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Vážení a milí čtenáři,
ačkoliv nám pomalu začíná jaro, měsíc únor je pro nás důležitým milníkem i pro letní
měsíce. Od 5. února pro vás spustíme přihlašování na letošní táborovou sezónu.
V létě se tak s námi můžete vydat za indiánskými kmeny, zažít trosečnické
dobrodružství nebo se přidat ke kouzelníkům do Školy čar a kouzel na Hájence. A to
všechno na našich skvělých táborových základnách. Kompletní nabídku táborů
najdete v našem zpravodaji nebo na našich webových stránkách
www.ddmjihlava.cz.
Další neopomenutelnou novinkou letošního února je spuštění nových webových
stránek, kde se určitě dozvíte odpovědi na vaše otázky. V našich online informačních
kanálech tak budete moct využívat nejen webové stránky, ale i náš stále se rozvíjející
Facebook.
V únoru nás kromě těšení se na léto a technologických novinek čeká ještě tábor o jarních prázdninách, na kterém můžete zažít
pět neuvěřitelných dnů. Stejně tak si i začátek únoru v období pololetních prázdnin můžete zpříjemnit pololetním turnajem ve
stolním tenisu.
Kromě akcí a aktivit, které nás teprve čekají, si zavzpomínáme na lednové řádění na Dětském karnevalu v Dělnickém domě a
skvělou prezentaci volnočasových aktivit v obchodním centru v Cityparku Vysočina v pohybu. Pomalu se budeme chystat i na
měsíc březen, kdy nás čekají nejen vzdělávací olympiády, ale také budeme vyhlašovat anketu Sportovec roku do 15-ti let a
užijeme si velikonočních dílen nejen u nás, ale i na náměstí.
Doufáme, že si s námi jaro i léto užijete naplno!
Váš „Domeček“

LEDEN NA „DOMEČKU“:
Dětský karneval – 14. ledna 2018
Letošní Dětský karneval jsme si užili tentokrát opět v prostorách Dělnického domu. Účast byla téměř rekordní, přes 300
návštěvníků se dostavilo v kostýmech, aby si společně s námi a Dětským karnevalovým divadlem Ježek zatančili, zasoutěžili a
zařádili v karnevalovém reji. V letošním roce se nám sešlo mnoho unikátních masek, u kterých se projevilo nadstandardní
tvůrčí umění. V sále se potkaly pampeliška, kominíček, leprikóni,
různí superhrdinové, bojovníci na straně temné i světlé strany síly,
několik princezen z Ledového království, ale také kung-fu bojovníci,
hasiči či rytíři a kovbojové. Karneval to byl vskutku pestrý. Děti si pak
jako památku odnášely výhry v tombole, balíčky nebo balonky, které
se zjevily jako překvapení ke konci maskované party. Doufáme, že
jste si s námi karneval užily, nám se líbil moc. Těšíme se zase
v příštím roce, ve stejném složení, na stejném místě.

Foto: Zuzana Javůrková
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Vysočina v pohybu – 28. ledna 2018
V neděli 28. ledna se Dům dětí a mládeže Jihlava společně s Krajem Vysočina, střediskem volného času
Active Žďár nad Sázavou, AZ centrem Havlíčkův Brod a Radou dětí a mládeže Vysočina prezentovali
volnočasovými aktivitami v obchodním centru Citypark. Během celého odpoledne, které bylo nabité
bohatým programem si tak návštěvníci mohli na našich stanovištích vyzkoušet vyrábění leteckých
modelů, programování v programu KODU, práci s malým robotem, vyrábění z keramiky nebo se mohli
něco dozvědět o zvířátkách, o které se stará náš pan vedoucí na přírodovědné kroužky.
V rámci vystoupení pak diváci mohli vidět choreografii našeho kroužku Dance Aerobicu nebo prezentaci
Kickboxového klubu Reborn. Celý program zahajoval taneční flashmob a v průběhu odpoledne byl také
nás volnočasový program zapsán do knihy rekordů a kuriozit, za 3000 pingpongových míčků v jednu Foto: Zuzana Javůrková
chvíli ve vzduchu.

