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Vážení a milí čtenáři,
jen, co nám skončily velikonoce, už se kvapem přiblížil máj a jeho dva sváteční pondělky. Květen ovšem nepřináší jen krásné
jarní počasí a vůni rozkvetlých květin. Ve školách vrcholí maturity, píší se nejdůležitější písemky a testy roku a taky se končí
naše kroužky. Květen je poslední měsíc, kdy si můžeme naplno užít veškerých zájmových činností, co Domeček nabízí. Užijte si
ty poslední dny v kroužcích naplno, abyste si přes léto pamatovali, jak perfektní to bylo a mohli se zase těšit na nový rok, kdy
se opět uvidíte s vašimi oblíbenými vedoucími a kamarády z kroužků. Nezapomeňte, že s mnohými se v létě můžete potkat na
táborech. Sice jich máme většinu obsazenou, ale stále ještě někde najdete volné místo. Konkrétně na táboře pro velké
dobrodruhy Kdo přežije – Alien Attack, který se koná v půlce srpna na základně Hájenka Černé lesy. Pár místy disponují také
tábory na základně Smrčná nad Sázavou. Konkrétně první běh s názvem Fantastická zvířata. Ale i ty se plní neuvěřitelným
tempem, takže neváhejte moc dlouho a přihlaste své ratolesti k nám na letní
dobrodružství.
Ačkoliv se kroužky květnem pomalu loučí, v červnu nás čeká velká Slavnostní
akademie, kde se odprezentuje celoroční práce většiny z nich. Také nás čeká
jihlavská nepostupová soutěž mažoretek O jihlavskou bodlinku, kterou pořádá
právě náš Domeček. A veškeré taneční umění orientálního souboru Ištar bude
možné vidět v Divadle na Kopečku. V červnu také bude už dávno k dispozici
nabídka našich kroužků na další školní rok a vy tak budete mít spoustu času
plánovat, co nového u nás budete moct vyzkoušet. Protože o novinky rozhodně
nebude nouze. Těšit se můžete nejen na nové taneční a pohybové kroužky, ale i
na vaše oblíbené stálice, které vedou naši vynikající lektoři.
Tak se s námi zatím společně těšte na léto, ale očekávejte i nabídku zájmové
činnosti, kterou vám přineseme už brzy. Užívejte si krásné jarní dny venku i ve
vašich oblíbených kroužcích, tak jak si je s vámi užíváme my.
Váš Domeček

DUBEN NA „DOMEČKU“:
Sportovec Jihlavska 2016 – slavnostní vyhlášení – 5. dubna 2017
Ve středu 5. 4. 2017 se ve společenském sále DKO Jihlava uskutečnilo vyhlášení nejlepších
sportovců okresu Jihlava za rok 2016. Součástí galavečeru bylo i vyhlašování mladých sportovců
do 15ti let, které pravidelně pořádá Dům dětí a mládeže Jihlava.
Kategorii kolektivů do 15ti let opanovala děvčata moderní gymnastiky pod názvem – Společná
skladba nadějí mladších – (SK MG Vysočina Jihlava), které v roce 2016 mimo jiné dosáhly
následujících sportovních úspěchů: Z oblastního přeboru, který se konal v Třebíči, postoupila
děvčata z prvního místa na MČR, které se konalo v Praze. Na MČR děvčata získala stříbrné medaile
a titul vícemistryně ČR z celkového počtu 17 společných skladeb. Společná skladba se také
účastnila dvou zahraničních závodů v Rakousku. Prvním byl Sissi cup v Salzburku, kde získala 1.
místo a druhým byl Danube cup ve Wiener Neustadt, kde získala 2. místo.
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V kategorii jednotlivců byla vyhlášena první tři místa. Vítězem ankety
se stal plavec Patrik Kourek (JPK Axis Jihlava). V roce 2016 získal
v letní sezóně v Ústí nad Labem celkem dva tituly Mistra ČR a to na
50m volným způsobem a 100m znakem. K těmto titulům ještě
vybojoval tři druhá místa (100m a 200m volným způsobem + 100m
motýlkem). V zimní sezóně získal v Mladé Boleslavi opět dva tituly
Mistra ČR a to na 100 a 200m volným způsobem. Ani tentokrát nebyl
ochuzen o druhá místa – celkem čtyřikrát (50m volným způsobem +
100 a 200m znak + 100m polohově).
Na druhém místě se umístila gymnastka Tereza Suchá (SK MG
Vysočina). Největším úspěchem Terezy v roce 2016 bylo získání
titulu mistryně ČR v sestavě s obručí v kategorii naděje mladší. Na MČR získala ještě jednu medaili, a to bronzovou, v sestavě se
švihadlem. MČR se uskutečnilo v Brně a účastnilo se ho 50 závodnic. Medaile jsou o to cennější, že v této kategorii byla tou
mladší závodnicí, což se za posledních několik let žádné z mladších závodnic nepodařilo (kategorie nadějí mladších se sestává
vždy ze dvou ročníků, v roce 2016 to byly ročníky 2006 a 2007).
Třetí místo obsadili tanečníci akrobatického rokenrolu Daniel Menšík a Nela Šedová (Elvis Jihlava) V kategorii žáků

