Kamera, akce, jedem!
A hlavně ty akce. Všechny vás vítám u dalšího čísla našeho Domečkovského zpravodaje. Co se dělo,
co se bude dít, jaké máme plány a co od Domečku můžete čekat? To a mnohem více se dozvíte na
této a dalších stránkách květnového čísla.
Duben, květen a červen jsou měsíce akční. Venku už je teplejší počasí, takže podle toho vypadá i
snaše skladba aktivit. Jak jste mohli vidět, rozjeli jsme další procházkovou hru, naplánovali spoustu
akcí s venkovní tématikou a budeme v tom pokračovat. Kromě našich akcí jsme ale nedílnou
součástí většiny akcí města Valašského Meziříčí. Čekají nás sportovní, společenské ale i úplně jiné
akce, na které se moc těšíme.
Co se týče kroužků, letos je uzavíráme na konci května. Po dvou letech mohly běžet celý rok, nic nás
nelimitovalo a jsme za to moc rádi. V červnu nás čeká velká spousta akcí, ale souvisí s tím i finální
přípravy na všechny tábory, které nás čekají. O prázdninách neodpočíváme. Naopak! Střihneme si s
vámi přes tři desítky táborů a nemůžeme se dočkat! Pár volných míst ještě někde je, ale spěchejte.
80% kapacity je naplněno a další táboru už přidávat nebudeme.
Přejeme Vám všem co nejlepší jarní měsíce. Teď už nebudu zdržovat a vzhůru do toho, co je
nového!

Mgr. David Holec
Ředitel SVČ

Zelená školička měla letos zelenou
V letošním školním roce v Domečku odstartoval nový projekt s názvem Zelená školička. Jedná se o
interaktivní výukové programy v rámci environmentální výchovy, které jsou svým konceptem určeny
mateřským školám. Během nich se děti hravou formou seznámí se zákonitostmi přírody a s jejím
významem pro člověka.
Naší snahou je také dětem předat základní povědomí o udržitelnosti a ochraně životního prostředí.
Letos se nám podařilo vytvořit šest tematiky zaměřených programů: Běžela ovečka, Plšíkův zimní
spánek, Co všechno má na starosti příroda, Pod kvetoucím keřem, O nešťastných indiánech a
terénní program a názvem Lesní království.
Věříme, že v dalším školním roce přibude i něco nového, například program zaměřený na ochranu
netopýrů nebo poznávání vodních organismů. Hlavním cílem Zelené školičky však zůstává snaha
probudit v dětech zájem o přírodu a pomoci jim pochopit, proč je zrovna pro nás lidi tak důležitá.
Mgr. Jana Koudelková

Dopravní výchova? V Domečku žádný problém! I přes
uzavřené dětské dopravní hřiště
Jak už jsme několikrát avizovali, letos se dopravní hřiště na
několik měsíců uzavře. Mrzí nás to, ale jsme i moc rádi, protože
se nám tam staví nové sociální zařízení, které tam opravdu
chybí. Proto to vydržte s námi, hned jak budeme znovu otevírat,
dáme vám to vědět a bude to zase o něco lepší dopravák.
Protože teď nemůžeme učit dopravní výchovu na DDH, máme
takovou malou alternativu v Domečku. A funguje perfektně. Na
našem pozemku máme hřiště, jízdu zručnosti, překážky a v
Domečku zase interaktivní učebnu, ve které probíhá výuka.
Takže se Valmez nemusí bát, žádná generace nepřijde o
dopravní výuku, o to se Domeček postará!
A na fotkách můžete vidět, jak to na hřišti vypadá v praxi.
Nehledě na to, že hřiště bude mít i využití do dalších kroužků a
na různé aktivity. Je se na co těšit!

David Holec

Hody hody doprovody aneb Velikonoce v Domečku
Velikonoce v Domečku měly tento rok nádech různých aktivit. Samozřejmostí byly
tvořivé workshopy, kde si mohli návštěvníci nazdobit vajíčka včelím voskem,
vyrobit si origami tulupány, scrapbookové přání, dobarvit sádrový odlitek nebo
nazdobit perníčky. Součástí byla také opičí dráha pro děti v jogovém sále a taky
skvělé taneční vystoupení našeho kroužku Street Dance. Vystupovaly také děti z
kroužku flétny a kytary, mažoretky, endance, ovečky a trampolíny. Zábavy bylo
dost na celé odpoledne.

Dubnové deskohraní přitáhlo přes 30 účastníků!
Dubnové deskohraní je za námi! Musím říct, že ač nám
počasí moc nepřálo (bylo až moc hezky), stejně se nás
sešly tři desítky! Perfektní základna deskovkářů je zde i
díky Klubu deskových her Valmez, který funguje od
roku 2016. A co hrálo? Došlo na Obludárium,
Zaklínače, Galaxy trucker, Ubongo nebo třeba i na
Břink a spoustu dalších her. Návštěvníci byli z širokého
okolí, dokonce i ze Slovenska. Jinak samozřejmě
nechyběl zástup Brna, Kroměříže, Vizovic nebo třeba
nového Jičína. Všichni se sešli u deskovek a hráli
prakticky celý den a noc. Chcete u toho být příště taky?

