


Hezký říjen všem čtenářům našeho Domečkovského zpravodaje. Čím bude říjnové číslo

speciální? Možná množstvím představených kroužků, které se u nás rozjíždí, možná náhledem

do naší nové boxovací tělocvičny nebo třeba také pozvánkou na akci, co nás v listopadu čeká. Je

se na co těšit.

Školní rok začal, kroužky se rozjely do svých obvyklých rytmů a nás těší, že si k nám tento rok

našlo cestu zase o něco více dětí, mládeže a dospělých. A to opravdu. Ten život v budově přes

celý týden jde hodně znát. Plné místnosti různorodých aktivit, spousta dětí i rodičů v

odpočinkových koutcích nebo na chodbách, jogíni s jogamatkami, sportovci těšící se na svůj

trénink, ale třeba i ti nejmenší mrňousové na hrátky s batolátky.

Zaměřili jsme se prostě 100% na zájmovou činnost, od toho tu taky ve městě jsme. Nezbývá

nám tolik času na akce, to je jasné, ale kroužky pro nás mají mnohem větší význam a navíc

pozitivně přispívají do životů všech, kteří je navštěvují. I přes to ale se na nějaké ty akce těšit

můžete, postupně to tu budeme odhalovat, začneme již teď v listopadu se Strašidelným

Domečkem.

A co dál? Plány máme veliké! Už v průběhu roku se můžete těšit na další nové prostory, které by

mohly zpříjemnit chvíle kroužkům jako NERF, střelecký kroužek, lezecký kroužek a další. Bude to

paráda! A teď vzhůru do říjnového zpravodaje.
Mgr. David Holec

Ředitel SVČ Domeček

VZHŮRU DO DALŠÍCH VOLNOČASOVÝCH DNÍ!





DOMEČEK MÁ PROSTOR NA SKVĚLÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Protože zahrada Domečku skýtá netušené možnosti, chceme je začít využívat i pro veřejnost. A začít

třeba tím, že za pomoci participativního rozpočtu zde vybudujeme workoutové hřiště. Co říkáte, to

by šlo, ne? Mrkněte se na náš návrh, na návrh celého hřiště jako takového. Těšíme se, že to bude na

hřištích za Domečkem pěkně žít. Můžete nám s tím nyní pomoct. Stačí zahlasovat pro variantu hřiště

u Domečku. Ať to máte co nejjednodušší, na odkaz se dostanete pomocí QR kódu níže. Děkujeme!

Qr kód na hlasování pro workoutové hřiště u Domečku





Naše herna Žirafka spadá do sítě bezkontaktních Family Pointů (míst přátelských rodině, které nemají

žádného placeného pracovníka) a svou činnost zahájila už před 6 lety. Pravidelně za námi jezdí

koordinátorky z Centra pro rodinu a sociální péči a vždy jsou z našich prostor velmi nadšené a naše

herna, která je bezplatná, patří mezi ty nejlepší, jak svou dostupností, tak také vybavením a čistotou.

Mgr. Aneta Bariczová

FAMILY POINT V DOMEČKU JE BEZVA

OBJEDNAT SI ZDE MÍSTO NA OSLAVU? ŽÁDNÝ PROBLÉM!

Pro sjednání termínu 
oslavy volejte 
770 113 182 

v čase 8-15 hodin



DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ VA VALMEZU NEMÁ KONKURENCI

Dopravní hřiště se sice letos pomalu ukládá k zimnímu spánku, ale my tu máme ještě pár informací,

jak to tam letos vypadalo a co se vlastně dělo. Všichni víme, že hřiště bylo nějakou domu zavřené.

Ale nebylo to jen tak z rozmaru. Povedlo se totiž za podpory města a zlínského kraje postavit nové

sociální zařízení. A ne jen tak ledajaké. Barák je to teda velký, ale vzhledem k vysoké návštěvnosti

hřiště je to nutné. Záchody, které tam fungovaly do teď, nebyly ideální. A s novými záchody našemu

DDH už nechybí opravdu nic. Krásný nový povrch, zázemí, káry, kola, koloběžky a odrážedla,

venkovní učebna s krásným posezením. K tomu nám naproti vybudovali cyklostezku, takže je

přístup na DDH zase o něco lepší. My už se těšíme na další sezónu, chystáme pro vás i nějakou tu

akci. O zábavu bude postaráno! Mgr. David Holec



3D MODELÁŘI V DOMEČKU JEDOU NA PLNO!

3D modelování a tisk je novinkou pro letošní rok v rámci rozšíření naší nabídky technických kroužků. A o

co tam jde? Děti se učí na začátku s jednoduchými programy jako je třeba tinkercad, ve kterém se snaží

co nejlépe pochopit a umět si představit věci ve 3D, které následně mohou namodelovat a vytisknout. K

dispozici máme 3D tiskárny Průša, na kterých už si mohli vytisknout ty nejjednodušší modely. Každou

hodinou se ale posunujeme dále, na čtvrtém setkání se už modelovaly sportovní auta, které budeme

dále dodělávat a připravovat na tisk. Závěrečným velkým projektem pro účastníky tohoto kroužku bude

sestavení samostatné 3D tiskárny Průša mini.

