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Vážení a milí čtenáři,
školní rok se dostává do své poslední třetiny a my se více než jindy na toto jarní čtvrtletí moc těšíme. Březen nám přinesl krásné
sportovní výsledky nejen díky vyhlášení ankety Sportovec roku Jihlavska 2017. Užili jsme si Velikonoce na dvou parádních akcích
s tvořením a velikonoční zábavou. Zábavného výtvarného vyžití se dočkáme i v tomto měsíci.
V dubnu se můžeme mimo jiné těšit na víkendovou
tvořivou akci Hravé korálkování, kde můžete zkusit
neomezené možnosti kreativní práce s korálky. Když
proměnlivý a nestálý aprílový měsíc vystřídá slunečný
květen, dozvíte se v našem zpravodaji, jak si ho naplno užít.
Ať už orientační noční procházkou při Bloudění Černými
lesy nebo na soutěžních kláních šachistů DDM Open a
leteckých modelářů při Přeboru. Rozhodně se do konce
školního roku nebudeme nudit.
Kdybyste se ještě stále rozmýšleli, jestli s námi v létě vyrazit
na tábory nebo ne, neváhejte ani chvilku. Poslední volná
místa mizí a nám v nabídce zůstávají jen dva tábory – na každé základně po jednom. Využijte naší nabídky užít si bájný kraj J.R.R.
Tolkiena na táboře Středozem nebo zavítat do dob hrdinných anglických válečníků po boku Robina Hooda.
Ať už si z naší nabídky vyberete jakoukoliv akci nebo aktivitu, těšíme se na společně strávený jarní čas.
Váš „Domeček“

BŘEZEN NA „DOMEČKU“:
Sportovec roku do 15-ti let – 22. března 2018
Ve čtvrtek 22. března proběhl v prostorách jihlavského Domu kultury a odborů
slavnostní galavečer, kde se vyhlašovali vítězové ankety Sportovec Jihlavska 2017.
V anketě Jihlavské unie sportu vyhrál silový trojbojař Tomáš Šárik. V anketě vyhlášené
Jihlavskými listy vyhrál v kategorii jednotlivců judista Timon Provazník, za nejlepší
kolektiv byla zvolena taneční formace Skittles rokenrolového klubu Elvis Jihlava. Vítězem
ankety Jihlavských listů v kategorii trenér vyhrála trenérka zmíněné taneční formace
Zuzana Javůrková taktéž z rokenrolového klubu Elvis Jihlava.
Na slavnostním předávání byla vyhlášena také cena Sportovec roku do 15-ti let a to pod
anketou Domu dětí a mládeže Jihlava. V kategorii jednotlivec zvítězil taneční pár
akrobatického rokenrolu Daniel Menšík a Nela Šedová. Jako nejlepší sportovní kolektiv
byla zvolena opět taneční formace akrobatického rokenrolu Skittles z klubu Elvis Jihlava.
V rámci galavečeru byla udělena také Cena primátora Statutárního města Jihlavy za
celoživotní přínos pro sport v Jihlavě. Touto cenou byli oceněni manželé Paulusovi. Věra
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Paulusová za vedení krasobruslařských oddílů v rámci klubu Dukla Jihlava mládež a Miroslav Paulus za zařazení jihlavského
gymnázia do programu oboru školy se sportovní přípravou.
Celý sportovní galavečer provázel moderátor Vlasta Korec. O hudební program se postarala zpěvačka a moderátorka Anna Julie
Slováčková, kterou diváci mohli znát například z úspěšné televizní show Tvoje tvář má známý hlas.

Velikonoční tvoření – 28. března 2018
Škaredá středa byla na Domečku ve znamení velikonočního tvoření a hrátek. Po celé budově si, kdo
chtěl, mohl ozdobit vajíčka, velikonoční výzdobu v podobě zápichů do květináče, zajíčků nebo
bavlnkových vajíček. Nechyběla ani povinná příprava na velikonoční pondělí v podobě pletení
pomlázek nebo drobné pohybové hry v tělocvičně. Ve větším počtu Domeček navštívily družiny
Základní škol, kteří si velikonoční akci moc pěkně užili. Celé velikonoční tvoření si připravila
projektová skupina DUHA ze Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava a my jim za to moc
děkujeme. Doufáme, že jste se za námi stavili i vy a na Velikonoce se pořádně připravili. Ti, kteří to
nestihli, se s námi však mohli shledat hned na další velikonoční akci a to v jihlavské radnici.