(soutěžící do 14 let) získali 1x 2. místo, 4x 3. místo na domácích i zahraničních soutěžích: Při vyhlášení Sportovce roku
v akrobatickém rokenrolu za rok 2016 obsadil tento pár celkové 2. místo v žákovské kategorii. Tanečníci jsou zároveň členy
juniorské párové formace Czech Machine, která v listopadu na Mistrovství Světa v ruském Soči
vytančila 11. místo. Dan s Nelou věkově patří do žákovské kategorie 11–14 let, díky vysokému
vzrůstu partnera a drobnému vzrůstu partnerky se účastní i soutěží v seniorské kategorii C, kde
jsou soupeři až o 20 let starší. V kategorii C získali na republikových závodech 1. a 2. Místo.
Slavnostním večerem provázel oblíbený moderátor Vlasta Korec a vyhlašování zpestřilo
vystoupení písničkářky Marie Kateřiny Tiché.
Vítězové ankeky Sportovec roku do 15ti let v kategorii jednotlivci (zleva)
1. Zdeněk Krčál + Patrik Kourek (plavání, JPK Axis Jihlava)
2. Jana Kopáčová + Tereza Suchá - moderní gymnastika (SK MG Vysočina Jihlava)
3. Daniel Menšík + Nela Šedová a Vilibald Prokop - akrobatický rokenrol (RnR club Elvis Jihlava)

Velikonoce na Domečku a Velikonoce na jihlavské radnici – 12. a 15. dubna
2017
Duben byl měsíc ve znamení Velikonoc. Na Domečku se to projevila tak, že jsme
s vámi a pro vás vytvořili spoustu tvořivých a kreativních dílniček. Ať už to bylo
v našich prostorách nebo na jihlavské radnici. Tradičně se pletly pomlázky, zdobily se
vajíčka, vyráběly se různé ozdoby do domácnosti. Přišlo vás, jak k nám na Domeček,
tak i na jihlavskou radnici opravdu hodně a my jsme moc rádi, že jsme si to s vámi
mohli užít. Doufáme, že se vám vyrábění líbilo a že se k nám zase přidáte za rok
anebo zase o vánocích, kdy naše kreativní dílničky rozhodně nebudou chybět.
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Hrátky s drátky a korálky – 29. dubna 2017
Poslední dubnovou sobotu pro milovníky netradičního tvoření připravila Iva Melounová kreativní dílnu
s drátky a korálky. Výtvory byly neuvěřitelné a my moc děkujeme za vaši účast. Těšíme se na další
výtvarnou dílnu, která nás čeká ovšem až v novém školním roce.

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU:
Bloudění Černými lesy – 5. května 2017
Pochod noční krajinou po vysazení na neznámém místě v okolí
Černých lesů na Vysočině.
Výběr délky tras 15 km a 20 km.
Akce se koná na táborové základně DDM Jihlava Hájenka Černé lesy.
Prezence 20:00-22:00. Startovné 80/os. Přihlášky do 23. dubna 2017 přes formulář
https://goo.gl/forms/g25tmXcWCELC7eBh2.
Skupiny od 2 do 5 členů. Minimálně jeden člen starší 18 let.
S sebou mapu, buzolu, baterku, tužku, papír, šátek na oči, jídlo na noční bloudění, reflexní
prvky.
Více informací na www.facebook.com/BloudeniCL, www.bloudeni.4fan.cz,
bloudeni.cernymi.lesy@gmail.com.

Setkání Eljub Clubu – 5. a 6. května 2017
Eljub Club je pro mladé lidi od 15 let, kteří se učí německy a chtějí své jazykové znalosti a
dovednosti využít v reálné komunikaci s rodilými mluvčími.
Při květnovém setkání budeme hostit dvě německé dobrovolnice z Koordinačního centra
česko-německých výměn mládeže Tandem, které se s námi podělí o své zkušenosti z
programu Evropská dobrovolná služba a informují nás o různých zajímavých
mezinárodních příležitostech pro mládež.
Více informací a kontakt: Klára Lysová, tel. 777 753 230, lysova@ddmjihlava.cz

DDM Open – 13. května 2017
Závěrečný turnaj ze série devíti turnajů Ligy mládeže Vysočiny v rapid šachu.
Již 22. ročník šachového turnaje mládeže.
Hraný jako přebor kraje Vysočina mládeže v rapid šachu jednotlivců.
Místo konání: ZŠ Kollárova Jihlava, Kollárova 30.
Hlavní rozhodčí: Antonín Seidl.
Ředitel turnaje: Jiří Widerlechner, tel.: 603325185, mail: widerlechner@centrum.cz
Pro hráče narozené v roce 2001 a mladší, prezence 8:00-8:50.
Zahájení turnaje 9:00, konec turnaje 14:30-15:00.
Startovné 50,-, přihlášky do 8. května 2017 řediteli turnaje.
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TĚŠÍME SE NA ČERVEN:
Slavnostní akademie Zájmových útvarů – 5. a 6. června 2017
Závěrečná prezentace celoroční činnosti zájmových útvarů
DDM Jihlava.
Divadlo na Kopečku od 17:00.
Vstupné 30,-.

Taneční přehlídka Orientálního tance Ištar – 8. června 2017
Přehlídka všech skupin tanečního zájmového útvaru Ištar věnujícímu se především orientálnímu tanci.
Divadlo na Kopečku od 17:00 do 19:00.

O bodlinku jihlavského ježka –
10. června 2017
Druhý ročník nepostupové soutěžní přehlídky mažoretkových
skupin.
Sportovní hala SK Jihlava, ul. Okružní 2.
Uzávěrka přihlášek 10. května 2017.
Od 9:00 prezence, od 10:00 slavnostní zahájení, předpokládaný
konec 15:00.
Startovné 90,- za mažoretku, vstupné pro diváky 50,- za osobu.

POSLEDNÍ MÍST NA LETNÍCH TÁBORECH 2017:
Alien Attack – Kdo přežije Hájenku
Hlavní vedoucí: Ondřej Větrovec
Termín: 11. srpna – 19. srpna 2017
Volná místa: 7

Fantastická zvířata
Hlavní vedoucí: Jan Korbel
Termín: 1. července – 9. července 2017
Volná místa: 20

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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