


A je to tady. Prosinec, advent, pohoda, klídek. Nebo ne? Jak se to vezme. V Domečku máme za

sebou pár akcí, ještě nějakou do konce roku stihneme. Srdečně Vás na ni všechny zvu. Vánoce v

Domečku budou už tento pátek 16. 12. 2022, bude tam mini jarmark, vystoupení dětí z kroužků,

tvoření a spousta další zábavy. Máme za sebou Mikuláše, který si letos netradičně střihnul na

začátku malou procházku, a pak už se jal obdarovávat všechny děti. Z netradičního průběhu

Mikuláše uděláme v Domečku tradici.

Prosinec je pro nás v Domečku zajímavý měsíc hlavně tím, že o vánočních prázdninách jsme opravdu

doma. Nejsou tábory, akce, nic. Klídek. To se nám o jarních nebo podzimních prázdninách úplně

nestane. Letošní školní rok v Domečku ukončujeme právě akcí Vánoce v Domečku 16. 12. 2022 a

začínáme zase 3. 1. 2023. Bude to jízda!

Nezapomeňme se ale i trochu zastavit, uvědomit si, o čem vlastně ten vánoční čas je a užít si to.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok! Těšíme se na Vás v roce 2023.

Za tým SVČ Domeček, Mgr. David Holec

VÁNOCE JSOU ZA ROHEM







Konec sezony 2022 na Dětském dopravním hřišti ve Valašském 
Meziříčí

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí v měsíci listopadu ukončilo další sezonu. Letos byla

otevírací doba omezena výstavbou nových toalet. Výuku jsme ale nepřerušili. Teoretická výuka

proběhla v učebně v budově Domečku a praktická část proběhla na mobilním dopravním hřišti,

které jsme postavili na zahradě Domečku.

Za rok 2022 se na dopravním hřišti vystřídalo 5114 návštěvníků.

Provoz dopravního hřiště je rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhá výuka

dopravní výchovy pro 1. stupeň žáků základních škol. Ta je rozdělena na povinnou výuku pro žáky 4.

tříd a ostatní třídy ZŠ. Po obědě mají prostor školní družiny a organizace, které pracují s dětmi.

Odpoledne a o letních prázdninách si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost. Každý pátek je

hřiště otevřeno pro mateřské školy.

Pořádáme dopravní soutěže pro základní školy, celostátní dopravní soutěž pro neslyšící a také pro

děti z dětských domovů.

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto hřišti přispěla i

finanční částka ve výši 115 000,- Kč, kterou Domeček obdržel od Zlínského kraje.

V roce 2023 budeme opět na dopravním hřišti pořádat příměstský Auto moto tábor, který je dětmi

velmi oblíbený. Děti se mohou těšit na pestrý program.

Děkujeme všem za podporu – Městu Val. Meziříčí, Zlínskému kraji, komisi Besip MěÚ, základním i

mateřským školám, odborným lektorům, a především správcům na DDH, kteří se vzorně starají o

údržbu inventáře i celého objektu a těšíme se další, snad už ničím nepřerušovanou sezonu 2023.



MIKULÁŠ V DOMEČKU

Mikuláš v Domečku je už za ta léta taková klasika. Letos jsme se ale rozhodli to trochu ozvláštnit, ať

Mikuláš jen nerozdává balíčky, ale ať si děti trochu i užijí celou tu vánoční mikulášskou atmosféru. V

rámci mikulášského nadělování měla tedy své místo i mikulášská stezka! Nebo spíše čertovská. Děti

plnily různé úkoly, které je dovedly až na konec stezky za samotným velkým Mikulášem! A co z toho?