Velikonoce na jihlavské radnici – 31. března 2018
Bílá sobota patřila na jihlavském náměstí a v jihlavské radnici výtvarnému tvoření,
dobrému jídlu či zábavě různého druhu. Dům dětí a mládeže se při takové příležitosti
nemohl nezapojit. Vyrazili jsme s pletením pomlázek a tvořením kuřátek a jiných
velikonočních symbolů na jihlavskou radnici, abychom pomohli tvořit krásnou jarní
velikonoční atmosféru. Akce se
zúčastnilo několik stovek lidí a my si
jejich nadšení a návštěvy moc vážíme a
těšíme se na viděnou zase za rok.
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CO NÁS ČEKÁ V DUBNU:
Hravé korálkování – 14. dubna 2018
Kreativní hra a objevování možností tvoření pro děti 5-11 let s jedním rodičem.
Od 9:00 v budově DDM Jihlava, Brněnská 46.
Materiál zajištěn, přihlášení v DDM Jihlava nejpozději do 6. dubna 2018.
Přihlášky na mailu melounova@ddmjihlava.cz, tel. 567303521.
Vstupné děti 50,- a dospělí 80,-.
S sebou přezutí, veselou náladu a malou svačinku.

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU:
Bloudění Černými lesy – 11. května 2018
Tradiční orientační procházka po okolí táborové základny Hájenka Černé lesy.
Trasy dvou délek – 14 km a 19 km.
Týmy složené ze 2-5 osob, minimálně jedna starší 18 let.
Startovné 80 Kč/osobu, ubytování přes noc 70 Kč/noc.
Přihlašování přes Google formulář dostupný na webu nebo Fb akce od 1. dubna 2018.
Přihlašovat se týmy mohou až do konce dubna.
S sebou vhodné oblečení, kvalitní obuv, baterku, reflexní prvky, mapa (č. 79 KČT), šátek
na oči a občanský průkaz.
Informace Fb https://www.facebook.com/BloudeniCL/ nebo na webu
http://bloudeni.4fan.cz/index.html.

DDM OPEN – 19. května 2018
Turnaj Ligy mládeže Vysočiny v rapid šachu.
23. ročník šachového turnaje mládeže hraný současně jako přebor Kraje Vysočina
mládeže v rapid šachu.
Koná se v prostorách ZŠ Kollárova.
Od 9:00, hrací tempo je 2x15 minut na partii.
Určeno hráčkám a hráčům narozeným v roce 2002 a mladším.
S sebou přezutí a 50,- startovné. Hráči Gambitu Jihlava a šachových kroužků DDM
Jihlava a ZŠ Kollárova startovné neplatí.
Přihlášky do 14. května řediteli turnaje Jiřímu Widerlechnerovi.
Připraveny věcné ceny a odměny.
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Přebor leteckých modelářů – 19. května 2018
Soutěž pro členy Svazu modelářů ČR.
Koná se na letišti Henčov pod záštitou ředitele závodu Karla Švece.
Startují kategorie H, A3, F1H, F1A, P30 ve věkové kategorii 6-18 let.
Přihlašování přes Google formulář:
https://goo.gl/forms/LibzwXGAZU8qA1P32 do 11. května 2018 do 24:00.
Pro každou kategorii je potřeba vyplnit přihlášku zvlášť.
Startovné je 50,- pro jednu kategorii.
Při startu ve více kategoriích 25,- za druhou a každou další.
Prezence od 8:00, zahájení 8:45.
Dotazy a další informace u Petra Matějíčka, matejicek@ddmjihlava.cz,
tel.: 733675543 nebo na našem FB či webových stránkách.

Nabídka táborů 2018
Letní tábory

Hájenka Černé lesy

Středozem (… kdo přežije
Hájenku)

17. – 25. 8. 2018

3 300 Kč

13 – 17 let

Ondřej Větrovec

Smrčná nad Sázavou

1. – 11. 7. 2018

Robin Hood

3 500 Kč

od 1. do 9. třídy

Jan Korbel

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.
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