší děti od 3 let, kde si pohrají se svými vrstevníky a naučí samostatnosti bez 
rodičů. Středa od 9 do 11 hodin. Poplatek 50 Kč za návštěvu. 

 
Taneční hrátky – Taneční přípravka pro nejmladší děti od 4 let.  Úterý  16,15-17,15.  Roční poplatek 500 Kč.   

   
Taneční skupina Melouňátka – Výuka moderního tance s jednoduchými tanečními prvky a nácvik soutěžního 
vystoupení pro děti od 6 let do 3. třídy ZŠ. Čtvrtek 17,00-18,00. Roční poplatek 500 Kč - nezahrnuje náklady na 
soutěžní oblečení!  

 
Taneční skupina Minisupress  – Výuka moderního tance s jednoduchými tanečními prvky a nácvik soutěžního 
vystoupení pro děti od 1. do 4. třídy ZŠ. Úterý 14,30-15,30.  Roční poplatek 500 Kč - nezahrnuje náklady na 
soutěžní oblečení! 

                        
Taneční skupina  D-Mel – Výuka moderního tance s náročnějšími tanečními prvky a nácvik soutěžního 
vystoupení pro děti od 4. do 6. třídy ZŠ. První společná schůzka 19. 9. v 16,15hod – rozdělení do skupin 
Pondělí 1. skupina 16,15 -17,15, 2. skupina 17,15 -18,15.  Roční poplatek 500 Kč - nezahrnuje náklady na 
soutěžní oblečení!  
 

Taneční skupina D-RUSH  A&D – Výuka moderního tance s náročnějšími tanečními prvky a nácvik soutěžního 
vystoupení pro holky a kluky od 5. do 9. třídy ZŠ. Středa 15,00-16,00. 
Roční poplatek 500 Kč - nezahrnuje náklady na soutěžní oblečení! 
 
Taneční skupina D-RUSH s Niky – Výuka moderního tance s náročnějšími tanečními prvky a nácvik soutěžního 
vystoupení pro holky a kluky od 14 let a více. Pátek 18,00-19,00. 
Roční poplatek 500 Kč - nezahrnuje náklady na soutěžní oblečení! 
     
Mini jóga – Jóga pro děti ve věku od 5 let. Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, 
rovnováhu, protahuje a posiluje tělo. Děti se naučí pozice inspirované přírodou a zvířaty, zvýší svou celkovou 
flexibilitu a stabilitu, naučí se vnímat své tělo, uvolní se a uklidní. 
Pátek 14,30 -15,30.  Roční poplatek 500 Kč 
 
Angličtina pro nejmenší I. - začátečníci – Přirozená výuka cizího jazyka zábavnou formou pro děti od 4 do 7 
let. Součástí výuky jsou pohybové aktivity, pracovní listy, jazykové hry, písničky, říkanky a práce s obrázky. 

  Čtvrtek 15,00 -16,00. Roční poplatek 500 Kč 
 

Angličtina pro nejmenší II. – Pokračování kroužku Angličtina pro nejmenší I. Účastníci tohoto kroužku znají a 
navazují na základy z témat číslice, barvy, zvířata, svátky, představení a mohou tak rozšířit slovní zásobu v 
navazujícím kroužku. Součástí výuky jsou pohybové aktivity, pracovní listy, jazykové hry, písničky, říkanky a 
práce s obrázky. 
Čtvrtek 14,00 -15,00. Roční poplatek 500 Kč 

 
Zpívánky – Kroužek zpěvu pro nejmladší děti od 4 let, seznámení nejen s oblíbenými lidovými písněmi a práce 
s rytmem.  Čtvrtek 15,45 -16,45.  Roční poplatek 500 Kč    
   



Léčivá píšťalka I. - začátečníci – Hra na zobcovou flétnu pro nejmladší děti, metoda profesora Žilky. 
Pátek 15,00-16,00. Roční poplatek 500 Kč. 
        
Léčivá píšťalka II. – Pokračování hry na zobcovou flétnu, pro děti, které již absolvovaly kr. Léčivá píšťalka I. 

   Pondělí 13,00-14,00. Roční poplatek 500 Kč 
 
  Šachy – Děti se v kroužku naučí pravidla a strategie šachu, osvojení dovedností a návyků, procvičování hry. 

Termín kroužku bude v blízké době upřesněn. Roční poplatek 500 Kč. 
 
