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Školní rok 2022/2023 je tady. Co to pro nás znamená? V Domečku to máme trochu jinak. O

prázdninách neodpočíváme, protože se plně věnujeme táborové činnosti. A děláme to moc rádi,

protože jsou za tím vidět dětské úsměvy, spokojenost rodičů a hlavně spousty, spousty zážitků.

Letošní táborový program byl výjimečný hned ze začátku, kdy probíhal pobytový tábor Survival.

Ale nebylo to jen o něm, celkově jsme měli několik desítek táborů, na kterých se vystřídalo několik

set dětí. Přesná čísla máme, ale ty nejsou tak důležitá. Hlavní pro nás byl smysluplný program,

návštěvy zajímavých míst, spousta her a zábavy. A to se snad vyvedlo na jedničku.

A co nás čeká dál? Kroužky! Nabídka je letošní rok opět velká, vybere si opravdu každý. Přidali

jsme trochu na přírodovědě a klasice, která se opět vrací – myslivci, rybáři, včelaři! To bude něco.

Máme z toho velkou radost. Sportovní kroužky jsou bezesporu nutné, ale takové zajímavosti jako

jsou kroužky výše, to je super. Samozřejmě by nic nemohlo probíhat bez pořádných vedoucích

kroužků, kteří nám to všechno povedou. Sport, tanec, technika, lego, kroužky pro nejmenší nebo

hudební? To vše v nabídce najdete. Tak brouzdejte na našem webu a přihlašujte, dokud to jde.

Plán na následující školní rok je jasný. Rozjet kroužky a dále zlepšovat prostředí, ve kterém budou

probíhat. Budova Domečku skýtá nepřeberné množství možností, jak se posouvat dále. A plány

jsou velké. Jeden z plánů, který právě dostává své podoby, je také stěhování kroužků boxu do

nového prostoru. Už v příštím čísle se budete moci mrknout, jak to vypadá. Boxerů je totiž víc a

víc, takže hledat důstojný prostor na tréninky bylo jedním z našich cílů v minulém školním roce.

Nezbývá než popřát pohodový start měsíce září, školního roku a určitě se uvidíme na nějakém

kroužku. Děkujeme za přízeň, bez Vás by to totiž nikdy nešlo.



Přihlašování do kroužků stále běží! 
Vyberte si z velké nabídky kroužků 

různých zaměření.

Vše na www.domecekvalmez.cz





NOVÉ KROUŽKY V DOMEČKU?

Kromě zavedených a stálých kroužků, které jsou v Domečku každým rokem, je tento rok jiný tím,

kolik nových a zajímavých kroužků letos otevíráme. Všechny tu vypisovat nebudu, to by nám ta

stránka nestačila, ale chtěl bych upozornit na nějaké, které by mohli zaujmout ještě stále

nerozhodnuté děti.

Co třeba Včelařský kroužek? V Domečku máme totiž vlastní včely! A to už je něco. Nebude to jen

teorie, ale hlavně praxe. Starání se o včelstvo, točení medu, pohyb u včel a další zajímavé věci.

Pod vedením zkušených Valmezáckých včelařů. Tak se přijďte mrknout, info schůzka je ve čtvrtek

15. 9. od 16:00 v Domečku,

A pokud vás více zajímá sport, co třeba Malá kopaná? V tělocvičně, menší hřiště, trénink kondice

a samotná hra kopané, přihrávky, týmová hra! Info schůzka je pro mladší ve středu 21. 9. ve

14:30 a pro starší v úterý 20. 9. v 15:00! Těšíme se.

Je libo něco úplně jiného? Tak vyzkoušej TEEN Jógu s Anet Bariczovou. Uvidíš, že tě to chytne. Je

to pro starší, od 10-15 let, schůzky jsou každé pondělí od 17:00 do 18:00.

Děti od 6-15 let se mohou přihlašovat taky do našeho nového kroužku Skippy! Že ti to nic neříká?

Znáš švihadla? Tak to je Skippy. Triková švihadla, různé zajímavosti, skákání, sestavy, sport a

mnohem víc. To vše zažiješ ve Skippy kroužku.

Rád se hýbeš? Prostě jen tak? V tom případě je tu kroužek Hybaj sa! Je to kroužek, kde se

rozhodně nebude sedět. Za celý rok si vyzkoušíš všechny možné typy her a sportů, jen se do toho

pustit. Vše je v tělocvičně, takže nás déšť ani špatné počasí nezastaví.

A je toho samozřejmě mnohem, mnohem více. Ale o tom už na našem webu 

www.domecekvalmez.cz



Atletický tábor.