Každý čtvrtek hráváme od 17:00 v
Domečku, tam se taky dozvíš, jestli se
koná nějaká akce, kdy bude a co se
tam bude dít! Kromě deskohraní
máme také deskoherní chaty a různé
turnaje. Tady si spoluhráče zaručeně
najdeš, o tom nepochybuj! A je to
pro všechny od dvanácti let. Horní
hranici nemáme!

Trenér boxu z Domečku si podmanil Ostravu!
V Domečku má box vcelku slušnou historii a rozšiřující se základnu. Začínalo se v roce 2017 v malé místnosti
s minimem vybavení. Dnes náš box navštěvuje přeš 40 dětí a 25 dospělých! To všechno díky vytrvalosti a
kvalitním tréninkům. Tréninky vede hlavně trenér Jakub Holec, který má za sebou bohatou historii zápasů.
22. 4. 2022 měl před sebou tu největší výzvu, kterou zatím poznal. Zápas proti ostravskému bojovníkovi v
nejlepší formě v jeho rodném městě. Atletická hala v Ostravě byla napnutá k prasknutí, jak ten zápas
dopadne. Kuba se připravoval jak ve svém gymu v Domečku, tak na Vsetíně, ale i v Ostravě. Jeho komplexní
tréninky a dobře zvolená taktika se nakonec ukázaly jako jeden z hlavních faktorů výsledku zápasu.
Kuba si připisuje další výhru, tentokrát ukončením soupeře ve třetím kole TKO. Zápas to byl opravdu tvrdý a
není proto překvapením, že si odnáší i bonus za nejlepší výkon večera. Čas věnovaný tréninkům se vyplatil.
Nicméně kromě zápasu je také na pořadu dne velké rozšíření našeho box gymu Next level, který v Domečku
máme. Na příští rok se můžete těšit na zbrusu novou tělocvičnu, kde se nás vleze více a tréninky budou
zase o něco lepší, když už nás chodí cvičit takové počty. Těšíme se na všechny novinky, které s vámi
budeme dál sdílet. Také vás tímto zveme na box tábor pro mladistvé, na kterém je stále ještě pár volných
míst. Vše na www.domecekvalmez.cz

David Holec

Den Země po dvou letech konečně zase v parku!
Podpořit naši planetu a trochu se vzdělat v „no waste“
problematice! To byl cíl letošního dne Země. A jak se
nám to povedlo? Na několika stanovištích si děti prošly
vše od třídění odpadu až k problematice s jeho
nakládáním, zjistili, jaké je nejdůležitější zvíře na
planetě a jak se k naší přírodě správně chovat. Na akci
spolupracovalo několik organizací a i žáků ze základních
škol, kterým tímto moc děkujeme. Jsme rádi, že to po
dvou letech zase šlo uspořádat a že se zúčastnili
prakticky všechny školy a školky z našeho města a
blízkého okolí, pro které tuto parádní akci zaměřenou
na životní prostředí pořádáme. A zase za rok, ahoj!

A jaké stanoviště se daly projít? Nechyběl padák, hledání
rozdílných materiálů poslepu, třídění odpadu, zdravotnický
koutek, medový stánek, vezení odpadu tatrovkama až do
kontejnerů nebo poločas rozpadu různých odpadů. Na
příští rok plánujeme zase jiné téma, ale to se ještě nechte
překvapit. Den Země má bavit a vzdělávat, což se nám snad
hezky daří.

1. 5. 2022 – Májové slavnosti
8. 5. 2022 – Čarodějná únikovka
15. 5. 2022 – Překroč svou valMEZ
28. 5. 2022 – Enduro City Extreme
Více info na FB Valašského Meziříčí
a Domečku

K pronájmu:
•

Family point (oslavy, dětské párty)

1000,-/odpoledne

•

Taneční sál (větší se zrcadly)

300,-/hod

•

Malá klubovna

200,-/hod

•

Velká klubovna

250,-/hod

•

Skákací hrad (bez obsluhy)

5000,-/akce (max 2 dny)

•

Discgolfové koše + disky

300,-/koš

Pro objednávky volejte 770 113 188 v čase 8 - 15 hodin

Otevírací doba FP
pondělí-pátek
8:00-12:00, 14:00-18:00

www.domecekvalmez.cz

Otevírací doba Muzea
pondělí-pátek 15:00-18:00
Jiné termíny na 571 665 402

Sledujte nás na FB Domeček Valašské Meziříčí i youtube kanálu Domeček Valmez
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