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Vážení a milí čtenáři,
právě čtete první řádky posledního zpravodaje letošního školního roku.
Kroužky už nám pomalu končí, některé už mají svá poslední setkání za
sebou, některé se ještě první a druhý týden v červnu setkají. Nicméně na
Domečku už se naplno žije tábory. Chystají se základny, programy nejen
letních táborů se brousí k dokonalosti, poslední opozdilci se na tábory
ještě hlásí. Nicméně my už teď můžeme říct, že jsou tábory bez výjimky
naplněné. Sice na některých ještě pár volných míst zbývá, nicméně
většina táborů hlásí obsazeno. Pokud se na vás nedostalo na
příměstských táborech, vězte, že jsme se opravdu snažily navýšit
kapacitu, co jen to šlo a vyhovět, co nejvíce z vás. Bohužel ani personálně, ani prostorově není náš Domeček nekonečný a
proto, jestli jsme vás odmítli, opravdu nás to mrzí, ale nemohli jsme jinak, protože to místo skutečně již není.
Končícím květnem nám skončil i sběr přihlášek a my tak doufáme, že kdo měl o naše tábory
zájem, všechny potřebné dokumenty dodal včas. Samozřejmě nezapomínejte pravidelně
kontrolovat maily, je možné, že se na některém místo uvolní a my budeme oslovovat
náhradníky. Ještě tedy nemusíte ztrácet naději. Šance tady stále ještě je.
V posledním zpravodaji 2016/2017 se můžete dočíst, jak proběhla květnová, lehce zmrzlá akce
Bloudění Černými lesy, také jak se dařilo šachistům na krajském přeboru DDM Jihlava Open,
který v půlce května proběhl na ZŠ Kollárova. Pozveme vás nejen na červnové akce, které budou
především závěrečnými výstupy kroužků, ale také na akce v září a také vám už můžeme
zprostředkovat nabídku našich kroužků na rok 2017/2018.
Již teď můžeme říct, že se nám podařilo uskutečnit spoustu nových kroužků, které rozhodně
ještě více zpestřily složení naší nabídky. Namátkou zmiňme například Kulečník, Dance Aerobic,
sportovní kroužek s Nerf zbraněmi Nerf team, výuku Francouzštiny nebo tvoření
z polymerových hmot Korálky a polymery. Rozhodně na příští rok je z čeho vybírat, ale nebojte,
naše stálice jako Pastelka, Ištar, Keramika nebo Letečtí modeláři stále zůstávají v nabídce a vy o
ně ani o žádný z dalších kroužků v příštím roce nepřijdete. Pozor, od září nás ovšem čeká jedna
novinka.
Jistě jste si všimli, že na letošní letní tábory se již přihlašovalo elektronicky. Ve
stejném duchu budeme pokračovat i od nového školního roku, kdy se skrze
nové klientské centrum https://ddmjihlava.iddm.cz/ budete moct hlásit i na
všechny kroužky. Pro ty, co webové přihlašování otestovali už na táborech, to
v září bude úplná hračka.
Přejeme vám krásný konec školního roku, odpočinkové léto, s dětmi se těšíme
na našimi tábory a jinak se zase shledáme v září u nás na Brněnské 46. Létu
zdar!
Váš „Domeček“
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KVĚTEN NA „DOMEČKU“:
Bloudění Černými lesy – 5. května 2017
Třetího ročníku dnes již tradiční akce DDM Jihlava Bloudění Černými lesy se zúčastnilo
v letošním roce 93 osob. Celkem bylo sestaveno 24 týmů, které šly jak 15 km, tak 20 km
trasu. Ukázalo se, že ani 15 km není pro žabaře, ačkoliv tým s názvem Žabaři tuto trať
jednoznačně ovládl. Hodnotilo se nejen, jak rychle účastníci zvládnou trasu zdolat a najít
kontrolní body a úkoly, ale také zda je po trati nepotká motohlídka, případně, jak dobře
úkoly zvládnou splnit. Letošní téma bylo kouzelné Bloudění. Otázky se tak týkaly magických
filmů, knih, iluzionistů a v cíli nám všichni účastníci byli povinni předvést taky nějaké to
kouzlo či iluzi. Na 20 km trase zvítězil náš stálý tým Trojhránci, který panoval, jak v čase na
trase, tak ve správnosti úkolů. Do cíle se nám po vlastní ose vrátily všechny týmy až na
jeden, který musel být ze zdravotních důvodů vyzvednut na trase. Nicméně i tak statečně
se zdravotními komplikacemi zdolal ještě kus trati. Za to patří Růžovým pacholkům velká
poklona. Akce se vydařila. Organizátoři moc děkují všem dobrovolníkům a účastníkům a těší
se opět na další ročník. Tentokrát již čtvrtý.

