Dům dětí a mládeže
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
tel.: 381 202 821 - 28 http://www.ddmtabor.cz

NABÍZÍ NA MĚSÍC DUBEN AKCE:
úterý 2. 4. 2019 v 8:00 hodin chlapci v tělocvičně ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí
středa 10. 4. 2019 v 8:00 hodin dívky v tělocvičny ZŠ Tábor, Zborovská

Okresní kolo - VOLEJBAL
-

startují: IV, starší žáci – 2. stupeň + VG, ročník narození 2005 – 2002
pořádá DDM Tábor, OR AŠSK Tábor ve spolupráci s učiteli TV

středa 3. 4. 2019 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Tábor, nám. M. z Husi 45

Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E, F
-

pro přihlášené vítěze školních kol

sobota 6. 4. 2019 od 9:00 hodin v budově DDM Tábor, Tržní náměstí 316

Výtvarná dílna - Plstěné šperky
přijďte si vytvořit originální módní doplněk technikou mokrého plstění

-

sobota 6. 4. 2019 od 8:00 hodin až neděle 7. 4. 2019 do 16:00 hodin v budově DDM Tábor, Tržní náměstí 346

Historický šerm
víkendový výukový seminář dlouhého meče - základní i pokročilé techniky
- určeno pro úplné začátečníky i pokročilé
cena semináře 400,-Kč, pro členy kroužků při DDM Tábor 250,-Kč.
- na seminář je nutno se předem přihlásit a uhradit poplatek na www.ddmtabor.cz
sobota 6. 4. 2019 v 10:00 před Lesní restaurací Harrachovka

Jarní BOULDERING
-

s sebou: lezečky a kdo vlastní boulderingovou matraci
určeno pro členy kroužku Karabina

úterý 9. 4. 2019 od 8:00 hodin na ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732

Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6, Z7, Z8
-

pro přihlášené vítěze školních kol
přihlášky zasílejte nejpozději do 2. 4. 2019 na adresu DDM Tábor, Tržní náměstí 346

středa 10. 4. 2019 od 8:00 hodin v budově DDM Tábor, Tržní náměstí 346

Okresní kolo biologické olympiády kategorie D
-

pro přihlášené vítěze školních kol

pondělí 15. 4. 2019

Zahájení provozu mobilního dopravního hřiště
pro přihlášené základní školy
zajišťují pracovníci DDM a Policie ČR územní odbor Tábor, D.I., Vojenské policie a Městské policie Tábor

-

úterý 16. 4. 2019 od 8:00 hodin v budově DDM Tábor, Tržní náměstí 346

Okresní kolo biologické olympiády kategorie C
-

pro přihlášené vítěze školních kol

čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 hodin v budově DDM Tábor

Zelený čtvrtek
-

velikonoční dílna – papírové dekorace, keramické zápichy, mramorované kraslice, pletení pomlázek
Více informací na samostatném plakátě

středa 24. 4. a čtvrtek 25. 4. 2019 v 8:00 hodin na umělém fotbalovém hřišti na Soukeníku, Sezimovo Ústí

Okresní kolo - FOTBAL
-

startují: žáci kategorie V., řádného denního studia (ne VOŠ), ročník narození 1999 - 2003
pořádá DDM Tábor, OR AŠSK Tábor ve spolupráci s učiteli TV středních škol okresu a FK MAS Táborsko

pátek 26. 4. 2019 v 8:00 hodin na umělém fotbalovém hřišti na Soukeníku, Sezimovo Ústí

Okresní kolo – MiniKOPANÁ
-

startují: chlapci IV, starší žáci - 2005, 2004, 2003, 2002
pořádá DDM Tábor, OR AŠSK Tábor ve spolupráci s učiteli TV

sobota 27. 4. 2019 od 9:00 hodin v budově DDM Tábor

Výtvarná dílna - fotorámeček technikou scrapbookingu
-

přijďte si pomocí scrapbookingu vyrobit originální fotorámeček a překvapte tak své blízké netradičním a osobitým dárkem
sebou: libovolnou fotografii/ fotografie, přezůvky

