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Vážení a milí čtenáři,
sice nový rok 2017 teprve začal a léto se zdá ještě v nedohlednu, ale my už myslíme na dobu,
kdy horka opět budou lámat teplotní rekordy a všechny, děti i dospělé to potáhne k vodě.
Máme samozřejmě na mysli léto, které se nám neodmyslitelně pojí k táborům. I letos vám
nabízíme tábory na našich dvou krásných základnách. Vaše děti s námi mohou vyrazit na
Hájenku Černé lesy, která se letos pyšní novým bazénem, nebo na základnu Smrčná nad
Sázavou, kde malebné okolí řeky, luk a lesů poskytuje přírodní krásy, které jsou bezkonkurenční.

CO SE DĚLO NA „DOMEČKU“ V PROSINCI:

Vánoce v Domečku – 14. 12. 2016
Druhá prosincová středa patřila na DDM tradičním vánočním dílničkám. Učebny se proměnily v kouzelná
místa, kde si každý mohl vyrobit, co jen chtěl. Děti, které na „Domeček“ přišli, se školou nebo třeba i
s rodiči, si mohli ozdobit perníčky, vyrobit vánoční hvězdičky, stromečky, krabičky se sněhuláky, jesličky,
andílky nebo si dokonce mohli domů odnést svícen ozdobený větvičkami, šiškami a různými třpytivými
ozdobami. Vánoční atmosféru ještě doplnil koncert flétniček, které nám v prostorách přilehlých
k učebnám zahrály pro všechny dílničky krásné vánoční koledy. Všem se výrobky moc povedly a my
doufáme, že jste si s námi vánoční tvoření užili.
Vánoce s Domečkem – 19. 12. 2016
Poslední týden před Štědrým dnem se hned v pondělí taneční a
hudební kroužky sešly v Divadle Na kopečku, aby se děti pochlubily, co
se doposud ve svých kroužcích naučili. Rodiče si tak mohli poslechnout
písničky a koledy nejen za doprovodu klavíru, ale i v podání kytar,
pěveckého sboru či flétniček. Z tanečních kroužků se jim představily
mažoretky, zumba, orientální tance nebo naši nejmenší tanečníci
z rytmických krůčků. Všem účinkujícím moc děkujeme za jejich krásná
vystoupení a díky posíláme také k jejich vedoucím, kteří to s dětmi
připravovali.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – 26. 12. 2016
Druhý svátek vánoční patřil jako každý rok svatoštěpánskému turnaji ve stolním tenisu. Celkem se turnaje zúčastnilo 10 dvojic.
Do soutěžního klání se mohla zapojit dvojice sestavená z rodiče a dítěte nebo dvou dětí, kdy mladšímu je méně než 11 let a
staršímu více než 12. Dvougenerační dvojice se ještě rozdělili do dvou kategorií a to s dítětem do 11 let a s dítětem starším 12
let. Z turnaje nakonec vzešli v každé kategorii tři nejlepší. Pořadí bylo následující.

Kategorie do 11 let: 1. místo Petr a Lukáš Lempera
2. místo Tomáš a Vladimír Motáček
3. místo Iva a Hynek Jirků
Kategorie nad 11 let:
1. místo Matyáš a Miroslav Jinek
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2. místo Šimon a Roman Jadrný
3. místo Prokop a Martin Kamarád

Kufrování – 28. 12. – 29. 12. 2016
ěhem vánočních prázdnin, v období mezi svátky, patří k „Domečkovým“ stálým akcím venkovní orientační závod zvaný
Kufrování. Účastníci si při startu vždy mohou vybrat z několika tras, které jsou připraveny a vytyčeny. V letošním roce si
organizátoři připravili čtyři trasy, tři v okolí parku Heulos o různých délkách a jednu v okolí Plovárny. Trasy na Heulose měřily
1,7 km, 2,13 km a 2,74 km. Celkem s námi „kufrovalo“ 365 účastníků. Děkujeme za zájem a doufáme, že jste si stejně jako my
orientační závod užili. I když my jsme několikrát zabloudili. Mapy tras k nahlédnutí zde.