Pastelka – Výtvarně tvořivé aktivity pro děti od 5 let, které rády kreslí, malují a lepí.  Pondělí 15,15 -16,30 nebo 

středa 15,00-16,15 v DDM. Roční poplatek 500 Kč 

Tvoření s pampeliškou – Kreativní tvořivá dílna pro děti od 1. třídy, kde si mohou vyzkoušet různé techniky, 
práce s papírem, látkou, vytváření drobných dárků a dekorací. Pátek 13,15- 14,30.   Roční poplatek 500 Kč       

                                                                                              
Výtvarka – Práce s různými výtvarnými technikami tradičně i netradičně. Seznámení s technikami, jako je 
koláž, animace, linoryt a další. Vhodné pro děti od 4. třídy. Termín kroužku bude v blízké době upřesněn. 
Roční poplatek 500 Kč 
 
Klub kreativních dívek – Klubíčko – Základy rukodělných technik, háčkování drobných ozdob a hraček, základy 
pletení, tkaní záložek apod. Pro děti od 2. třídy.  Středa 13,15-14,15. Roční poplatek 500 Kč 
 
Klub kreativních dívek – Jehlička – Základy ručního a strojového šití, šití hraček, dárků, plstění apod. 
Pro dívky od 4. třídy. Středa 14,15-15,45. Roční poplatek 500 Kč 
 

          Vařečka – Klub pro dívky i chlapce od 4. třídy. Základy vaření, pečení jednoduchých moučníků, tradičního  
pečiva a příprava studených pokrmů. Děti připravují pokrmy z vlastních surovin!! 
Čtvrtek 13,00-14,30 (mladší) 14,30 - 16,00 (starší).  Roční poplatek 550 Kč         
 

  Merkuráček  – Se stavebnicemi Merkur a Lego rozvíjejte jemnou motoriku a technické myšlení. 
  Pro děti od 1. třídy.   Čtvrtek 13,15 – 14,30 nebo 14,30 -15,45. Roční poplatek 600 Kč 
 

Lego klub – Rádi skládáte ze stavebnice Lego? Přijď si sestavit nové modely a pohrát si s nimi. Pro děti od 6 let. 
Středa  13,15-14,30.  Roční poplatek 600 Kč 
                                                                                                                                                                                           

  Hrátky s přírodou – Starat se můžete o osmáky, morčata, želvu, králíka a další mazlíčky, poznávat rostliny 
  a zvířata celé planety. Pondělí 14,00-15,15.  Roční poplatek 500 Kč 
 
  Rybářský kroužek – Pro děti od 9 let se zájmem o rybolov. Na kroužku lze získat dětskou   
  povolenku- (není zahrnuta v ročním poplatku) . Pro rybářky povolenka zdarma! Roční poplatek 250 Kč 

Zahajovací schůzka ve středu 14. září v 15. hodin v rybářské klubovně v Opočně- Lišťovině, menší děti 
s rodiči! Schůzky budou probíhat v rybářské klubovně v Opočně, za příznivého počasí rybolov! Kapacita 
omezena! Nové zájemce přijímáme po dohodě s hl. vedoucím Tomášem Růžičkou tel. 728 113 405 
 
Voltík I. začátečníci – Kroužek pro mladé kutily od 6. třídy, práce s pájkou, vrtačkou, funkce  

  základních elektronických prvků a zapojení, výroba jednoduchých elektronických zařízení. 
Středa 14,00 -15,30. Roční poplatek 600 Kč 
 
Voltík II. pokročilí – Kroužek pro mladé kutily od 6. třídy, práce s pájkou, vrtačkou, funkce  

  základních elektronických prvků a zapojení, výroba jednoduchých elektronických zařízení. 
Středa 15,30 -17,00. Roční poplatek 600 Kč 
 
Robotíci – Programování minirobota OZOBOTA, rozvoj kreativity a logického myšlení, první krůčky ke 
skutečnému programování a robotice, programování ve Scratch práce s tabletem.  
Určeno pro děti od 2. třídy.  Úterý 13,15-14,15.  Roční poplatek 600 Kč 



                                                                                                                                                                                                                             
Roboti – Programování robota EDISONA, programem napsaným v aplikaci EdBlock naučíme robota jezdit, 
blikat, tančit. S kostičkami Lego a robotem můžeme rozpohybovat bagr, tank, jeřáb.  
Pro zájemce od 3. třídy.   Úterý  14,15-15,15. Roční poplatek 600 Kč. 
 