Nebylo to jen o trénování. Vyzkoušeli jsme

skok vysoký, skok daleký, překážky a štafetové

předávky. Snažili jsme si to užít prázdninově a

navštívili jsme i kopce Valašska.

Robe tábor.

Čtvrtý ročník příměstského tábora Robe proběhl

druhý týden v červenci a třetí týden v srpnu.

Tábor byl plný dobrodružství a zážitků. Hodně

jsme cestovali a poznávali nová místa a bylo nám

moc dobře. Byli jsme v Tarzánii v Ráztoce, na

motokárách ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Hop

Jump aréně v Ostravě a u nás v SVČ Domeček v

tělocvičně.

Koloběžky camp.

První červencový týden nám začal tábor

Koloběžky camp. Byla to opravdu jízda a nové

zkušenosti. Vedoucí tábora byl Ondřej

Růžička, který je mistr, České republiky.

Kateřina Sadílková

Táborová činnost



Když jsme se dětí v loňském roce ptaly, jaké téma tábora by se jim líbilo,

dostaly jsme celkem jednoznačnou odpověď – Harry Potter. A tak se i

stalo.  Na jeden červencový týden se Výletiště (Sportovní areál) ve

Lhotě u Kelče proměnilo v bradavickou školu čar a kouzel (Hogwarts

School of Witchcraft and Wizardry). Ze stropu visely papírové svíce, mohli

jste zahlédnout Mozkomory (Dementors) a na toaletách vás vylekala

ufňukaná Uršula. No, vlastně, jen její obrázek. Ale i tak to bylo působivé.

První den nám pomohl moudrý klobouk (Sorting Hat) rozřadit děti do

kolejí. Ty si děti následně vytvořily z poměrně velkého množství

papírových krabic. A koleje (Houses) to byly vskutku nádherné. Zmijozel

(Slytherin), Mrzimor (Hufflepuff), Nebelvír (Gryffindor) i Havraspár

(Ravenclaw) – všechny byly jedinečné. Nechyběla okna, dveře, znak

koleje a ani poštovní schránka (Mail). A proč zrovna schránka? Děti totiž

dostávaly každý den jeden až dva dopisy od sovy (an owl) a nechtěly, aby

jim jen tak přistávaly na střeše nebo na podlaze. Tajemné dopisy

obsahovaly rébus k rozluštění a indicie k nalezení viteálů (Horcruxes).

Pokud znáte příběh Harryho Pottera, víte, že viteály byly kousky

Voldemortovy duše (hlavní záporák), díky nimž byl prakticky nesmrtelný.

Děti musely viteály najít a pokaždé získaly malou odměnu. A aby to

neměly tak jednoduché, všechny rébusy byly, jak jinak než, v angličtině.

A tak jsme společně postupně nalezli knihu (a book), prsten (a ring),

medailon (a locket), pohár (a cup), diadém (a tiara), hada (a snake), a i

samotného Harryho.

Kromě důvtipu při hledání viteálů a osvěžování angličtiny, mohly děti

ukázat i své kreativní schopnosti. A to nejen při zmíněném stavění kolejí.

Vyrobily si svou vlastní hůlku (a wand), namalovaly si tričko a dělaly

košťata (brooms). Na konci týdne si pak zahrály Famfrpál (Quiddich).

Horké letní dny nám příjemně utekly a užili jsme si spoustu zábavy.

Táborová činnost

Patricie Volková a Dana Navrátilová



Táborová činnost



Tábor Tlapku na to

18. – 22.7.2022 proběhl první ročník tábora Tlapku na to, zaměřeného na spolupráci dětí se psem,

kterého se zúčastnilo 30 statečných. Každý den děti objevovaly nové informace z různých odvětví

kynologie. V pondělí nás celým dnem provázely dvě canissterapeutické fenky Freya a Gama, děti si

užily psí kožíšky a notnou dávku mazlení. V úterý naše pozvání přijala MVDr. Eva Vrátníková se

sestřičkou a řekly nám zajímavosti o pořízení štěňátka, jeho krmení, veterinární péči, ošetřování až po

ukázky vnitřních i vnějších parazitů. Ve středu přijely holky ze ZKO Valmez, předvedly, poslušnost,

triky i ukázku a také jak to probíhá na zkouškách z výkonu. Děti si vyzkoušely povely, vodění na

řemeni, triky a přetahování. Čtvrtek se nesl ve znamení lovecké kynologie, Lenka Trčková

s dlouhosrstými výmarskými ohaři předvedla bezchybnou práci na zvěři pernaté i srstnaté (nebylo

ublíženo žádnému zvířeti, vše se zkoušelo na atrapách zvěře). Děti si se psy vyzkoušely aporty, vlečky i

ztracenou.

