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Vážení a milí čtenáři,
březnem nám oficiálně skončila zima a začalo nám jaro. To se přihlásilo o
slovo nádherným teplým počasím, které si, doufáme, užíváte krásnými
dlouhými pobyty venku. Kroužky jsou u nás v plném proudu a i stejně tak
přípravy na léto. S těmito se nám neodmyslitelně pojí tábory. Ale to už
z našich zpravodajů víte. V březnovém zpravodaji jsme psali, že už se
nám pomalu plní. V tomto čísle vám už přinášíme jednoznačnou zprávu,
že příměstské tábory jsou již plně obsazené. A na táborech letních zbývá
již velmi málo míst. Pokud se tedy ještě stále rozmýšlíte, je opravdu
nejvyšší čas pro rozhodnutí, kam v létě na tábor.
Ačkoliv jsme v březnu nepořádali žádnou velkou akci pro veřejnost,
nezaháleli jsme a zúčastnili se několika akcí jako spolupořadatelé. Ať to
byl projekt eljub Dialog Jihlava na začátku března, účast Rytmických
kroužků na Dětské neděli multikina Cinestar nebo program pro účastníky
krajské soutěže S Vysočinu do Evropy.
Ve středu 29. března také jeden z našich pedagogů – Tomáš Rychetský
získal významné ocenění v gotické síni jihlavské radnice v rámci Dne
učitelů. Moc mu k ocenění gratulujeme a přejeme mu mnoho krásných
dnů prožitých nejen s dětmi z kroužků a táborů.
To všechno se stalo v březnu, ale co nás čeká v dubnu je neméně zajímavé. Letošní duben je ve znamení Velikonoc.
Můžete je s námi oslavit nejen u nás na Domečku, ale i v rámci velkých oslav na radnici, kde pro vás budeme mít
připraveny výtvarné dílny s tradičními výrobky. Na konci měsíce vás pak zveme na víkendový kreativní workshop,
kde se naučíte tvorbě s drátky a korálky. V dubnu také zahajujeme kurz výchovy a výcviku psů. Pokud jste si zrovna
pořídili pejska a chcete, aby byl poslušný, je to kurz přímo pro vás. A pokud v dubnu nic z našich akcí nestihnete,
nebojte, ani v květnu nebude o aktivitu nouze. Máme pro vás připravený již třetí ročník našeho slavného Bloudění
Černými lesy.
Doufáme, že si i následující měsíce z naší nabídky vyberete a užijete si s námi krásné jarní měsíce. Těšíme se na vás.
Váš Domeček

BŘEZEN NA „DOMEČKU“:
Eljub Dialog Jihlava – 9. – 12. března 2017
Druhý víkend v březnu nás navštívili středoškoláci z Maďarska a Rakouska.
V rámci činnosti našeho Eljub Clubu byl pro ně přichystán čtyřdenní
program. Po celou dobu je doprovázeli nejen členi našeho kroužku Eljub
club. Ke skupině se připojil i francouzský lektor Jean Griffon, který působí
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jako rodilý mluvčí na různých školách Vysočiny a Theo Trantakis, který vykonává svoji Evropskou dobrovolnou službu
v pelhřimovském spolku Hodina H, z.s.
Tématem setkání bylo „Zdařilé soužití“. Program probíhal od čtvrtečního večera do nedělního odpoledne. V rámci něj proběhlo
seznamování v DDM, workshopy, návštěva Krajského úřadu kraje Vysočina, restaurace Bistrot de Papa nebo francouzské firmy.
V rámci oficiálního poznávání kraje Vysočina zavítali zahraniční hosté i do Polné, kde navštívili místní židovské památky.
Setkání podpořil vzdělávací program Erasmus+. Koordinátorem projektu je rakouská organizace pilgern & surfen Melk za
podpory Dolnorakouského zemského úřadu pro mládež. Partnery kromě DDM Jihlava je ještě dalších šest organizací z různých
zemí střední Evropy. Hlavní organizátorkou celého setkání byla Domečková Klára Lysová. Podle ohlasů všech zúčastněných
proběhl eljub Dialog v Jihlavě výborně. I za to Kláře moc děkujeme. A těšíme se na zážitky z dalších setkání.