DDM Jihlava Open – 13. května 2017
Druhý víkend v květnu se konal přebor kraje Vysočina mládeže v rapid
šachu jednotlivců. Turnaje se na ZŠ Kollárově pod dohledem rozhodčího
Antonína Seidla zúčastnilo 130 hráčů ve dvou kategoriích mladší a starší.
Samotná klání se pak odehrávala v rámci ještě dalších pěti věkových
kategorií. Vítězové si odnesli nejen věcné odměny, ale i krásné keramické
medaile, které vyrobily vedoucí výtvarných kroužků a kroužků keramiky
Iva Melounová a Alena Palánová. Moc jim za překrásné medaile
děkujeme.
Celkové
výsledky
najdete
na
našem
webu
www.ddmjihlava.cz. Pořadí tří nejlepších z každé kategorie uvádíme zde:
Mladší:

1. Nejedlý Radek - TJ CHS Chotěboř
2. Fencl Vítek - TJ Jiskra Havlíčkův Brod
3. Lang Šimon - ŠK Světlá nad Sázavou

Starší:

1. Jun Rudolf - TJ CHS Chotěboř
2. Zelený Tomáš - ŠK Caissa Třebíč z.s.
3. Blažek Michal - TJ Spartak Pelhřimov

Všem zúčastněným moc děkujeme za krásný turnaj a vítězům
gratulujeme ke skvělým výsledkům.
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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU:
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,-.
Děti do 15 let zdarma.

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.
Vstupné 50,-.
Děti do 15 let zdarma.

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.

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY A CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ:
V letních měsících červenci a srpnu pro vás bohužel žádné akce nechystáme. Jak již bylo
několikrát zmíněno, Domeček se bude jak na základnách, tak na Brněnské plně věnovat
táborům. Jejich kompletní soupis můžete nalézt na našem webu www.ddmjihlava.cz.
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Jelikož však plánujeme všechno dlouho dopředu, můžeme vás pozvat už i na akce, co nás
čekají v září a stejně tak vám chceme nabídnout naše kroužky, které od nového školního roku
u nás můžete navštěvovat. Kompletní nabídku naleznete na konci zpravodaje. Co nás čeká
v záři?

Zápis do zájmových útvarů školního roku 2017/2018 - pondělí 4. září 2017 – pátek 8.
září 2017
Zahájení školního roku zápisem do zájmových útvarů v budově DDM Jihlava.
Od 9:00 do 17:00.

Volný čas není nuda – pondělí 11. září 2017
Největší přehlídku dětských a volnočasových organizací ve všech pěti okresních městech Vysočiny.
Odpolední akce pro děti a dospělé, kdy si mohou prohlédnout nabídku volnočasových aktivit daného města.

OZNÁMENÍ:
S lítostí oznamujeme, že dne 17. května 2017 po krátké nemoci zemřel Karel Razima. Od roku 1965 byl vedoucím oddělení
turistiky na DDM Jihlava. V letech 1971-1974 byl ředitelem DDM Jihlava. Od roku 1974 byl zástupcem ředitele. Během jeho
vedení Domu dětí a mládeže byla uspořádána velká Dětská pouť a například zorganizováno národní finále v košíkové. Za Dům
dětí a mládeže Jihlava si dovolujeme vyslovit upřímnou soustrast rodině a přátelům.

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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