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Milí čtenáři,
kroužky nám úspěšně zahájily svoji činnost a
většině z nich už nastalo rušné plánování a
připravování vystoupení, vánočních, ale například i
pololetních. Technické a rukodělné kroužky zase
spatřují první výsledky své usilovné práce.
Tanečníci sestavují bezchybné choreografie,
hudebníci pilně trénují skladby a písně. Výtvarné
kroužky pilují pestrou škálu uměleckých technik,
počítačoví mágové zdatně operují s umělou
inteligencí.
V dnešním zpravodaji se mimo jiné můžete dočíst o říjnových akcích, které Domeček organizoval nebo se jich
účastnil. Přinášíme článek o leteckých modelářích a jejich úspěších na Mistrovství v ČR. Dále si můžete přečíst
reportáž z naší Drakiády v areálu letiště Henčov. Mimo tato zpravodajství vás zveme na naše listopadové akce,
mezi které neodmyslitelně patří například šachový turnaj nebo pěvecká soutěž Jihlavský slavík.
Protože Vánoce se nezadržitelně blíží, rozhodli jsme se vás pozvat už i na naše prosincové akce. Rádi vás
potkáme na vánočních dílničkách u nás na Domečku, zároveň vás chceme pozvat na první vystoupení našich
kroužků v Divadle Na Kopečku. Povánoční čas si můžete zpříjemnit sportovním utkáním ve stolním tenise nebo
tradičním kufrováním v blízkém okolí centra Jihlavy. Máme se rozhodně na co těšit.
Poslední neopomenutelnou částí našeho zpravodaje je i novinka v naší organizaci. Od nynějška se můžete
každému našemu pedagogovi dovolat na jeho služební číslo. Adresář každého z nich naleznete na konci
Domečku.
Užijte si naše listopadové čtení a na některé z akcí na viděnou.
Váš „Domeček“

PROBĚHLO V ŘÍJNU:
Mistrovství ČR leteckých modelářů – 6. října 2017
Měsíc říjen se stal pro kroužek Leteckých modelářů vrcholem jejich
práce. V Boroticích u Znojma se konalo Mistrovství ČR mládeže a
juniorů. Konkrétně se jednalo o Mistrovství volných modelů.
V Boroticích se letos létalo v 5 kategoriích. Konkrétně H, P30,
F1H, F1G a A3. Kategorie H zahrnuje letadla označená jako
házedla, jejichž start je určen intenzitou a schopnosti hodu
daného leteckého modeláře. V tomto případě velmi záleží na jeho
dovednostech, ale i fyzické zdatnosti, se kterou hod provede.
Modely P30 a F1G létají díky gumového svazku, který pohání
vrtuli. Letoun pohonem vystoupá vzhůru a samovolně pak klouže
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v prostoru. Letouny typu F1H a A3 vzlétají vytažením na šňůře. U modelu A3 je to 25m a u modelu F1H se jedná
o 50m šňůru.
Aby se závodníci dostali na Mistrovství ČR do Borotic, museli se kvalifikovat v rámci krajských kol. U nás na
Vysočině proběhli kvalifikační závody koncem května na letišti v Henčově, kde museli závodníci zalétnout
kvalifikační časy. V letošním roce byly kvalifikační limity u typu H pro mladší žáky 150s a pro starší 200s, pro
juniory 220s. U ostatních modelů pak byl určen jeden kvalifikační čas pro všechny věkové kategorie. U modelů
P30 byl limit 300s, A3 měly stanovený limit 180s, F1H až 310s a stejně tak F1G.
Z jihlavského Domu dětí a mládeže se kvalifikovalo na Mistrovství 10 dětí pod vedením dlouholetého vedoucího
kroužku pana Karla Švece. Z celého kraje Vysočina kvalifikační časy splnilo celkem 15 leteckých modelářů.
Forma soutěže na Mistrovství je velmi jasná. Všichni závodníci létají v rámci hodinových kol, kam jsou rozděleni
podle věku a leteckých kategorií. Konkrétně u kategorie H musí v rámci hodiny odlétat každý závodník dva
starty. Ostatní kategorie mají start pouze jeden. Ačkoliv hodinové kolo se zdá dostatečně dlouhé pro jeden až
dva starty, během dané hodiny musí odstartovat postupně všichni závodníci. Někdy třeba i 10. V takovém
případě má každý letecký modelář šest minut na to, aby provedl dva starty svého letounu. Během té doby musí
model nejen odstartovat, ale závodník jej po startu musí přinést, mnohdy i z velké vzdálenosti, znovu jej
připravit na start a opět odstartovat. Soutěž leteckých modelářů vyžaduje tedy nejen trénink hodů, ale zároveň i
dobrou koncentraci a klidný vyrovnaný přístup.
Na letošním Mistrovství ČR dosáhli letečtí modeláři DDM Jihlava pěkných výsledků. Mladší žáci kategorie H
obsadili 8. - 12. místo. Starší žáci téže kategorie obsadili 6., 8., 10. a 12. místo a v této kategorii také dosáhl
nejlepšího výsledku jihlavský Sebastian Vrzal. Jako starší žák kategorie H obsadil výborné 3. místo a skvěle tak
reprezentoval DDM Jihlava v celorepublikové konkurenci.
V rámci kraje pak ještě další závodníci obsadili v juniorské
kategorii H 8. a 10. místo, v kategorii A3 žáci 13. místo, u A3
juniorů pak skvělé 5. místo, F1H žáci obsadili perfektní 6.
místo a kategorie F1H u juniorů byla zastoupena krajským
závodníkem na vynikajícím 4. místě. V celkové konkurenci
více než 100 účastníků se jednalo o úspěšné Mistrovství jak
pro Dům dětí a mládeže Jihlava, tak pro celý kraj. Našim
leteckým modelářům děkujeme za vynikající reprezentaci a
gratulujeme k pěkným výsledkům.

