


DOMEČEK VE VÍRU KONTROL, KROUŽKŮ A NOVÝCH AKTIVIT

Tak tu máme listopad! A Domeček má za sebou úspěšný start do nového školního roku. Co

zmínit? Asi že se spousta věcí povedla na výbornou. A jde to znát. Náš projekt workoutového

hřiště vyhrál první místo, takže se v blízké době můžeme těšit na další sportovní hřiště, které

vyroste hned u nás za Domečkem. Máme z toho opravdu velkou radost. Pokoušeli jsme se o

to i minulý rok, ale nebyli jsme úspěšní. Teď jsme ale dali hlavy dohromady, udělali pořádnou

propagaci a vyšlo to. Moc děkujeme všem hlasujícím.

Dále máme za sebou také kontrolu České školní inspekce, některé děti si určitě všimly, že v

kroužku byly kromě lektora nebo lektorky také nějaké paní, které si něco zapisovaly do

deníčků. A zapisovaly si samé hezké věci. Jsem rádi, že volnočasové vzdělávání v našem městě

má takovou úroveň, že k nám rádi chodíte a rádi se k nám vracíte.

Do konce roku nás toho čeká ještě spousta. Zdravotní lampionová procházka, nová aktivita

promítání v Domečku (Paříž a Toskánsko) nebo taky Vánoce v Domečku. A to zdaleka není vše.

Je se na co těšit. Tak vzhůru do těch posledních týdnů roku 2022, ať to stojí za to!

Mgr. David Holec
Ředitel SVČ 
Domeček





1. místo v participativním rozpočtu s sebou nese nejen dobrý pocit z výhry, ale také

zodpovědnost. Workoutové hřiště není jen soubor železných trubek a svárů, ani zdaleka. Je to

komplexní hřiště, které napomáhá zlepšování fyzické i psychické kondici, prevenci obezity nebo

prostě jen radosti z pohybu. A o tom bude i naše hřiště tady u Domečku. Pro veřejnost, kroužky,

nadšence, sportovce. Je to závazek, udělat hřiště tak, aby mělo smysl, aby se na něm dobře

cvičilo a aby se sem každý rád vracel. Tento závazek bereme na sebe, jakožto trenéři a

pedagogové. Bude to stát za to! Mgr. David Holec

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V DOMEČKU BUDE!



Kouzelné, magické datum, ve kterém se toho stalo mnoho.

11.11.2022 Domeček navštívily nejrůznější roztodivná

stvoření, strašidla, strašáci, bubáci a další individua, které se

jinak toulají po hřbitovech, starých budovách a lesních

stráních...

Připravili jsme si pro vás stezku se strašidelnou pokladnou,

výstavou, pavoučím doupětem, bláznivým alchymistou nebo

potulujícím se klaunem. K vidění byla mumie, mrtvá

nevěsta, strašák do zelí („Tohle je moje zahrádka!“), pavoučí

žena, bubák tisíce očí a další.

K tomu jsme shlédli vystoupení dětí z tanečních kroužků,

baby dance a všechno pak zakončila pořádná strašidelná

diskotéka.

Letošní ročník strašidelného Domečku je uzavřený, ale už

teď se těšíme se na příští rok. Chystáme toho zase o kousek

více!

Děkujeme všem za účast, společně jsme si to parádně užili.

Mgr. David Holec

STRAŠIDELNÝ DOMEČEK



#ARTŘJEN V DOMEČKU
Po úspěšné letní výtvarné výzvě jsem se rozhodla uspořádat výzvu říjnovou a to v návaznosti na

celosvětový inktober. Každé dva dny jste mohli v průběhu října sledovat na našich fb stránkách nová

témata jako např. kaštany, pouštíme draka, dušičky, horký čaj nebo halloween. Zpracování bylo

libovolné např. fotka, kresba, malba, instalace, pečení, koláže, no prostě cokoliv tvořivého. Nové

příspěvky jen přibývaly, objevilo se okolo 90 komentářů s obrázky a fotkami!

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se zapojili. Jsem nadšená z každého jednoho výtvoru, který

jste pro výzvu vytvořili. Celou výzvu dotáhli do finále Jana L., Hana H., Petra H., Katka B. a vysloužily si

tak odměnu v podobě tvořivého materiálu a především lístků na akci Strašidelný Domeček. Podívejte

se na soutěžní obrázky, stojí to za to ! Doufám, že se tato výzva stane každoroční tradicí a

tvůrců bude jen přibývat. Mgr. Tereza Hegerová



Zdravíme všechny příznivce malých umělců.
Konečně nastal čas aby jsme se ozvali i skrz Domečkový zpravodaj. Tímto vás zveme na naši

strašidelnou výstavu, které jsme se intenzivně věnovali v září i říjnu. Připravovali jsme ji speciálně

pro akci Strašidelný Domeček. Můžete na ní vidět bubáky kreslené úhlem a bílou křídou, mexické

lebky na alobalu malované akrylovými fixami a v neposlední řadě dvě městečka plné strašidelných

zámků a hradů vytvořených vyškrabáváním. Podařilo se vystavit všechny výtvory všech dětí z

úterního i čtvrtečního kroužku Výtvarníci. Svou troškou do mlýna přispěly i děti z pondělního

výtvarného ateliéru. Všechny výtvarníky musím moc pochválit, jsou skvělí, učí se trpělivosti a

pečlivosti a letošní první malá výstava se povedla na jedničku.

