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Vážení a milí rodiče, milé děti a přátelé Domečku,
začíná nám prosinec, poslední měsíc roku. Letošní rok na Domečku byl plný
skvělých zážitků, akcí a aktivit, které nejen nás povzbudily k činnosti v dalším roce.
Doufáme, že si předvánoční období užíváte v klidu a bez stresu. Snad k tomu
mohou přispět i kroužky a volnočasové aktivity, ve kterých u nás
na Domečku trávíte svůj čas.
V prosincovém čísle časopisu Domeček přinášíme informace o akcích, které
proběhly v listopadu, pozveme vás na ty, co nás čekají v prosinci, a nezapomeneme
představit, co nás čeká a nemine na začátku roku 2017.
Přejeme vám krásné prožití nejen vánočních svátků, ale i příjemný vstup do nového roku, kdy se na vás opět budeme těšit
na našem Domečku.
Veselé vánoce a šťastný nový rok 2017 přeje „Domeček“.

AKTIVITY DOMEČKU V LISTOPADU:
O jihlavský koláč – 12. 11. 2016
Na začátku listopadu se na ZŠ Kollárova konal tradiční šachový turnaj. Hráči byli rozděleni do kategorií starší a mladší. V rámci
těchto kategorií se ještě dále dělili podle věku. Hrálo se podle švýcarského systému na 9 kol. Partie byla vyhrazena časem 2x15
minut. Z každé věkové kategorie vzniklo pořadí, ze kterého při sestavení kompletních výsledků vzešla trojice nejlepších.
Vítězové jako cenu získali tradiční české koláče, na kterých si po turnaji právem pochutnali. Vítězům gratulujeme a vám
poskytujeme seznam našich oceněných. Kompletní výsledky můžete naleznout na naší facebookové stránce.
Starší žáci:

1. Tomáš Zelený – ŠK CAISSA Třebíč
2. Patrik Rosecký – TJ Žďár nad Sázavou
3. Tadeáš Hladký – ŠK Lokomotiva Brno

Mladší žáci:

1. Robert Jun – TJ CHS Chotěboř
2. Michael Edr – Pelhřimov
3. Tobiáš Balusek – GAMBIT Jihlava

Celostátní vzájemná výměna zkušeností – CVVZ 2016 – 11. - 13. 11. 2016
Na začátku listopadu se v Jihlavě konala celostátní vzájemná výměna zkušeností. Zkráceně CVVZ je akce, kde se setkají
pracovníci, dobrovolníci, instruktoři, vedoucí z celé republiky a ze Slovenska, kteří pracují v rámci různých klubů, domečků a
jiných volnočasových institucí s dětmi a mládeží. V rámci CVVZ se pak konají různé diskuse, debaty, přednášky, workshopy a
jiné lektorované aktivity, kde si všichni vyměňují své zkušenosti a navzájem se obohacují a inspirují v práci, která je naplňuje.
Protože tato akce přesně vystihuje činnost
našeho Domečku, nemohli jsme se nezúčastnit. A
tak zástupci z řad Instruktorského klubu a rock
and rollového klubu Elvis Jihlava pořadatelsky
zaštítily slavnostní ceremoniály celé akce. Jako
bonus „Elvisácká“ taneční formace zatančila
na slavnostním zakončení svoji sestavu na
písničky skupiny ABBA z muzikálu Mamma Mia.
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Florbalový turnaj čtveřic – 17. 11. 2016
Podzimní florbalový turnaj se uskutečnil ve dnu státního svátku v tělocvičně ZŠ Seifertova. Z celkem
11 přihlášených týmů vzešli v kategorii mladších tři ocenění a v kategorii starších dokonce čtyři,
protože třetí místo obsadili se shodným výsledkem týmy dva. Vítězům gratulujeme a vám přinášíme
soupis všech oceněných:
Kategorie mladší -

1. ŠVÉDI
2. HC DUKLA 4. A.
3. MODŘÍ

Kategorie starší -

1. SLAVIE
2. LACHTANI
3. HOUSKY
3. FK BEDR

Jihlavský slavík – 19. 11. 2016
V půlce listopadu se tradičně, tentokrát už po 25. konala
pěvecká soutěž Jihlavský slavík. Letošní jubilejní ročník se
opět mohl pochlubit vysokou účastí. Ve čtyřech kategoriích
zazpívalo pro pětičlennou porotu celkem čtyřicet zpěváků a
zpěvaček. Nejmladším účastníkem byl čtyřletý Maxík a
nejstarším účastníkem se stala mladičká Klára Štumarová, která patří mezi
účastníky k našim pravidelným. Ve třech kategoriích byla udělena první až třetí
místa a navíc čestná uznání a v jedné kategorii zvítězila jediná účastnice této
kategorie a to opět Klára Štumarová. Všichni ocenění postupují
do celonárodních přehlídek a soutěží jako je Dětská porta nebo Melodie.
Kompletní výsledkovou listinu naleznete na naší facebookové nebo webové stránce.
Soutěž mladých chovatelů – 22. 11. 2016
V úterý 22. listopadu od 15:30 se uskutečnila soutěž pro mladé chovatele. Ve dvou
kategoriích se jí zúčastnilo 37 dětí z 12 škol. Děti řešily tři testy, a to v oboru
akvaristiky, teraristiky a ostatní. Soutěž obsahovala i praktickou část, jejíž obsahem
bylo poznávání deseti drobných živočichů. V kategorii mladších obsadili první tři místa
čtyři řešitelé, v kategorii starších byli nejlepší pouze tři. Jmenovitě:
Kategorie starší – 6. - 9. třída -

