


Hezký krásný červen všem!

Tento měsíc je v Domečku po dvou letech trochu jiný. Vždy bylo pravidlem, že se v červnu uzavřely

brány Domečku a kroužky ukončily svou činnost k poslednímu květnu. Poslední dva roky to tak

nebylo, protože jsme nahrazovali schůzky, které nemohly proběhnout v covidu. Letos se ale vracíme

do zajetých kolejí. Potřebujeme načerpat sílu, dopilovat programy na tábory a nachystat místnosti na

další školní rok.

Přes prázdniny nás toho čeká opravdu mnoho. Přes třicet táborů, skoro všechny naplněny do

posledního místa kapacity! Moc děkujeme všem za přízeň, budeme se snažit vytvořit pro děti

nezapomenutelné prázdniny. A jedna velká novinka – pobytový tábor Survival hned ze startu! To

bude jízda. Pak naskočíme i na klasiku, kterou znáte z minulých let, ale i další nové tábory. Bude to

paráda!

A co se týče kroužků, ještě to párkrát zdůrazníme, ale přihlašovat se do nich můžete už od 20. 6.

2022! Zkuste si datum pořádně zapsat a nepropásnout. Některé kroužky bývají naplněny brzy. Hodně

brzy. Budeme se těšit ve velkém zářijovém čísle. Přes prázdniny má zpravodaj pauzu, protože u

počítače trávíme minimum času. Táborujeme!

Mgr. David Holec
Ředitel SVČ





Výtvarná výstava v SVČ!

Po delší době se hlásíme z Ateliéru … teda z

GALERIE v Domečku. V květnu jsme zahájili naši

první výstavu v rámci kroužku Výtvarníci a

všechny na ni zveme !!! Je zde ukázka všech prací,

které jsme od začátku školního roku zvládli

vytvořit. Bohužel jsme se při zahajování nesešli

všichni, ale fotku jsme přece jen pořídili. Děti

letos zvládly neskutečný progres a zaslouží si

VELKOU pochvalu. Výstavu najdete v přízemí a na

schodišti. Tak zase příště, VÝTVARNÍCI. (Mgr.

Tereza Hegerová).



S Domečkem okolo ČR!

Víte, že chůze je nejzdravější způsob pohybu? Nic nestojí, jenom to chce najít motivaci jít ven. Pokud

právě tuto motivaci nemáte, zkuste se přidat do našeho projektu S Domečkem okolo ČR, kterou

najdeš jako stejnojmennou skupinu na facebooku. Od začátku dubna jsme celkem ušli 385,6

kilometrů. Jednotlivé výlety nejsou kdovíjaké výkony, zkrátka jenom krásné procházky po okolí

Valmezu. Záleží jenom na tobě, kolik kilometrů ujdeš a ve skupině najdeš vždy jenom podporu a tipy

na další výlety pro všechny účastníky projektu. Neváhej a využij této příležitosti začít sportovat.

Těšíme se na Vás. (Štěpán Macek)





Dopravní soutěž mladých cyklistů!
11. května u nás v Domečku proběhla soutěž mladých cyklistů. Zúčastnilo se 8 družstev ze škol

Vyhlídka, Šafaříkova, Poličná, Loučka a Trávníky. Cyklisté měli nachystanou jízdu zručnosti v areálu

SVČ, jízdu v ostrém provozu kolem areálu SVČ, vědomostní testy a ošetřování zraněných za

dohledu MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI, kterým moc

děkujeme. Každé dítě si odneslo dáreček v podobě reflexního prvku, se kterým bude na cestě

vždy krásně vidět. A také si odnesly spousty zkušeností a znalostí, které se jim v provozu budou

hodit. Děkujeme také Městská policie Valašské Meziříčí a BESIP. (Mgr. David Holec)



V areálu kasáren se podařilo uniknout čarodějnicím!

Květnová čarodějná únikovka byla skvělá! A to hlavně díky Vám!

Byl to pro nás první rok něčeho takového. Zase trochu jiná akce. Byla třeba kooperace mezi dětmi a

rodiči, procházelo se kolem rybníčku, dělala se maturita ohňových skříňku, kouzlo duhy, kouzlo

lesního ducha, opravovaly se vílí domečky, lepily perníčky na chaloupky a mnohem více. Hlavní bylo

vyluštit zaklínadlo, aby vás čarodějnice nechytly! A to se všem krásně podařilo!