Mgr. Tereza Hegerová a Výtvarníci

STRAŠIDELNÁ VÝSTAVA V GALERII



Čas od času se nám na některém z kroužků

vyloupne nový lektor. A to je krásná odměna.

Jedním takovým novým členem týmu je naše

externistka Hanka, která otevřela rovnou 4 lekce.

Troje hrátky s batolátky a jedny Hrátky s miminky. Je

to čas plný dobré nálady, kde spojujeme říkadla

s pohybem, cvičíme na velkých míčích, hrajeme si

s padákem nebo zpíváme písničky s hudebními

nástroji. U batolátek zapojujeme do lekcí i

výtvarnou výchovu nebo malé divadélko.

Nejoblíbenější je však překážková dráha, která u dětí

podporuje zdravý psychomotorický i sociální vývoj.

Hodiny se snažíme dělat pestré a inspirativní i pro

cvičení a hraní si s dětmi doma. Maminky zde

navazují přátelství a často na těchto hodinách

sdílíme tipy na recepty, zdravou dětskou stravu,

dovolenou, anebo „zaručené“ výchovné metody 😊

Mým přáním je, aby si hodiny zachovaly svou

přátelskou atmosféru a radost z hraní 😊 A ve

druhém pololetí chystáme novinku…. Jakou? Dozvíte

se brzy zde ve Zpravodaji nebo na Facebookových

stránkách Domečku 😊

Mgr. Aneta Bariczová

HRÁTKY S BATOLÁTKY A MIMINKY



Strašidelné sádrové odlitky na Helloween, křehké muffiny

s jednorožčí polevou, podzimní výzdobu, nepečený koláč,

látkové dýně a mnoho dalšího vyrobily pod vedením

skvělé lektorky Andrejky holky z Holčičího kroužku. Holky

mají skvělou partu, rády něco upečou, něco vyrobí, sem

tam si udělají masku na obličej, zapletou vlasy nebo se

namalují. Prostě klasické holčičí věci.

NA ODDĚLENÍ TILIA TO ŽIJE

Představte si, že o vaření je u dětí takový zájem, že jsme

letos museli otevřít kroužky Vaření hned dva. A jsme za to moc rádi! Děti si

zkoušejí vařit jídla z různých koutů světa, teplou i studenou kuchyni, ze

sezónních surovin. Každý recept si zapíší do svého zápisníku s recepty, aby

jej mohly uvařit i doma svým rodičům, sourozencům, babičkám i dědečkům.

Tento měsíc byla na menu krémová dýňová polévka se smetanou a špetkou

muškátového oříšku, nadýchané muffiny s barevným zdobením a asijské

nudle s kuřecím masem a zeleninou. Mňam. Všichni si pošmákli.

V Malém skřítkovi se děti od těch nejmenších hravou formou

dozvídají zajímavosti o přírodě kolem sebe. Učí se všemi smysly

poznávat rostliny, zvířata, bylinky, vodu, lesy, prostě vše, co nás

obklopuje. Společně pracujeme na projektech k ochraně přírody.

Už víme, že netopýři jsou užiteční a není třeba se jich bát, že ježek

nežere jablka ani hrušky, že jezevec spí nepravým zimním

spánkem a spoustu dalších zajímavostí z rostlinné i živočišné říše.

Taky se spolu při hraní her a dovádění venku dost nasmějeme.

A to ještě není vše, co se na oddělení děje, ale o dalších kroužcích

zase až příště.

Jsme rádi, že děláme, co vás baví a nám dává smysl a za to Vám

všem MOC DĚKUJEME. Michaela Cabáková



Kroužek TG teens u nás funguje již pátým rokem v řadě. Je to sportovní kroužek, jehož náplní je

naučit mládež zdravému životnímu stylu a fitness obecně. V kroužku probíráme základy racionální a

sportovní výživy, výživových doplňků a suplementů. Probíráme klasické i moderní metody na rozvoj

vytrvalosti a síly. Prakticky poté kroužek funguje v posilovně True Gym, kde po zvládnutí základních

cviků mají účastníci možnost vybrat z dvou typů cvičení - buď spolu sestavíme individuální cvičební

plán, nebo cvičíme ve skupině. Tento rok se poprvé kroužek TG teens spojil s cvičením veřejnosti, kde

se mohou v omezeném počtu přihlásit i dospělí a například i senioři. Všichni dohromady poté cvičíme

onu skupinovou lekci.

Díky skvělému kolektivu je tento kroužek radost.

Mgr. David Hladil

TRUEGYM TEENS V DOMEČKU JIŽ PÁTÝM ROKEM









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