Kategorie mladší – 1. – 5. třída -

1. Vít Šilhavý
2. Kateřina Macková
3. Lucie Coufalová
3. Vilém Vejnar

1. Zuzana Šteflová
2. Vojtěch Kalaš
3. Jindřiška Veselá

42 bodů
39 bodů
37 bodů

43 bodů
37 bodů
36 bodů
36 bodů

Kompletní výsledky jsou dostupné na facebookové stránce Domu dětí a mládeže. Všem řešitelům
gratulujeme k úspěšnému absolvování soutěže mladých chovatelů.
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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI:
Mikulášský EVOLUČNÍ turnaj – 8. 12. 2016
Letáček ke stažení
Turnaj v oblíbené karetní hře Evoluce, která simuluje život zvířat a jejich závislost na sobě.
Od 15:00 v Klubíku v budově DDM Jihlava, Brněnská 46. Přihlášky do 7. 12. 2016 – matejicek@ddmjihlava.cz
Startovné 30 Kč.
S sebou přezůvky.
Pro děti jakéhokoliv věku a herní zkušenosti. Pojďte si před vánoci užít stolní hry.
Vánoce v Domečku – 14. 12. 2016
Letáček ke stažení
Tradiční vánoční dílničky na domečku - aranžování, vyrábění, vánoční zvyky,
balení dárků, ozdoby, koledy.
Od 15:00 do 17:00 v budově DDM Jihlava, Brněnská 46.
Příspěvek na materiál 50 Kč.
Pro děti i dospělé. Přijďte si užít vánoční atmosféru.
Vánoce s Domečkem – 19. 12. 2016
Letáček ke stažení
Vánoční přehlídka hudebních a tanečních kroužků DDM Jihlava.
Od 17:00 v Divadle Na kopečku.
Pro rodiče i širokou veřejnost.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – 26. 12. 2016
Letáček ke stažení
Tradiční turnaj ve stolním tenise na Sv. Štěpána.
Od 9:00 v Tanečním sále v DDM Jihlava, Brněnská 46.
Pro týmy dvougenerační, ale i dětské dvoučlenné.
Děti mohou tvořit tým s rodiči, ale i prarodiči nebo sourozenci staršími 25 let.
Startovné 50 Kč za dvojici.
S sebou vlastní pálku a vhodnou sálovou obuv.
Informace a přihlášky do 21. 12. 2016 u pana Oldřicha Musila, tel.: 567 303 521, email: musil@ddmjihlava.cz.
Kufrování – 28. 12. – 29. 12. 2016
Letáček ke stažení
Každoroční orientační závod pro nejširší veřejnost po nejbližším okolí DDM Jihlava. Letos již 35. ročník.
Každý den, ve středu i čtvrtek, start od 9:00 do 12:00.
Startovné 30 Kč.
Mapa se vydává na startu.
Partneři akce jsou Služby města Jihlavy a HC Dukla Jihlava.
Přijďte si s námi užít procházku po Jihlavě v povánočním období, kdy prověříte své orientační schopnosti.
V MĚSÍCI LEDNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Dětský
karneval
Již tradičně na začátku roku zveme děti s rodiči, sourozenci i prarodiči, aby si s námi užili karneval,
zasoutěžili si, zatančili si a vůbec prožili krásné nedělní odpoledne ve znamení zábavy, hudby a
krásných kostýmů. Tento karneval pro vás samozřejmě chystáme i v příštím roce. Doufáme, že přijdete
v hojném počtu a už se na vás těšíme. Přesný termín a bližší informace zveřejníme v nejbližší době na
naší facebookové nebo webové stránce. Už můžete začít vymýšlet, jaký kostým bude v roce 2017 ten
vítězný.
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ZVÍDAVÝ DOMEČEK SE
PTÁ: Co tě zaujalo na
letošním Jihlavském
slavíkovi?

Moderátor Karel Paštyka s první soutěžící

ANKETA:
Barča (17): Na slavíkovi se mi v letošním roce nejvíce líbily placky pro účastníky.
Terka (14): Musím říct, že letošní rok byly mezi účastníky velké talenty a to se mi líbilo. Rozhodně
mě zaujalo, jak velkou účast taková pěvecká soutěž má.
Kačka (14): Nejvíce se mi líbilo, že všichni účastníci dostali za svůj výkon vak a placky. Z toho jsem
měla také radost, že placky dostali i pořadatelé a porota. Podle mě je to moc pěkná památka. Ještě se mi moc líbilo, že mohli
hlasovat i diváci v divácké ceně, která nebyla podle kategorií, ale rozdělila se jen na dopolední a odpolední část. Tím pak byli
účastníci hodnoceni ještě ve větší konkurenci, než měli v té soutěžní skupině.
Tomáš (17): Protože jsem na slavíkovi spíše pomáhal, moc se mi líbila organizace.
Na otázky Domečku odpovídali členi Instruktorského klubu, kteří na soutěži Jihlavský slavík pomáhali s organizací jako
dobrovolníci. Moc jim za to děkujeme a děkujeme i za odpovědi do naší ankety.

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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