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Vážení a milí čtenáři, přátelé domečku,
právě čtete před prázdninami předposlední číslo naše zpravodaje Domeček a to
znamená jediné. Chýlíme se pomalu ke konci školního roku a tím pádem i ke
konci naší kroužkové volnočasové činnosti. V květnu končí naše kroužky, ale
plynule s jejich koncem zahajujeme plnohodnotnou přípravu letní táborové
činnosti, které se budeme celé dva měsíce prázdnin naplno věnovat. Nezoufejte
tedy, že se s námi dlouho neuvidíte.
Taky vás jistě potěší, kolik akcí jsme si pro vás jak na měsíc květen, tak na červen,
připravili. V květnu si vás dovolujeme pozvat hned na tři akce. V pátek
11. května se s námi společně můžete z táborové základny Hájenka Černé lesy
vydat na noční procházku při Bloudění Černými lesy. Další víkend si v sobotu
budete muset vybrat, které soutěžní klání je vám bližší, jestli šachové na turnaji
DDM Open nebo letecké v Přeboru leteckých modelářů. Ze začátku června se na vás budeme těšit na Dni dětí, na přehlídce
mažoretek O bodlinku jihlavského ježka a naši celoroční práci budete moct zhlédnout na závěrečných vystoupeních Ištaru a
slavnostní akademii našich kroužků.
Ačkoliv příměstské tábory jsou téměř bez výjimky plné a podobně jsou na tom i tábory na našich základnách, nezoufejte, stále
ještě v nabídce zůstávají nějaké tábory. O které se jedná, se dozvíte na konci našeho zpravodaje.
A přestože se školním rokem právě končíme, současně připravujeme i nabídku na rok příští. Pečlivě proto sledujte náš Facebook
či webové stránky, protože již v brzké době novou nabídku našich zájmových útvarů, konkrétně pro školní rok 2018/2019,
zveřejníme. Těšíme se na vás nejen na táborech, ale pevně věříme, že vaši přízeň si udržíme i po celý příští rok.
Doufáme, že si s námi užijete nejen poslední měsíc kroužků, ale i celé léto.
Váš „Domeček“

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.
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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 70,- startovné. Hráči Gambitu Jihlava a šachových kroužků DDM Jihlava a ZŠ
Kollárova startovné neplatí.
Přihlášky do 14. května 2018 řediteli turnaje Jiřímu Widerlechnerovi.
Připraveny věcné ceny a odměny.

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.

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU:
Den dětí – 2. června 2018
Tradiční oslava svátku dětí v prostorách Heulosu.
Program na hlavní scéně od 13:00 do 18:00 včetně doprovodných aktivit.
Program DDM Jihlava na vedlejší scéně od 13:00 do 17:00.
Spousta aktivit, soutěží a her v režii různých organizací, včetně DDM Jihlava,
p.o..
Vystoupí mimo jiné Michal Nesvatba a Markéta Procházková.

Přehlídka mažoretek O bodlinku jihlavského ježka – 2. června 2018
Třetí ročník nepostupové soutěžní přehlídky mažoretkových skupin.
Sportovní hala SK Jihlava, ul. Okružní 2.
Uzávěrka přihlášek 2. května 2018.
Od 9:00 prezence, od 10:00 slavnostní zahájení, předpokládaný konec 15:00.
Startovné 90,- za mažoretku, vstupné pro diváky 50,- za osobu.
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Závěrečné vystoupení orientální tanců Ištar – 4. června 2018
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.

Slavnostní závěrečná akademie kroužků DDM Jihlava – 5.
června 2018
Závěrečná prezentace celoroční činnosti vybraných zájmových útvarů DDM Jihlava.
Divadlo na Kopečku od 17:00.
Vstupné 40,-, děti do 15 let zdarma.

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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