Dále modeláře čeká účast na jarmarku o Vánocích v Domečku, kde představí své vlastní vyrobené

vánoční ozdoby. Vytištěné 3D modely budou k dispozici v jedné z vánočních dílniček a účastníci jarmarku

si je budou moci nabarvit a dozdobit dle svého. Kroužek má mnohá využití a to jsme teprve na začátku.

3D modelování a tisk má budoucnost a dětem by mohl kroužek pomoci i v rozhodování se, kam potom

půjdou na střední školu. Mgr. David Holec



Hurááá!!! Hned v prvním týdnu v září jsme pod

oddělením INSPIRO rozjeli spoustu skvělých

kroužků – nových i těch léty ověřených.

Mezi takové oblíbené stálice, s tolika účastníky,

kteří se vlezou jen do toho největšího prostoru,

který v Domečku máme, jistě patří Cvičení rodičů

s dětmi, Dopolední cvičení rodičů s dětmi a

Dopolední herna pro děti. Všechny tři kroužky

zaplní celou tělocvičnu a vždy jsou to hodiny plné

radosti, smíchu a dovádění.

Velkou radost nám také dělají lekce jógy

v mateřských školách a Hravé jógy pro děti, kdy

jsme letos otevřeli třetí skupinku, a to Teen jógu,

kde se sešla super parta mladých slečen, které ke

svému tělu chtějí přistupovat s láskou a

respektem. Cvičíme, meditujeme, malujeme,

relaxujeme a tvoříme si deníček jógovníček.

Další novinkou v tomto školním roce je skákání

přes triková švihadla tzv. ropeskipping a náš

kroužek jsme nazvali Skippy. I tady už holky, kluci

se žádní nepřihlásili, a klidně by mohli, začínají

pilovat první šviho-triky a určitě Vám je brzy

předvedou na vystoupení v rámci Strašidelného

Domečku nebo na Vánocích v Domečku.

ODDĚLENÍ INSPIRO JE PLNÉ DOBRÉ NÁLADY



Dramaťák s Berdou (také novinka letošního školního roku) má napsaný scénář pohádky, která je

dětem šitá na míru a první princezny a rytíři drtí texty, aby se Vám mohli jako velcí herci také brzy

předvést.

Hrátky s miminky a Hrátky s batolátky – 4 skupinky těch nejmenších prďolů, kteří objevují svět a

seznamují se s novými hračkami, básničkami, zvuky i kamarády. Mimochodem, také novinka

letošního roku.

Mladí zdravotníci, tak to je kroužek pod taktovkou holek z ČČK, ve kterém se dětí naučí poskytnout

první pomoc, obvázat ránu a taky budou mít znalosti z anatomie, která se může hodit třeba při studiu

na zdravotnické škole.

Nesmím zapomenout na Rarášky, což je parta 20 dětí, které ještě neví, co je tak nejvíc baví a chtějí

zkusit všechno. Tady si hodně hrajeme, cvičíme, tančíme, tvoříme, malujeme a také chodíme ven,

protože na sluníčku, je ten svět tak nějak veselejší.

Nový školní rok je v běhu a my máme radost, že k nám chodíte, že s Vámi můžeme být a předávat to,

co nám dává smysl a dělá radost!

Přejeme krásně barevný podzim 😊Mgr. Aneta Bariczová



V DOMEČKU JE BOX JAKO DOMA

NEXT LEVEL GYM! Nová tělocvična, nový impuls na pořádné tréninky boxu. 

V novém boxerském gymu trénujeme děti, mládež a dospělé a těšíme se velkému zájmu a

prakticky plné kapacitě. Ti nejmenší si rozvíjí motoriku a přirozené reflexy, naučí se sebeovládání

a získají zdravé sebevědomí. Ti starší už si osvojují techniky úderu, základní techniku sparingu a

komplexního boxu. Nejstarší se pak už chystají na zápasy, popřípadě si prostě chodí zatrénovat

pro to, aby si zvýšili kondici a zlepšili fyzickou i psychickou stránku svého zdraví. Pokud máš zájem

makat, tak nějaké místo najdeme i pro tebe! Jakub Holec



Od září se opět rozjel kroužek Street dance s lektorkou Nelčou. Kroužek je určen pro děti 8-10 let

a juniory 11-15 let. Na kroužku jde především o zábavu, ale také o naučení základních tanečních

kroků a vytvoření různých sestav, které děti budou předvádět na vystoupeních. Kromě vystoupení

plánujeme soustředění, taneční víkendy a na jaře také soutěže. Ing. Nela Klímová

TANEC MÁ V DOMEČKU SKVĚLOU ZÁKLADNU





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
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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