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU:
Pololetní turnaj ve stolním tenisu – 2. února 2018
Aktivní a sportovní prožití pololetních prázdnin.
Určeno neregistrovaných hráčům všech věkových kategorií.
Od 9:00 v budově Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 46.
Kategorie rozděleny podle věku: do 11 let, 12 – 16 let, 17 – 21 let, 21 let a starší.
Kontaktní osoba Oldřich Musil: musil@ddmjihlava.cz, tel.: 776 709 344
Startovné: 50,-.
S sebou vlastní pálku a boty se světlou, nešpinící podrážkou.
Těšíme se na vás! Přijďte si k nám zasportovat.
Foto: DDM Jihlava

Jarní příměstský tábor 26. února - 2. března 2018
Příměstský tábor DDM Jihlava v období jarních prázdnin.
Celotáborová hra na téma Pět neuvěřitelných dnů v Domečku.
Celotýdenní program se školenými vedoucími.
Návštěva horostěny, bazénu a dalších zajímavých míst.
Program plný soutěží a netradičních činností.
Provoz tábora: každý den 8:00-16:00.
Cena: 1 500,- na celý týden.
Bližší informace u vedoucí tábora: Iva Melounová, melounova@ddmjihlava.cz,
tel.: 567 303 521.
Přihlášení nejpozději do 16. února 2018.

Foto: DDM Jihlava

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU:
Sportovec roku do 15-ti let – 22. března 2018
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce roku Jihlavska za rok 2017.
Své nominace můžete posílat do 15. 2. 2018.
Slavnostní vyhlášení proběhne 22. 3. 2018 v DKO Jihlava.

Velikonoce na náměstí – 31. března 2018
Tradiční velikonoční dílničky v jihlavské radnici.

Foto: Regionvysocina.cz
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Nabídka táborů 2018
Jarní tábor
Jarní příměstský tábor

26. 2. – 2. 3. 2018

1 500 Kč

6 – 14 let

Ivana Melounová

Přihlašovat se můžete už nyní na www.ddmjihlava.cz.

Letní tábory
Hájenka Černé lesy
Záhada zlaté stuhy
Trosečník 2018
Škola čar a kouzel na
Hájence
Středozem (… kdo přežije
Hájenku)

30. 6. – 10. 7.
2018
10. – 20. 7. 2018

3 400 Kč

od 1. do 9. třídy

Petr Prokop

3 500 Kč

Klára Lysová

6. – 16. 8. 2018

3 500 Kč

6 – 15 let (po 1.
třídě)
8 – 15 let

Kateřina Málková

17. – 25. 8. 2018

3 300 Kč

13 – 17 let

Ondřej Větrovec

od 1. do 9. třídy
od 1. do 9. třídy

Jan Korbel
Tomáš Rychetský

Smrčná nad Sázavou
1. – 11. 7. 2018
11. – 21. 7. 2018

Robin Hood
Indiánskou stezkou

3 500 Kč
3 500 Kč

Lovětín u Batelova
29. 7. – 9. 8. 2018

Bradavice 2018

3 400 Kč

Darina Sedmíková

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
Příměstský tábor
Příměstský tábor
s Kickbox klubem Reborn Jihlava
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Příměstský tábor
Plavecký příměstský tábor
s Plaveckou školou Jihlava, s.r.o
Kynologický příměstský tábor

9. – 13. 7. 2018

1 500 Kč

Kristýna Sedmíková

16. – 20. 7.2018

1 600 Kč

Petr Matějíček

23. – 27. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
6. – 10. 8. 2018
13. – 17. 8. 2018

1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

20. – 24. 8. 2018

2 000 Kč

6 – 14 let

Vilibald Prokop
Taťána Antlová
Tomáš Rychetský
Klára Šindlerová
Klára Lysová

Kynologický klub Jihlava – Helenín
13. – 17. 8. 2018
1 500 Kč

6 – 14 let

Tomáš Rychetský

Přihlašování a další informace od 5. 2. 2018 na
www.ddmjihlava.cz.

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.
Foto: DDM Jihlava
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