Michaela Cabáková

Táborová činnost

Pátek jsme navštívili TART Valmez, kde

byla připravena ukázka výcviku

služebních psů, ale i poslušnosti a triků

v různých úrovních vycvičenosti psů.

Celý tábor završil Vašek Veselý při

ukázce zadržení pachatele ve vodě. Po

celou dobu tábora si děti vyráběly

čichací kobereček, který si odnesly

domů, aby ho mohly v praxi vyzkoušet.

Celý tábor jsem si moc užili, byl nabitý

informacemi, praxí, srandou i

kamarádstvím. A už teď se těším na

děti ve stejnojmenném kroužku, který

v Domečku začne od září.



Tábor Cestou necestou Jarcová

První srpnový týden proběhl tábor v Jarcové. Byl to pilotní projekt, ale shledal se s velkým úspěchem a

doufám, že se z něho stane tradice. Děti po celý týden prozkoumávaly krásy okolní přírody, stavěli

domečky pro skřítky, hledali zlato v potoce v parném dnu, kdy nám les poskytl celodenní útočiště před

pálivým sluncem. Pořádně jsme procvičili nohy, viděli partyzánský bunkr, opékali špekáčky, chytali žáby,

kobylky i motýly. Prostě pohoda v přírodě. Děti byly unavené, rodiče nadšení. Užili jsme si spoustu

srandy, her i poznávání. Tímto chceme moc poděkovat obci Jarcová, za zapůjčení prostor ke konání

tábora.

Michaela Cabáková

Holčičí tábor

Ve stejném termínu jako tábor Tlapku na to proběhl i Holčičí tábor. Holky si perfektně padly do oka a

už od prvního dne bylo jasné, že tady se nudit prostě nebudou. Vyzkoušely si batikování triček,

malování na textil, vyrobily lapače snů i vlastní meduňkovo-mátový sirup. Holky se krásně

namalovaly a udělaly si účesy. Prostě holčičí záležitosti. To vše doprovázely hry, smích a zábava. A na

úspěšný tábor od září navazuje i Holčičí kroužek ve kterém se na vás těšíme!

Táborová činnost



Survivor

Ve stylu oblíbené reality show u nás proběhl pobytový tábor Survivor. Vymyslet si název, nakreslit

vlajku a složit pokřik. To byl začátek tábora, kde se tři kmeny dětí každý den utkaly proti sobě ve výzvě

o odměnu a hlavně ve výzvě o imunitu, která výhernímu kmenu zajistila ranní pohodičku a hlavně

večerní kmenovou radu, kde měli slovo jenom oni a mohli si vybrat jednu z odměn.

Lego robotika

Účastníci tábora pronikli do tajů programování. Začínali od jednoduchých úkolů s programováním

mikropočítače a končili sestavováním Lego robotů, které pomocí funkcí přivedli k pohybu.

Táborová činnost

Štěpán Macek



Parkour

Tábor Parkour je v Domečku už několik let klasikou. Avšak letos poprvé jsme mimo jiné vyrazili do

trampolinového světa HopJum arény v Ostravě. Tři patra plné trampolín, molitanových doskočišť a to

vše propleteno třípatrovou prolézačkou. O zábavu tedy bylo postaráno.

Lezecký tábor

Novinkou v loňském školním roce byl kroužek Horolezení a díky velikému zájmu jsme připravili i tábor

s touto tématikou. Vyzkoušeli jsme si dvě boulderingové stěny, lezli jsme s lanem na umělé stěně a

poslední den vyrazili na Jarcovskou kulu si vše naučené vyzkoušet v praxi.

Táborová činnost

Štěpán Macek



ŠKOLA ČAR A KOUZEL, BUDU ZÁCHRANÁŘ, SUMMER DANCE 

CAMP a TANCEM Z POHÁDKY to byly tábory oddělení INSPIRO na 

které budeme s radostí dlouho vzpomínat.

Mladí čarodějové otevřeli brány naší školy 2x (v červenci i v srpnu)

a pokaždé to byl týden plný magie, kdy se z dětí stali studenti, kteří

plnili několik zkoušek. A to ne jen tak ledajakých… vyráběli si

kouzelnické hůlky, košťata, hábity, kouzelné lektvary, přeměňovali

se ve zvířata a také plnili zkoušku z létání na koštěti. Bylo to vždy

nabité zážitky, že se ani domů nechtělo.

