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Vážení a milí čtenáři,
sotva začal nový rok a už jsme v jeho čtvrtině.
Doufáme, že jste si užili volno o jarních prázdninách
a pořádně si zasportovali na zasněžený kopcích nejen
naší domovské Vysočiny. V minulém čísle časopisu
Domeček jsme vás zvali na naše letní tábory. Pokud
máte v plánu se jich účastnit, moc dlouho neotálejte,
pomalu se začínají obsazovat a velmi rychle nám
dochází volná místa. Není tedy příliš času na váhání,
kdo má zájem, přihlaste se. To platí především
pro naše příměstské tábory, o které je každý rok
veliký zájem. Ale ani letní nezejí zrovna prázdnotou.
Protože my jsme nevydrželi čekat až do léta, jeden
příměstský tábor jsme si užili už teď na jaře. Něco o jeho průběhu a fotky z něj vám přinášíme v tomto čísle časopisu
„Domeček“. Dále se můžete těšit na fotky z pololetních turnajů ve florbalu a ve stolním tenisu.
Doufáme, že vás potěší i naše nová rubrika „Domeček“ se představuje, kde vás seznámíme s vedoucími našich kroužků a jejich
náplní.
Březen se přiblížil rychlostí téměř neuvěřitelnou a nás v tomto krásném jarním měsíci čeká spousta soutěží, olympiád
a festivalů, proto vám tento měsíc nepřinášíme žádnou veřejnou akci. Těšíme se na setkání s vámi zase v dubnu, kdy společně
oslavíme Velikonoce.
Užívejte si sluníčka a nabijte se pozitivní energií, protože se už jen párkrát vyspíme a máme léto.
Váš „Domeček“

ÚNOR NA „DOMEČKU“:
Pololetní florbalový turnaj – 30. ledna 2017
Říkáte si, že to je asi chyba – pololetní turnaj
v rubrice únor na „Domečku“ s lednovým datem.
Ale je to tak. Pololetní turnaj ve florbalu se konal
poslední lednové pondělí během florbalového
kroužku. Jeho konání tak fakticky bylo
až po uzávěrce. Vítězové jsou všichni, kdo si
s radostí zahráli. Jako doklad jejich úspěšného
snažení přinášíme fotku všech hrajících florbalistů.
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Pololetní turnaj ve stolním tenisu – 3. února 2017
Turnaj ve stolním tenisu se konal celé páteční dopoledne v době
pololetních prázdnin. Hlavním pořadatelem turnaje byl Oldřich
Musil, vedoucí našeho kroužku stolního tenisu. Ačkoliv se v páteční
ráno nesešlo příliš mnoho účastníků, proběhl pěkný turnaj, který
měl svého jasného vítěze. Účastníkům moc děkujeme a doufáme,
že si sportovní dopoledne užili stejně jako my.
Závěrečné pořadí:

1. Jakub Neomytka
2. Ondřej Janík
3. Martin Homolka

Jarní příměstský tábor – 20. - 24. února 2017
Během jarních prázdnin tradičně pořádal „Domeček“ příměstský
tábor. Naším letošním programem nás provázeli hrdinové
ze známé animované pohádky Hledá se Dory. Tři týmy společně
hledaly rybičku Dory, ale také mezi sebou soutěžily. Každý tým měl
své vedoucí, kteří jim v jejich snažení pomáhali. Tým Koníků měl
nejprve vedoucí Pižlu a Terezku. Pižlu, ale hledání velice zmohlo a
tak se druhý den k Terezce přidal Míra. Tým Nema vedla Kamča a
Kája, a s týmem Bouráci soutěžily Kačka a Káťa. Vrchní velitelkou
pátrací akce po Dory byla Iva Melounová.
První
den se
děti
především seznamovaly, aby si našly kamarády a chodily na
„Domeček“ rádi. Také si vyráběly týmová trička a odpoledne
vyzkoušely něco málo ze štafetových závodů. Úterý začalo obzvlášť
akčně. Děti se vydaly na jihlavskou horostěnu do areálu lezeckého
centra Wall street Tendon. Hrdinně do ohromných výšek lezly nejen
děti, ale i někteří odvážní vedoucí. Moc děkujeme lezeckému centru
za jejich skvělou práci a instruktáž, bylo to opravdu príma
dopoledne.
Ve středu jsme se
už všichni těšili na bazén. Tam jsme se perfektně vyřádili. Hráli jsme hry,
házeli jsme si s míči, závodili jsme v plavání. Všechny děti ukázaly, že voda je
pro ně domácí prostředí. Trochu znavení po bazéně jsme ještě u „Domečku“
našli nápovědu, kde jsme se dozvěděli, že rybičku Dory můžeme najít v pátek
pomocí mapy, kterou dostaneme. Bylo tedy jasné, že Dory bude nalezena, a
my jsme se na ní těšili. Středeční odpoledne jsme ještě absolvovaly promítání
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filmu. Jak jinak než o rybičce Dory. Nebylo to však jen tak ledajaké
odpočinkové pokoukání.
Druhý den ráno nás totiž čekal filmový kvíz. Děti ovšem pohádku
sledovaly pozorně a všechny týmy odpovídaly vyrovnaně. Pustili
jsme se tedy do hraní X-box her. Děti absolvovaly turnaj
v bowlingu a stolním tenisu. Bylo to náročné, ale všechny týmy se
s tím popraly na jedničku. Závěrem týdne nás už čekalo jen najít
Dory a případně i nějakou odměnu za její nalezení. Každý tým tak