Drakiáda – sobota 14. října 2017
V sobotu 14. října 2017 se konal 24. ročník tradiční soutěže Drakiáda.
Probíhal v areálu letiště Henčov v Jihlavě. Sportovní akce určená zejména
pro děti a jejich rodiče se letos konala za teplého, mírně větrného počasí.
Celkem se Drakiády zúčastnilo 33 soutěžících z řad dětí a jedna dospělá
závodnice. Na celou akci včetně doprovodného programu se sešlo téměř
100 účastníků.
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Kromě hlavní soutěže s draky, kde se hodnotilo létání, provedení a estetika, pohyb závodníka s drakem, se děti i
dospělí mohli zúčastnit jednoduchých soutěží na několika sportovních stanovištích. Celou akci doprovázela i
malá výtvarná dílna, kde bylo možné vyrobit papírového dráčka nebo magnet s motivem draka. Komise
rozhodčích hodnotila celkem 34 draků vznášejících se ve vzduchu. Děti, které s draky soutěžily, byly rozděleny
podle věku do čtyř kategorií. Ti nejlepší z každé kategorie obdrželi diplomy a větší věcné odměny, ostatní pak
byly odměněny malou drobností a zdravou tyčinkou z lesního ovoce. I na sportovních stanovištích obdrželi
závodníci za své výkony malou sladkost. Po náročných úkolech bylo dračí odpoledne zakončeno společným
posezením u táboráku, kde se nejen soutěžící pohostili
špekáčkovým občerstvením.
Statisticky nejmladší závodník byl 2,5 letý Hugo
Štěpánek. Nejstarším účastníkem byla naše jediná
dospělá soutěžící Jitka s vlastnoručně vyrobeným
čínským drakem. Unikátní byl materiál k výrobě draka,
tím se stal spací pytel. Několik dráčků po domácku
vyrobených měly i děti, převládaly však draci koupení.
Za krásného téměř úplně letního dne jsme na ploše
letiště v Henčově strávili pěkné odpoledne a někteří si
užili s organizátory společný čas až do večerních hodin,
kdy sluníčko pomalu začalo zapadat.

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:
O jihlavský koláč – sobota 4. listopadu 2017
23. ročník šachového turnaje mládeže.
Přebor kraje Vysočina mládeže v rapid šachu.
Koná se v sobotu 4. listopadu 2017 na ZŠ Kollárova Jihlava.
Turnaj určený pro hráčky a hráče narozené v roce 2002 a mladší.
Prezence 8:00-8:50, zahájení 9:00, ukončení turnaje 14:30-15:00.
Hraje se 2x 15 minut na partii.
Startovné 70,- za jednoho soutěžícího. Přihlášky do 30. 10. 2017.
Výsledky budou započítány do celkových výsledků Ligy Vysočiny.
Hlavní rozhodčí Antonín Seidl.
Ředitel turnaje Jiří Widerlechner, tel. 603325185,
mail: widerlechner@centrum.cz.
Těšíme se na vaši účast.

Soutěž mladých chovatelů – pondělí 20. listopadu 2017
Již 17. ročník soutěže pro mladé chovatele z řad žáků základních škol.
Soutěž probíhá v Domě dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava.
Koná se v pondělí 20. listopadu 2017 v 16:00.
Soutěží se ve dvou kategoriích.
Účastníky čeká test v oblasti akvaristiky, teraristiky, kynologie, chovu a drobných
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hlodavců.
Součástí soutěže je i praktické poznávání živočichů.
Přihlášky noste nebo zasílejte do čtvrtka 16. listopadu.
Účastnický poplatek 30,-.
S sebou psací potřeby a přezutí.
Hlavní pořadatel Tomáš Rychetský, tel. 567 303 521, mail: rychetsky@ddmjihlava.cz.
Těšíme se na všechny řešitele u nás na Domečku.

