
 

 

 

 

 

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

 

SLUNÍČKO  hudebně pohybový kroužek 

pro děti od 3 do 6 ti let 

úterý od 16.00 hod.   DDM 

 

HRÁTKY S BATOLÁTKY 

pro chlapce a dívky od 18 měsíců do 3 let 

středa  od 10.00 hod.   DDM 

 

MALÝ HUDEBNÍČEK 

 pro chlapce a dívky od 3 let  DDM  

 pondělí od 16.00 hod. 

 

             ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

NA ŠKOLNÍ ROK 

2022– 2023 
KLUBY DDM            

      

ČTENÁŘSKÝ KLUB   

 pro děti od 5 do 9 ti let     

středa od 15.00 hod.           DDM 

 

číslo telefonu : 725588680 

                     607552337      

 



 

 

 

 

 

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 

 

SLUNÍČKO  hudebně pohybový kroužek 

pro děti od 3 do 6 ti let 

úterý od 16.00 hod.   DDM 

 

HRÁTKY S BATOLÁTKY 

pro chlapce a dívky od 18 měsíců do 3 let 

středa  od 10.00 hod.   DDM 

 

MALÝ HUDEBNÍČEK 

 pro chlapce a dívky od 3 let  DDM  

 pondělí od 16.00 hod. 

 

             ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

NA ŠKOLNÍ ROK 

2022– 2023 
KLUBY DDM            

      

ČTENÁŘSKÝ KLUB   

 pro děti od 5 do 9 ti let     

středa od 15.00 hod.           DDM 

 

číslo telefonu : 725588680 

                     607552337      

 



ZK KARATE : pro chl. a dívky od 1.tř.      ZK TANEČNÍ : pro chl. a dívky od 5 let 

  pondělí od 16.30 hod.         úterý od 16.00 hod.  ZŠ N.Role 

pátek od 16.30 hod.  DDM  

           

ZK FLORBAL : pro chl.a dívky od 1.třídy      ZK VÝTVARNÝ : pro chl a dívky od 1.tř 

  čtvrtek od 15.00 hod.  tělocvična      pondělí od 15.00 hod.  DDM  

 

ZK FIGHT CLUB : pro chl. a dívky od 1.tř     ZK VÝTVARNÝ – KREATIVNÍ TVOŘENÍ   

  pondělí od 18.00 hod. ( parkur.skákání)      pro chl. a dívky od 3.tř DDM  

  středa od 17.00 hod.         čtvrtek od 15.00 hod     

  ( základy karate, box,)  tělocvična            

                    

ZK CAPOEIRA : pro chl. a dívky od 1.tř.      ZK JÓGA : pro chlapce a dívky od 1.tř. 

  středa  od 16.30 hod.  DDM               středa 15.30 hod.  DDM 

  pátek od 15.30 hod. 

      

ZK FLORBAL II. : pro chl.a dívky od 5.tř.      

  čtvrtek  od 16.00 hod.  tělocvična    ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ,STOLOVÁNÍ I. 

              pro chl.a dívky od 3 tř.   

              úterý od 15.00 hod.  DDM 

ZK SPORTOVNÍ HRY : pro chl. a dívky od 1.tř.  

  středa od 15.30  tělocvična   

           ZK ZÁKLADY VAŘENÍ, PEČENÍ, STOLOVÁNÍ  II 

              pro chl. a dívky od 3.tř. DDM 

              úterý od 16.00 hod.    

              

ZK SHOW DANCE: pro chl.a dívky od 1.tř.      

  úterý  od 17.00 hod.  DDM     ZK KNIHOVNÍK : pro chl.a dívky od 3.tř.    

             středa od 14.00 hod.   MěK 

ZK LOGOPEDIE : pro chl. a dívky od 5 ti let 

  úterý od 13.30 hod.  DDM 

         



  

ZK ŠACHY : pro chl. a dívky od 1.tř.       ZK MLADÝCH VĚDÁTORŮ 

  úterý  od 15.30 hod.  DDM       pro chl. a dívky od 2.tř.   

             čtvrtek od 16.00  DDM 

             

ZK ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘ:        ZK MYSLIVECKÝ     

  pro chl. a dívky od 4.tř.        pro chl. a dívky od 3.tř.  

  čtvrtek od 16.00hod.  DDM       středa 16.00 hod   DDM 

 

ZK MALÝ HUDEBNÍČEK : pro chl. a dívky 3-6 let     ZK GYMNASTIKA 

  pondělí od 16.00 hod.  DDM       pro chl. a dívky od 1.tř.    

( předškoláci + 1.tř.)         pondělí od 16.00 hod.        tělicvična 

       

HUDEBNÍ KLUB S PÁJOU : pro chl. a dívky od 2.tř.     ZK STREET DANCE 

  pondělí od 17.00 hod.  DDM       pro chl. a dívky od 6.tř 

             čtvrtek od 17.00 hod.   DDM 

ZK FOTOGRAFICKÝ  : pro chl.a dívky od 1.tř.        

  čtvrtek od 16.15 hod.  DDM             

          

              

ZK DIVADELNÍ:  

 pro chl.a dívky od 3.tř.              

  pondělí  od 16.00 hod. DDM       

             

ZK STOLNÍ TENIS           

  pro chl. a dívky od 4.tř.        

  čtvrtek  od 16.30 hod.  Beach camp  

      

  

 



Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace 

pořádá  

 
        ÚTERÝ od 16.00 hod. v DDM 

HUDEBNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK „ SLUNÍČKO „ 

 

Kroužek je určen pro dívky a chlapce od 3let 

První schůzka proběhne v úterý 27.září 2022 

 

PONDĚLÍ od 16.00 ho    .        

„MALÝ HUDEBNÍČEK “ 

Kroužek je určen pro chlapce a dívky od 3 let     

První schůzka proběhne 12.9.2022 

 
ÚTERÝ od 13.30 hod 

LOGOPEDIE 

Kroužek je určen pro předškolní děti  ( děti na kroužek odvádí pracovnice DDM) 

První kroužek proběhne 20.9.2022 

 
STŘEDA od 15.00 hod. 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

Klub je určen pro předškolní děti  ( děti na kroužek odvádí pracovnice DDM ) 

První schůzka proběhne 21.9.2022 

 

Zveme všechny a děti rodiče na první setkání, kde získáte veškeré další informace k činnosti 
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