našel svoji Dory a svoji odměnu. Náš úspěch jsme oslavili na
závěrečné
party
diskotéce, kde jsme
si
vyzkoušeli
hawaiské taneční
podlézání
tyče,
židličkovanou
či
známé
tance
Makarena
a
RamSamSam.
Jak víme, vedoucí si tábor náramně užili, doufáme, že i děti. Bylo to krásné a moc děkujeme dětem, jak byly hodné a jak naplno
soutěžily ve všech hrách. To byla pro nás ta správná odměna. Už teď se se všemi těšíme na léto, kdy si tábory užijeme zase
pořádně.

„DOMEČEK“ SE PŘEDSTAVUJE:
Klub leteckých modelářů – vedoucí Karel Švec
Kroužek leteckých modelářů spadající pod Klub leteckých modelářů Jihlava funguje pod Domem dětí a mládeže už od jeho
počátků, kdy ještě sídlil na Křížové ulici. Náš vedoucí – Kája Švec je
s kroužkem od jeho počátků a vede jej už od svých 14-ti let až dosud.
Společně s ním kroužek ještě vedl pan Zdeněk Šeda, který nás bohužel před
třemi lety opustil.
Členové našeho kroužku Leteckých modelářů musí být vždy registrováni
v Klubu leteckých modelářů Jihlava, jinak by se nemohli účastnit soutěží.
Svoji registrací získají licenci a označení svého letadla, se kterým soutěží.
Prostoru, kde soutěžit je pro letecké modeláře spousta. Od únoru do
listopadu se každý měsíc kromě prázdnin soutěží v Jihlavské lize. Jednou
ročně probíhá také Korespondenční soutěž a nás „Domeček“ ještě
spolupořádá Krajský přebor. Korespondenční soutěž letos bude mít jednu premiéru. V letošním roce mimořádně se nebude
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konat pouze jednou – v květnu, ale její druhé kolo proběhne ještě na podzim. Letečtí modeláři tak získají další příležitost ke
změření svých schopností. Nejprestižnější ze zmíněných soutěží je ovšem Krajský přebor odkud se po splnění kvalifikačního
času postupuje na Mistrovství České republiky mládeže. Zajímavostí jistě je, že vítěz (mistr) předešlého mistrovství
automaticky postupuje na MČR i další rok. Jeho vítězství je tedy jakousi volnou vstupenkou. Po celé České republice je ovšem
spousta dalších soutěží, kterých se i naši letečtí modeláři mohou zúčastnit. Vybrat si mohou z kterékoliv soutěže, která je
uvedená v Kalendáři soutěží v ČR a bez ohledu na místo, kde trénují, se kterékoliv soutěže mohou zúčastnit. Nezřídka se tak
stává, že našich lokálních soutěží se účastní letci až z druhé strany republiky.
Letečtí modeláři soutěží až v 50 různých kategoriích. U nás v Jihlavě se soustředí především na kategorie H (házedla),
V (vystřelovadla) a A3 (větroň). Mimo mistrovství a jihlavské soutěže se naši letci účastní například závodů v Přibyslavi
nebo v Táboře, na letišti Všechov.
Každý, kdo by měl zájem se do kroužku přihlásit, může samozřejmě v září na další školní rok. Podle pana vedoucího je jedinou
podmínkou připojení se k leteckým modelářům chuť věnovat tomu čas a především mít o něj zájem. Všechno ostatní dodá
on či náš „Domeček“. Ať už jde o nástroje, materiál, vybavení nebo dílnu. Největší odměnou pro něj jsou tři bývalí členi našeho
kroužku, kteří se létání věnují i ve své dospělosti dosud. Jeden z nich dokonce pracuje ve výrobě leteckých vrtulí. Úžasné
na tom je, že zájem o letadla a letectví v nich probudil právě kroužek Leteckých modelářů.
Je třeba dodat, že naši letci se za posledních dvacet let pravidelně umisťují na předních příčkách v různých soutěžích. Od roku
1996 do 2016 se jihlavští letci umístili v Korespondenční soutěži 13x na pátém
místě, 8x na čtvrtém, 10x na třetím, 12x na druhém, a dokonce 19x na první.
Ohromných úspěchů dosahují i na Mistrovství ČR mládeže, kdy se umístili 4x na
pátém místě, 4x na čtvrtém, 5x na třetím, 3x na druhém a 6x se stali mistry ČR.
V konečném celostátním pořadí za loňský rok se v kategorii H naši letečtí
modeláři umístili takto: 3. Vojtěch Přibyl, 5. Vladimíra Přibylová, 9. Adam Hobza a
29. Jiří Sedláček.
Kroužek Leteckých modelářů při DDM ročně navštěvuje kolem 20 dětí. V letošním
roce jich pan Švec má 16. Tvoření letounů je velmi individuální činnost a pan vedoucí se jim intenzivně věnuje. Samozřejmě má
radost, že je o letecké modelářství takový zájem, stále ho jeho činnost baví a naplňuje. To je vidět i na tom, že pana Švece
můžete na „Domečku“ potkat téměř každý den. Svému zájmu, svému celoživotnímu koníčku je tak oddaný, že mu věnuje
spoustu energie a každou volnou chvíli. Což je přístup, obzvlášť v dnešní době, absolutně neocenitelný a nedoceněný. Za jeho
píli a usilovnou a trpělivou celoživotní práci mu patří obrovský dík.