Dobrodružství s robotem Edisonem – Sekvenční programování robota v softwaru EdWare, použití smyček, 
proměnných, vytváření vlastních programů pro děti od 5. třídy.  Úterý  15,15-16,15. Roční poplatek 600 Kč. 
 

   Dřevohrátky – Práce se dřevem, pomocí ručního nářadí a řezbářských dlát se naučíte zhotovit vlastní 
originály. Pro vážné zájemce od 5. třídy.  
Čtvrtek 14,15-15,30 nebo 15,30-16,45. Zahájení 6. října.  Roční poplatek 600 Kč 
 
3D tisk a modelování – začátečníci – Odhalíme tajemství 3D tisku. Zjistíme, z jakých se tiskne materiálů a jaké 
mají vlastnosti. Naučíme se navrhovat trojrozměrné objekty, které si vytiskneme.  Pro děti od 6. třídy. 
Středa 16,00-17,15 Roční poplatek 700Kč 
 
Modelářský kroužek – Chceš zkusit ovládat letadélko na dálkové ovládání a naučit se stavět modely letadel?  
Pak přijď mezi nás! Kroužek je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Kroužek bude otevřen pouze v případě 
dostatečného počtu zájemců. Termín bude upřesněn na základě domluvy se zájemci. 
Roční poplatek 600 Kč    
  
Florbal  
MINI Sporťáček (r. 2020-2018) – hala Pulická – ST 16,30-17,30 
Přípravka (r. 2017-2014) – hala Pulická – ST 17,30-18,45, PÁ 15:15-16:30 
Elévové a Elévky (r. 2013-2012) – hala Pulická – ÚT 17:00 - 18:15, hala ZŠ Fr. Kupky – PÁ 16:45-18:00 
Mladší žáci (r. 2011-2010) – hala Pulická – ÚT 15:45 - 17:00, hala ZŠ Fr. Kupky – PÁ 15:30 - 16:45 
Mladší žákyně (r. 2011-2010) – hala Pulická – ÚT 15:45 - 17:00, PÁ 16:30-17:45 
Starší žáci a starší žákyně (r. 2009-2008) – hala Pulická  – ST 18:00 - 19:15, PÁ 16:30 - 17:45 
Více informací podá Jan Černý, 737466070 nebo email:sekretar@florbaldobruska.cz. 

                                           
KURZY PRO DOSPĚLÉ 

 
   Řezbářský kroužek – Pod vedením uměleckého řezbáře se naučíte pracovat se dřevem a řezbářskými  

 dláty, vyrobíte své originály. Středa 17-18,30 nebo čtvrtek 17- 18,30. Zahájení od 5. října.  
Roční poplatek 1000 Kč.  

PŘIPRAVUJEME: 
Podzimní prázdniny v DDM 
Středa 26. října, 8 - 15,00 hodin – Výtvarná dílna pro školní děti. 
 
Vánoční ozdoba – Pondělí 7. listopadu 9,00-11,00. Ukázka výrobků a výroba vlastní dekorace – VŠE ZDARMA- 
v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání dospělých na Královéhradecku.  
Přihlášky předem v DDM! 
 
Dekorační věnec z látky – Úterý 8. listopadu 9,00 – 11,00. Seznámení s materiálem, ukázka práce s možností 
vlastní výroby. VŠE ZDARMA- v rámci projektu ÚPČR Týden vzdělávání. Přihlášky předem! 
 
Martinský trh – Pátek 11. listopadu - perníčky, vazba ze suchých květů, šité a háčkované hračky, patchwork, 
bižuterie, drátované výrobky, výrobky ze slámy, macramé, tvarovaná mýdla… 
 
Drátovaná ryba s kamenem – Kurz drátování s Martinou Horákovou, na kterém budete pracovat s drátem a 
vyrobíte si netradiční dekoraci nebo dárek.  Sobota 5. listopadu od 13.30 hod. 
 

Dále připravujeme: 
keramika pro děti a dospělé, výroba koberečků a polštářů na kolíkovém stavu, zajišťujeme program pro děti o podzimních, 

pololetních a jarních prázdninách, tábory a výtvarné dílny během letních prázdnin. 
Kroužky a kurzy budou realizovány podle zájmu uchazečů – hlaste se a průběžně se informujte! 