Mikuláš už moc dobře věděl, jak se děti celý rok chovají, a co nevěděl, na to se doptal. Ať už dětí či

rodičů. Celá akce měla krásnou atmosféru, moc děkujeme všem, kteří si na Mikuláše přišli právě za

námi. Vidíme se zase příští rok. A zase to vymyslíme tak, ať není nuda! Mgr. David Holec



VÁNOČNÍ DESKOHRANÍ 

Víkend 10. – 11. 12. 2022 byl ve znamení deskových her! Valašské Meziříčí má už dlouholetou tradici v

Klubu Deskových Her Valmez (KDH Valmez). Před covidem bylo příjemnou tradicí se několikrát za rok

sejít a celý víkend hrát deskovky. Ať už stálá parta z Domečku nebo veřejnost. Letošní pocovidové

setkání bylo komornější, ale o to více se hrálo! Na fotkách se můžete mrknout, co všechno. V tradici

budeme dále pokračovat, další deskohraní je v plánu na první polovinu února, jen tak pro informaci.

Plakát zveřejníme v předstihu, to se nebojte. Tak deskovkám zdar! Mgr. David Holec



První prosincový víkend byl pro Domeček opět

zlomový. Náš trenér Jakub Holec měl před sebou už

11. zápas kariéry, ve kterém opět uspěl. Tentokrát

se vydal do Znojma s celým týmem našich

kamarádu ze Vsetínského Spartakus gymu. Kuba

vyhrál 3:0 na body, 2x poslal soupeře do počítání. Je

to jeho poslední zápas do velkého zápasu v únoru.

Stále je možnost se přihlašovat do boxu u nás v

Domečku, ať už pro děti či mládež nebo dospělé. V

Domečku máme box už od roku 2017 a velký zájem

veřejnosti nás velmi těší. Od roku 2022 jsme také v

nových prostorách, které jsou pro tento sport

ideální. Těšíme se na všechny, kteří si k nám přijdou

utužit psychickou i fyzickou kondici.

Mgr. David Holec

TRENÉR BOXU OPĚT VÍTĚZIL



Od listopadu máme v Domečku novinku. Cestovatelské

videoprezentace. Na prvním sezení jsme se seznámili s Paříží

a Toskánskem. Druhá byla v okouzlující atmosféře severské

země – Islandu. Přednášejícími byl například p. Ulrych nebo

p. Paďour. Plánujeme v prezentacích pokračovat a přidávat

další. Takže i v lednu využijeme prostor vrátnice a vydáme se

na cesty, nebo si vyslechneme jiná zajímavá témata.

Přednášky budou probíhat nejspíše až do března-dubna,

dokud nám to světelné podmínky dovolí. A v zimě to má

takovou tu správnou atmosféru. Sledujte náš web a

facebook, ať víte, jaká témata se chystají a přijďte se

podívat. Prezentace je doplněna komentářem autora, vždy

se najde čas na vaše zvídavé dotazy a odpovědi. Poutavé

přednesy doplněny nádhernými fotografiemi a videi opravdu

stojí za to. Těšíme se!

Mgr. David Holec

CESTOPISNÉ VIDEOPREZENTACE



V letošním roce jsme nově otevřeli LEGO kroužky. Místo v kroužku si najdou i ti nejmenší stavěči, protože

v LEGO stavění máme děti od čtyř let. Stavíme modely podle plánků, vytváříme vlastní návrhy, děláme

kolektivní výzvy a ti nejmenší se učí počítat, aby našli ten správný dílek. Nedávno jsme stavěli nápis na

akci Vánoce V Domečku, takže jsme se naučili i nějaká písmenka. Stavění v kolektivu děti náramně baví.

Zkrátka v tomto kroužku nejde jenom o stavění. LEGU zdar!

Štěpán Macek

LEGO KROUŽKY DÍL PRVNÍ: STAVĚNÍ PRO NEJMENŠÍ



Již tradičním kroužkem je u nás Elektrotechnika pod

vedením pana Vladimíra Červenky. V posledních letech

se tento kroužek těší velké oblibě, kvůli které jsme pro

kroužek vyhradili samostatnou dílnu a v tomto roce

jsme díky hodně zájemců otevřít i druhou skupinu

mladých nadšenců.