O nové záchranáře nebude nouze. Děti se s holkama z MÍSTNÍ

SKUPINY ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI, které u

nás vedou již několik let i kroužek, naučily ošetřovat různé druhy

zranění, které byly namaskované, jako by byly opravdové. Také se

podívaly jak to vypadá na záchrance, u hasičů nebo u policie.

2 taneční tábory měly velký úspěch. Každý den jiný styl (u těch

větších), a nebo jiná pohádková říše (u těch menších). Vrcholem

bylo vystoupení, které prázdninoví tanečníci v pátek svým

příbuzným předvedli. Jestli jste je ještě neviděli, doporučuji si to na

našem facebookovém profilu najít. Byli prostě úžasní!

Táborová činnost

Aneta Bariczová



Game tábor

I když si děti mohly myslet, že stráví týden u počítače, tak opak byl pravdou. Pro účastníky byly

připraveny deskové, venkovní a sportovní hry. Jeden den byl připraven program i na počítačích, děti

ale raději zůstaly u deskových a sportovních her. Celý tábor jsme zakončili ve hvězdárně, kde jsme

vyráběli rakety a snažili jsme se vystřelit až do vesmíru. Štěpán Macek

Táborová činnost

Letošní školní rok pro nás byl co se týče táborů rekordní, jsme moc rádi, že u nás 

našlo zábavu o prázdninách několik stovek dětí. Společně s jedním pobytovým 

jsme měli přes 30 příměstských táborů. Stálo to za to! Moc děkujeme za důvěru a 

budeme se těšit zase za rok. 

Protože tábory dělají prázdniny!



Box reprezentuje Domeček v Prostějově!
Dne 3.9 jsme se zúčastnili akce Elite boxing v

Prostějově. Za náš gym a Spartakus Vsetín

zápasil Marek Péli kterému to dnes bohužel

nevyšlo a narazil na tvrďáka z Brna. Předvedl

ale krásný výkon plný tvrdých výměn. Do příště

víme na co se zaměřit, bereme zkušenosti a

jdeme dál. Pak nastoupil Jakub Křenek do

svého prvního zápasu a šlo poznat, že hodiny a

hodiny tvrdého sparringu se vyplatí. Kuba po

dominantním výkonu vyhrává 3:0 na body. Díky

klukům za reprezentaci našeho gymu. Jakub Holec

Den jako vyšitý prozářil deštivou neděli

David Holec

V neděli 28. 8. 2022 jsme se zúčastnili akce Den jako vyšitý,

který pořádala firma Šijeme srdcem z Hrachovce. Akce

měla velmi pohodovou atmosféru, i přes dešťové přeháňky,

které se tu a tam objevily. S Domečkem jsme se vydali

zařídit tu pravou zábavu pro děti. Slackline, houpací prkna,

trikové švihadla a hlavně tvoření, kde se každý mohl stát

módním návrhářem. Za celé odpoledne se u nás vystřídalo

několik desítek dětí, všichni odcházeli spokojení, ať už s

výrobkem, vysportovaní nebo obojí. Těšíme se na další

takové příjemné akce.



PEDAGOŽKA DOMEČKU NIKOLA HAIKEROVÁ BUDE V RÁMCI 
VALAŠSKÉHO VÝTVARNÉHO SALONU VYSTAVOVAT NA ZÁMKU 

ŽEROTÍNŮ.
Dne 12. 10. 2022 v 18:00 se na zámku Žerotínů uskuteční

vernisáž připravovaného Valašského výtvarného salonu, kde se

představí regionální výtvarníci. Každý z nominovaných

výtvarníků představí jedno až tři díla ze své aktuální tvorby.

Mezi vybranými autory je i lektorka našeho SVČ Domeček BcA.

Nikola Haikerová, která zde předává své zkušenosti ve

Výtvarném ateliéru a také v pondělní keramické dílně. Jsme

rádi, že se naším pedagogům daří a srdečně vás na tuto akci

zveme.





K pronájmu:

• Family point (oslavy, dětské párty) 1000,-/odpoledne

• Taneční sál (větší se zrcadly) 320,-/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

 

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 287, 757 01
Valašské Meziříčí
Tel: 571 665 402, 770 113 188, 770 113 182
Email: domecek@domecekvalmez.cz
IČO: 750 464 40
Zpracoval: Mgr. David Holec, články a fotky: kolektiv SVČ
Grafická úprava: Mgr. Tereza Hegerová

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


