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HUDEBNÍ KROUŽKY
HRA NA FLÉTNU

TANEČNÍ KROUŽKY
CVIČENÍ S BÁROU

individuální výuka
od 5 let
pro začátečníky i pokročilé

od 3 let
pro dívky a chlapce
aaamoderní kroužek

LATINSKOAMERICKÉ TANCE

HRA NA KLAVÍR
individuální výuka
od 7 let
pro začátečníky i pokročilé

MAŽORETKY

od 4 do 12 let, dívky
vystupování na soutěžích

HRA NA KEYBOARD
individuální výuka
od 10 let
doprovod při zpěvu písní

ORIENTÁLNÍ TANCE
od 7 let, dívky
nácvik břišních tanců
účast na soutěžích

HRA NA KYTARU
skupinová výuka
hra akordů a zpěv
pro začátečníky i pokročilé

HRA NA KLARINET

N E W

individuální výuka
pro začátečníky i pokročilé

TANEČNĚ POHYBOVÝ – SMÍŠCI
od 3 do 6 let
základní taneční prvky
skupinový tanec

TANEČNÍ SKUPINA DDM
od 8 let, dívky i chlapci
moderní tance

N E W HRA NA UKULELE
individuální výuka
od 7 let
pro začátečníky

HRA NA HARMONIKU

od 3 let
tanec zábavnou formou
taneční dovednosti, soutěže

N E W

individuální výuka
od 7 let
pro začátečníky

ZUMBA
od 6 let, dívky i chlapci
cvičení se zkušenou instruktorkou

JÓGA PRO DOSPĚLÉ
zdravotní cvičení
držení těla a rozvoj

N E W HRA NA HOUSLE
individuální výuka
pro začátečníky i pokročilé

JÓGA PRO DĚTI A PRO RODIČE S DĚTMI
od 4 do 7 let
zdravotní cvičení
všestranný rozvoj, držení těla

SPORTOVNÍ KROUŽKY TVOŘIVÉ KROUŽKY
BADMINTON

DIY (TVOŘIVÝ KLUB)

od 10 let
nácvik základních úderů
hra přes síť dle pravidel

od 9 let
výroba dekorací a vychytávek

PING PONG

FLORBAL
od 5 let
dívky/přípravka/nesoutěžní
herní základy, taktika apod.

od 8 let
herní základy a triky

HOKEJBAL
od 5 let
základy a hra dle pravidel

FITNESS CVIČENÍ

od 13 let, dívky i chlapci
zapojení svalové soustavy
cvičení s váhou těla, zpevnění postavy

SEBEOBRANA
RC MODELY
od 8 let
závody
skládání a rozebírání modelů

od 6 let
film, divadlo, kreativita a pohyb

N E W

Klub vévody z Edinburgu
od 14 do 24 let
rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví
expedice

KERAMIKA
od 5 let

MALÝ YOUTUBER

od 10 let
začátečníci i pokročilí

od 10 let, dívky i chlapci
hodnocení a tvorba videí

MODELÁŘI
od 10 let
základy modelářské techniky

VOLEJBAL
od 8 let
začátečníci i pokročilí

začátečníci i pokročilí
pravidla a strategie

N E W MALÝ RYBÁŘ
od 8 do 11 let
vše o rybářství, rybářský průkaz

pro děti s handicapem

N E W TVOŘÍLEK PRO NEJMENŠÍ
VÝTVARNÝ

od 3 do 4 let
od 5 do 6 let

od 8 let – základy umělecké malby
od 13 let – příprava na střední umělecké školy

N E W FOTOGRAFOVÁNÍ A SPOTY
KNIHAŘSTVÍ
vše o knihách
výroba knih

ANGLIČTINA HRAVOU FORMOU PRO NEJMENŠÍ
základy anglického jazyka

N E W CHLUPÁČI
hraní si se zvířátky
výcvik pejsků

NĚMČINA HRAVOU FORMOU PRO NEJMENŠÍ
základy německého jazyka

DESKOVKY
SURVIVAL N E W

hraní různých deskových her

zábava s herními zbraněmi
bitvy

GEOCACHING

ŠIKULOVÉ

od 5 let
základy míčových her
zlepšení pohybových dovedností

ŠACHY

DOFE

od 8 let
základy sebeobrany

SQUASH

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

FILMOVO-DIVADELNÍ

OSTATNÍ KROUŽKY

techniky fotografování
natáčení spotů

N E W

hledání a vytváření kešek

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ
dle harmonogramu

N E W SEMINÁŘE PRO SENIORY
individuálně
počítačová gramotnost, cvičení
keramika, čtenářský klub

INFORMACE
Den a čas konání jednotlivých kroužků bude upřesněn
do konce září.
Kroužky probíhají od října do konce května.
Skupinové kroužky budou otevřeny pouze při
minimálním počtu 10 přihlášených dětí, dle rozhodnutí
ředitele DDM Kyjov.
Dětem bude nabídnuta vhodná alternativa.
Kontakt
Webové stránky: www.domecekkyjov.cz
Facebook: Dům dětí a mládeže Kyjov
E-mail: ddm@domecekkyjov.cz
Telefonní číslo: 518 612 139