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI DUBNU:
Kurz výchovy a výcviku psů – duben-květen 2017
Na začátku dubna startuje kurz pro chovatele a jejich pejsky.
Kurz zahrnuje 13 lekcí.
Lekce probíhají dvakrát týdně – středa a neděle.
Cena kurzu 1500,-.
Více informací na FB DDM Jihlava a na webových stránkách, přihlášky na rychetsky@ddmjihlava.cz.
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Hrátky s drátky a korálky – 29.dubna 2017
Kreativní a tvořivé sobotní dopoledne pro děti od 7 do 12 let.
Od 9:30 v DDM Jihlava, Brněnská 46.
Materiál zajištěn, přihlášky nejpozději do 22. 4. 2017.
Přihlašování Ivě Melounové – melounova@ddmjihlava.cz.
Vstupné 50,-.
S sebou přezutí, pracovní oděv a veselou náladu.

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU:
Bloudění – 5. května 2017
Noční výsadek a návrat podle mapy po kontrolních bodech zpátky na základnu.
Trasy různých délek v okolí základny Hájenka Černé lesy.
Možnost přespání na místě.
Více informací v dalším čísle časopisu „Domeček“.

VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH:
Letní tábory:
Vesmírná Odyssea, Dračí mise, Piráti z Karibiku – Obsazeno
Alien Attack, Fantastická zvířata a kde je najít – Volná místa
Dobrodružství na Safari, Hobitín – Posledních pár míst (max. 5)
Příměstské tábory:
10. - 14. 7. , 7. - 11. 8. , 14. - 18. 8. , 21. - 25. 8., 17. - 21. 7. – Obsazeno
24. - 28. 7. – Posledních 5 míst
31. 7. – 4. 8. – Poslední místo
Stav k 9. březnu 2017.

SOUTĚŽ:
Zažili jste během loňského léta nějaký zajímavý zážitek na letním táboře? Neváhejte se s ním podělit. Nejlepší
příběhy zveřejníme na našem Facebooku a v našem měsíčníku „Domeček“. Pokud máte pocit, že zážitek nedokážete
napsat, můžete jej namalovat. Obrázky zveřejníme společně s nejlepšími příběhy. Svoje prázdninové zážitky,
nechávejte během dne v šatně nebo posílejte na mail malkova@ddmjihlava.cz.
Dům dětí a mládeže na Facebooku:
Činnost DDM Jihlava můžete pravidelně sledovat na našich facebookových stránkách. Všichni vyznavači této platformy zde mohou najít
aktuální informace a také fotogalerie z naší činnosti. Více na www.facebook.com/ddmjihlava.
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