Pan Červenka je odborníkem ve svém oboru a děti to

vidí. V kroužku kombinuje teorii s praxí, rozkládají se

starší spotřebiče, poznávají součástky, využívají se

jednotlivé komponenty. Je to pro děti zajímavé a

motivuje je to do další činosti. Mgr. David Hladil

Zvláštní poděkování patří firmě ROBE lighting

s.r.o., která pro kroužky elektrotechniky 

darovala peněžitý dar 10 000 Kč, určených pro 

nákup pájecích stanic. Stanice jsou již na 

pracovních stolech a slouží velmi dobře. 

DĚKUJEME!

ELEKTROTECHNIKA V DOMEČKU JE NABITÁ



S počátkem letošního školního roku se nám ve spolupráci s mysliveckým spolkem Srnová – Krhová

podařilo otevřít myslivecký kroužek pro děti ve věku 7 – 12 let. Zájem předčil všechna očekávání.

Momentálně je kroužek plně obsazen s počtem 15 dětí. Děti se pod vedením lektorky a kynoložky

Blanky Novotné (Holáňové) hravou formou učí chování v přírodě, seznamují se s mysliveckými zvyky a

tradicemi. Využívají příjemného podzimního počasí a každou schůzku vyrážejí do krásných lokalit

obecního lesa v Krhové, kde se seznamují s jednotlivými druhy zvěře, s pobytovými znaky, stopami a

učí se názvům zvířecích rodin. Poznávají rostliny a stromy, jejich plody a také využití. V kroužku jsou

velmi zvídavé děti, které se rády učí nové věci a poznávají nepoznané. Dne 27. října si všichni mohli

vyzkoušet poprvé střelbu ze vzduchovky. I ti, kteří doposud nikdy neměli příležitost se seznámit se

vzduchovkou, si odpoledne velmi užili. Všichni se dokázali trefit do terče a dokonce s velmi pěknými

výsledky. Vzduchovkové odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků. Velkou oporou a pomocí

lektorce jsou i rodiče, kteří se aktivně zapojují do dění v kroužku, pomáhají s organizací některých akcí

a asistují při výuce. Celým kroužkem děti doprovází věrná psí společnice, fenka českého fouska Cora,

která miluje vycházky do lesa s dětskou společností.

Michaela Cabáková

MYSLIVCI, MYSLIVCI!



Předvánoční čas se na našem oddělení nese ve stylu motivových cvičení a

tvoření na vánoční témata. Nechybí tedy povídání o adventu, zpívání

koled, tvorba zimních ozdob, čertí i andělské úkoly a v neposlední řadě

nácvik na vánoční vystoupení. Sice nám tu práci s vymýšlením skladeb

trochu ztěžuje vyšší listopadová nemocnost dětí, ale i tak věříme, že

16.12. sklidíme potlesk a vychutnáme si úsměv na Vašich tvářích. Dáme

do toho vše, co bude v ten den v našich silách.

Přeji Vám všem radostné Vánoce plné kouzel, lásky a do roku 2023

vykročte tou správnou nohou s hlavou plnou nápadů a vírou v dobro.

Mgr. Aneta Bariczová

PODĚKOVÁNÍ Z ODDĚLENÍ INSPIRO

Moc děkujeme za finanční dar, který našemu oddělení INSPIRO věnovala lékařská ordinace ILOMON –

Med. Za tyto prostředky jsme nakoupili 2 sady senzorických chodníčků do kroužků, kde cvičí převážně

rodiče s dětmi, ale už jsme je využili i u teenagerů nebo seniorů a všude sklízí obdiv a příjemný pocit na

ploskách nohou. Dále jsme pořídili do zdravotnického kroužku model lidského trupu, který představuje

vynikající anatomickou výukovou pomůcku a velmi nám pomáhá při vysvětlování fungování lidského

organismu. Další věc, kterou jsme mohli z finančního daru pořídit a obohatit tak naše kroužky, je

sestava afrických hudebních nástrojů, kterou využijeme převážně v lekcích jógy a také nová sada

švihadel pro kroužek trikového skákání – Skippy. Velmi si tohoto daru vážíme a děkujeme za něj.





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