A to počasí! To nám opravdu vyšlo kouzelně! Sice to byl chvílemi trochu adrenalin na rozmočené

stezce, třeba i s kočárky, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Díky, že jste se nenechali odradit.

Děkujeme hlavně Tradix, Nadační fond Řemeslo pomáhá Venture agency, Café Tukan a Tart Valmez!

(Mgr. David Holec)



Ve Valmezu každý překročil svou MEZ!

V sobotu 15. 5. se uskutečnila akce s názvem Překroč svou ValMEZ a SVČ Domeček bylo její součástí.

Návštěvníci nás mohli najít na stanovišti číslo dvě, kde jsme si pro ně nachystali parkourovou dráhu.

Děti si mohli vyzkoušet dokonce dvě parkorouvé dráhy. Jednu pro ty nejmenší a jednu větší pro

začínající parkouristy. Od září u nás otevíráme celkem tři kroužky Parkouru a to: Parkourová přípravka,

Parkourové skákání a Parkour pokročilí. (Štěpán Macek)



Domeček s programem pro děti na Extreme Enduro Valmez!
Extreme enduro letos proběhlo za krásného počasí, s hukotem strojů a také velmi nápaditým

tvořením z našeho stánku. O co tento rok šlo? Vytvořit si své vlastní autíčko, namalovat mu

karoserii, přidělat kola a pak už jen.. Jedem! Děkujeme všem, kteří se za námi přišli podívat,

složili si autíčko nebo třeba poskládali dopravní puzzle. Jsme rádi, že na takových akcích

můžeme být součástí programu pro ty nejmenší. Těšíme se zase příště. (Mgr. David Holec)



Muzejní noc opět v plné parádě!

Muzejní noc v Domečku už je taková tradice. Máme tu velké muzeum strašidel, to znamená, že

vaše kroky v tento magický večer musí směřovat i k nám. Tento rok jsme ještě nechali tradiční

průběh se strašidly, menším tvořením a galerií, ale příští rok se můžete těšit na velké změny a

úplně jiný styl této akce. Protože máme v plánu velké věci, muzejní noc dostane v Domečku úplně

jiný nádech! Nenechte si ujít. (Mgr. David Holec)



Že jste, děti, nechodily do dětského klubíku Malý skřítek? To je ale velká škoda. V pondělí 23.5.

proběhla poslední schůzka našeho „mini příroďáku“. Hledali jsme ztracená kuřátka, plnili úkoly,

poznávali vývojová stádia motýla, jarní květiny i ptáky. A za to všechno jsme se pěkně odměnili a

pošmákli si. A už teď se těšíme na další školní rok. (Michaela Cabáková)

Malý skřítek stylově zakončen a už se těší na další rok!



Zdravotnická soutěž!

5.5.2022 jsme se zúčastnili ZDRAVOTNICKÉ SOUTĚŽE pořádané Oblastním spolkem ČČK Vsetín.

Děti z obou našich týmů se shodně umístily na krásném 4. místě.

Na stanovištích si musely poradit s ošetřením zlomené ruky, poraněním oka, popáleninami i

resuscitací. Své dovednosti prokázaly i při obvazové technice a polohování raněného.

Obě hlídky si vedly více než skvěle! Soutěž nám přinesla mnoho nových zkušeností, poznatků a

zážitků. (Mgr. Aneta Bariczová)

A naši zdravotníci z Domečku pořádají nejen příměstský tábor, ale také plánují velké věci v

kroužku na příští rok! Přihlašování od 20. 6. 2022, tak to sledujte.



Feal the Beat na taneční soutěži

V sobotu 7. května jsme se s dětmi tanečního kroužku Feel the Beat zúčastnili taneční soutěže Fokus

Nový Jičín. Pro děti to byla úplně první soutěž v taneční kategorii disco dance a se svou choreografií si

vytancovaly krásné 4. místo. (Tereza Rechtorovičová)

A taneční kroužky budou pokračovat i příští rok! Buďte připraveni na přihlášení, ať vám neuteče

místo. Vše od 20. 6. 2022 na www.domecekvalmez.cz





Nové prostory na kroužky boxu pro děti, mládež i dospělé!





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) 2500,-/den

• Discgolfové koše + disky 300,-/koš

Pro objednávky volejte 770 113 188 v čase 8 - 15 hodin
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Otevírací doba FP
pondělí-pátek

8:00-12:00, 14:00-18:00 

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
www.domecekvalmez.cz