Jihlavský slavík – 25. listopadu 2017
Postupová soutěž do vyšších pěveckých soutěží na celostátní úrovni – Dětská porta,
Sedmikvítek, Melodie. Letos za účasti hvězdného hosta.
Zúčastnit se mohou zúčastnit děti, mládež a dospělí, kteří se muzikou zabývají amatérsky.
Proběhne v sobotu 25. listopadu 2017 v sále Hotelu Gustav Mahler.
Přihlášení prostřednictvím formuláře dostupného ke stažení na webu DDM Jihlava.
Přihlášky nutné doručit osobně nebo poštou do 15. listopadu 2017.
Každý účastník má povinné dvě skladby – jednu rychlou, jednu pomalou.
Startovné 50,- za osobu.
Hlavní pořadatel Vilibald Prokop, tel. 567 303 521, mail: prokop@ddmjihlava.cz

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI 2017:
Vánoce s DDM – pondělí 18. prosince 2017
Vánoční vystoupení kroužků DDM Jihlava.
Pásmo vánočních písní i tanečních choreografií, které se v kroužcích za čtvrt roku
činnosti připravily.
Vystoupení se uskuteční v pondělí 18. prosince 2017 v sále Divadla Na Kopečku.
Čas a další podrobnosti budou upřesněny.
Bližší info na začátku prosince na našich webových stránkách nebo Facebooku.

Vánoce v DDM – středa 20. prosince 2017
Tradiční akce s vánoční tematikou na DDM.
Každoroční výtvarné a tvořivé dílny na téma Vánoc v prostorách DDM Jihlava, Brněnská 46.
Přijďte si užít vánoční atmosféru a kreativně se připravit a inspirovat na vánoční čas.
Ve středu odpoledne 20. prosince 2017. Konkrétní čas bude upřesněn. Obvykle kolem 15:00.
S sebou dobrou náladu a příspěvek na materiál 40,-.
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu – úterý 26. prosince 2017
Svatoštěpánský turnaj určený dvougenerační a dětským
dvoučlenným týmům.
Soutěž pro dva typy týmů po dvou kategoriích – dětí do 11 let
spolu nebo s rodiči, děti od 12 let spolu nebo s rodiči, případně
prarodiči.
Sportovní událost v době vánočních svátků v Tanečním sále DDM
Jihlava, Brněnská 46.
Koná se v úterý 26. prosince 2017 od 9:00.
Startovné 50,- za tým.
Počet přihlášených je omezen na 24, přihlášky nutné odevzdávat
do 21. 12. 2017.
S sebou vlastní pálku a vhodnou sportovní obuv.
Informace u pořadatele Oldřicha Musila, tel.: 567 303 521,
musil@ddmjihlava.cz.

Kufrování – čtvrtek 28. prosince a pátek 29. prosince 2017
Každoroční orientační procházka v období vánočních prázdnin.
Skupinky vyrazí do terénu v okolí DDM Jihlava na orientační závod.
Určeno všem nadšeným účastníkům napříč věkovými skupinami.
Na startu obdrží skupina mapu a instrukce. V cíli vždy drobnou
odměnu.
Přesné časy a bližší info k nahlédnutí na začátku prosince na našich
webových stránkách nebo Facebooku.
Startovné 30,-.
Těšíme se na vás na našem tradičním Kufrování.

Adresář zaměstnanců DDM Jihlava:
Ředitel – Vilibald Prokop – 730 855 755, prokop@ddmjihlava.cz
Oddělení vzdělávací a estetické – Ivana Melounová – 733 675 542, melounova@ddmjihlava.cz
Oddělení přírodovědy a sportu – Tomáš Rychetský – 733 675 545, rychetsky@ddmjihlava.cz
Oddělení taneční a pohybové – Klára Lysová – 733 675 541, lysova@ddmjihlava.cz
Oddělení techniky a her – Petr Matějíček – 733 675 543, matejicek@ddmjihlava.cz
Oddělení společenské – Kateřina Málková – 733 675 544, malkova@ddmjihlava.cz
Pokladna a ekonom
– Silvie Moravcová – 733 675 540, moravcova@ddmjihlava.cz
– Klára Smrčková – 567 303 521, smrckova@ddmjihlava.cz
Správce a údržba – Oldřich Musil – 776 709 344, musil@ddmjihlava.cz

Dům dětí a mládeže na webu i 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. Všechny
informace o aktuálním dění jsou také k nalezení na našich webových stránkách www.ddmjihlava.cz.

Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o., Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava
Webové stránky: www.ddmjihlava.cz

telefon: 567 303 521
E-mail: info@ddmjihlava.cz

Facebook: http://www.facebook.com/ddmjihlavapo

