


Krásný nový rok všem!

Máme tady rok s číslem 2023, který pro nás zase tolik nemění. Přeci jen, u nás v Domečku se

zaměřujeme spíše na školní roky, než na ty kalendářní. Ale i přes to se nějaké změny dějí. S novým

rokem jsme se rozhodli dát do pořádku organizaci toho školního roku – tedy aspoň to, co z něj

zbývá. Mrkněte se na další stranu, najdete tam přesný termín začátků přihlašování, prázdnin,

táborů a kroužků až do září 2023. Dost často se nám stává, že píšete, že jste o přihlašování nevěděli

a utekl Vám kvůli tomu nějaký tábor nebo kroužek. Tomu chceme předejít. Proto si napište do

kalendáře přesné termíny. Dále nás čekají jarní tábory, na které se půjde přihlašovat už od pondělí

16.1.2023. Letos chystáme tři!

Další velkou změnou je rušení muzea strašidel. Bude to postupný proces, který už začal. Protože

jsme hlavně volnočasové zařízení, muzeum nám zabírá prostor, který chceme využít mnohem lépe.

Bude to chvíli trvat, ale bude to stát za to. Už se těšíme, až Vám budeme moct nabídnout další nové

aktivity v prostorách bývalého muzea. Děti si užijí kroužky, které u nás doteď nebyly.

Máme v plánu i modernizaci prostor. Těšit se můžete na nové šatny u tělocvičny nebo nové prvky

ve vestibulu.

A co napsat k závěru toho minulého roku? Snad jen, že máme radost, jak to tu u nás žije, kolik Vás

tu na aktivity chodí a že Vás to s námi baví. To je ta nejlepší motivace, kterou nám můžete dávat.

Děkujeme.

Mgr. David Holec

Ředitel SVČ





VÁNOCE V DOMEČKU

Vánoce v Domečku byly ve znamení koncertů, vystoupení

a tvoření. Kroužky jako Jóga, Rarášci, EnDance, Trampolíny,

kytary, Bača, flétny a mnoho dalšího. Perfektní zakončení

minulého roku. Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se

na další akci. Všichni jsme si to moc užili a jsme rádi, že

jste za námi přišli.



Přírodovědné oddělení TILIA pod vedením Míši Cabákové se nám od září hezky rozrostlo. Ať už jde o

výlety, psí kroužky, přírodovědné tvoření nebo další aktivity, které nabízí. A bude to ještě větší!

Počkejte si na letní tábory, to bude něco. Přihlašování na ně bude od 6. 2. 2023, takže si to zapište do

kalendářů, místa je dost, ale postupně se vždycky zaplní. Tak ať to nepropásnete!

ODDĚLENÍ TILIA



Výtvarníci intenzivně kreslí a malují! Začali pracovat

na tématu Valašské Meziříčí, a to akvarelovými

barvami. Jelikož se první pololetí pomalu chýlí ke

konci a vypadá to, že se uvolní nějaká místa,

neváhejte se přihlásit. Od února to bude akční –

projekty jako action painting, sádrové obrazy,

malování hlínou, prsty a spoustu dalšího. Chce to

jen chuť tvořit! Pojďte do toho s námi.

VÝTVARNÍCI V DOMEČKU TVOŘÍ ZE STARÝCH KNIH









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