Doprovodný program soutěže S Vysočinou do Evropy – 24. března 2017
Předposlední pátek měsíce března patřil na Krajském úřadě kraje Vysočina finále soutěže pro
středoškolské studenty S Vysočinou do Evropy. Dopoledne účastníky čekal test a nejlepší čekala
těsně před obědem prezentace. Během čekání na výsledky testů měli soutěžící volný čas a aby se
trochu uvolnili a nebyli nervózní, Domeček měl pro ně nachystaný program.
Vyzkoušeli si zdravící hru, ve skupinách otestovali své stavitelské schopnosti, ztratily a opětovně
hledaly svá jména a v závěru se dozvěděly něco o sobě navzájem. Program měly na starosti Klára
Lysová a Kateřina Málková. Ze závěrečné debaty se soutěžícími bylo patrné, že si většina program
užila. I naše programové strůjce setkání velmi bavilo a těší se na další.

Šmoulí dílnička a vystoupení kroužku Rytmické krůčky na Dětské neděli v multikině
Cinestar – 26. března 2017
Již v loňském roce Domeček začal spolupracovat na doprovodném programu Dětských nedělí v multikině Cinestar. Návštěvníci
projekcí tak mohli vidět ukázku z Kickboxu u filmu Kung-fu panda 3, vystoupení rokenrolového formace nejen u filmu Mrkáček
Bill nebo krátkou scénku Malého prince a lišky na projekci Malého prince. Letos na jaře jsme se opět k doprovodnému
programu Dětských nedělí připojili.
Konkrétně v neděli 26. března před projekcemi filmu Šmoulové: Ztracená vesnice naše vedoucí Iva Melounová s dětmi
vyráběla Šmoulí stojánky na tužky a paní vedoucí Jája Vítková
před oběma projekcemi vystoupila s kroužkem Rytmické
krůčky a jejich pohádkovou taneční sestavou na písničku
Buchet je spousta z filmu Kouzla králů. Návštěvníkům filmu se
vystoupení i doprovodný program moc líbila a my jen můžeme
slíbit, že se s dalším
programem uvidíme
na projekci filmu
Mimišéf o velikonoční
neděli 16. dubna
2017. Na viděnou.
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Předávání ocenění pedagogům – 29. března 2017
Poslední středu v měsíci březnu, na Den učitelů, se
předávaly ocenění pedagogům jihlavských mateřských a
základních škol, ale také zaměstnancům zoologické
zahrady, městské knihovny, základní umělecké školy a
našeho Domečku. Z řad našich pedagogů získal ocenění
Tomáš Rychetský, který u nás učí, pracuje s dětmi, vede
kroužky a organizuje tábory přesně 20 let.
Ocenění převzal z rukou náměstkyně primátora pro
oblast školství Jany Mayerové a náměstka primátora
Radka Popelky. K ocenění mu moc gratulujeme a
doufáme, že nejen těchto oficiálních bude přibývat.
Jeho nejen pedagogická činnost na Domečku mluví
sama za sebe.

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI DUBNU:
Velikonoce na Domečku – 12. dubna 2017
Přijďte si užít velikonoční dílny na Domeček.
Zažití velikonočních tradic a zvyků, pletení pomlázek, malování
vajíček, velikonoční dekorace.
V době od 15:00 do 17:00 hodin.
S sebou: Vyfouklé skořápky, přezutí.
Příspěvek na materiál: 40,-.

Velikonoce na jihlavské radnici – 15. dubna 2017
Velikonoční dílny na jihlavské radnici.
Velikonoční řemeslno-farmářský trh na Masarykově náměstí od 9:00 do 16:00.
Program ve vestibulu jihlavské radnici od 14:00 do 17:00.
Dílny DDM Jihlava společně s Vrátky Třebíč a divadelními představeními.
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.
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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.

TĚŠÍME SE NA KVĚTEN:
Bloudění Černými lesy – 5. května 2017
Užijte si noční procházku v okolí táborové základny Hájenka
Černé lesy.
Pochod noční krajinou v okolí Černých lesů na Vysočině.
Výběr délky trasy 15 a 20 km.
Prezence od 20:00 – 22:00.
Skupina 2-5 členů, minimálně jeden starší 18 let.
Startovné 80 kč/os.
Více informací a online registrace na http://bloudeni.4fan.cz
nebo na Facebooku Bloudění Černými lesy.
Přihlašování do termínu 23. dubna 2017.
Těšíme se na všechny dobrodružné výpravy.

Přejeme krásné Velikonoce!

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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