KROUŽKY V AKCI PŘED VÁNOCI:
Rozsvěcení vánočního stromečku s Mikulášem v Zoo Jihlava – 4. 12. 2016
První prosincový víkend bylo v Zoo Jihlava na programu rozsvěcení vánočního
stromku. Při této příležitosti si kroužky Flétna pro rodiče s dětmi a Sborový
zpěv připravily malý koncert, který byl tvořen pásmem vánočních písniček a
koled. I přes znatelnou zimu dorazilo do Zoo na rozsvěcení stromečku dost
návštěvníků. Kromě koncertu našich skvělých hráčů na flétny pod vedením
Jitky Beránkové a zpěváků pod vedením Dany Kindrové čekal nejen na děti
bohatý program. Zdobil se stromeček, po rozsvícení přišel Mikuláš s Čertem a
Andělem, kteří dětem po zazpívání písničky nadělili z odměnu malé balíčky se
zdravým mlsáním a pozorností od Zoo Jihlava. Koncert byl krásný a doufáme, že nejen
děti, ale i vystupující si ho užili.
Vánoční koncert v Zoo Jihlava – 10. 12. 2016
Koncert u příležitosti rozsvěcení stromků nebyl jedinou návštěvou Flétniček a Sboru DDM
v Zoo Jihlava. Hned další víkend naši koncertní umělci zoo navštívili znovu. Tentokrát pro
ně ovšem byla připravena speciální odměna. Děti se mohli s ošetřovateli podívat do
zázemí populárních žirafích kluků, dozvědět se něco zajímavého a dokonce je mohli i
krmit. Zážitek to byl perfektní. Věříme, že děti tuto odměnu za svoji píli náležitě ocenili.
DS Kašpárek slaví Vánoce: Divadelní představení Tři zázraky vánoční a
Vánoční koleda – 13. 12. 2016
Na konec roku 2016 si DS Kašpárek, který na DDM Jihlava funguje už několik
let, připravil vánoční vystoupení. Skupina mladších, kteří se od starších
oddělili teprve letos, si připravilo autorskou pohádku „Tři zázraky vánoční“.
O tom, co všechno krásného a nečekaného se může o vánocích stát zahrálo
všech 14 dětí perfektně a odměnou jim byl dlouhý potlesk. Jako druzí se
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představili starší členi souboru, z nichž někteří navštěvují kroužek už 9. rokem. Starší skupinka si podle svých představ upravila
příběh Charlese Dickense „Vánoční koleda“. Až na menší technické potíže na závěr se opět všechno pěkně povedlo. Děti byli
zaslouženě odměněni potleskem a i malou sladkostí na závěr. Návštěvnost nejen rodičů byla překvapivá, naplnili celý taneční
sál a ještě někteří úplně vzadu stáli. Doufáme, že i přes tuto skutečnost jste si vánoční vystoupení našich malých herců užili.

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:
Hravé ručičky a šikovné ruce – 14. 1. 2017
Dopoledne plné hrátek a objevování možností hravého tvoření.
Určeno rodičům s dětmi ve věku 4-7 let.
Od 9:30 v budově Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 46.
Materiál zajištěn, přihlášky do 10. ledna 2017.
Kontaktní osoba Iva Melounová: melounova@ddmjihlava.cz.
Kapacita omezená.
Vstupné pro rodiče a jedno dítě 60,- Kč. Vstupné pro rodiče a dvě děti 80,- Kč.
S sebou přezutí, pracovní oděv a veselou náladu
Dětský karneval – 15. 1. 2017
Tradiční karneval pro děti i dospělé plný her, soutěží, tance a dalších překvapení.
V sále Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
Od 14:00.
Vstupenky v předprodeji v budově DDM Jihlava, Brněnská 46.
Vstupné pro děti od 3 let 40,- Kč, pro dospělé 50,- Kč.
Program v režii Dětského karnevalového divadla Ježek.

Pokud hledáte
jakou masku
karneval,
vždy umí
Navíc si čtením
můžete
čekání na další
„Domeček“.

inspiraci,
vybrat na náš
Šmoulové
poradit.
komiksu
zpříjemnit
číslo časopisu
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Zdroj: www.albatrosmedia.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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