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Dům dětí a mládeže přešel roz-
hodnutím městského zastupitel-
stva z kompetencí kraje pod město. 
V následujícím  přehledu se pokusí-
me představit jeho strukturu a na-
bídku veřejnosti.

Dům dětí a mládeže Jihlava  
(DDM) rozvíjí svou činnost v regi-
onu od roku 1954, v oblasti volné-
ho času dětí, mládeže a dospělých. 
Činnost DDM by se dala shrnout 
do několika oblastí, ve kterých je 
realizována činnost především pro 
děti a mládež. 

Hlavním pilířem zájmového vzdě-
lávání ve volném čase je pravidelná 
zájmová činnost, realizovaná for-
mou kroužků a klubů. „V letošním 
školním roce 2011/12 registrujeme 
74 zájmových útvarů s počtem 1.062 
členů. Zájmové útvary se člení pod-
le odborných témat, jsou každoročně 
vyhlašovány speciální nabídkou pro 
všechny zájemce,“ řekl ředitel DDM 
Vilibald Prokop. 

Do kroužků je možnost se po ce-
lý rok přihlásit, pokud to umožňuje 
obsah a kapacita. Za veškerý obsah 
činnosti zájmového kroužku odpo-
vídá interní nebo externí pedago-
gický pracovník – vedoucí zájmové-
ho útvaru. 

„Naším záměrem je, aby děti, mlá-
dež i dospělí v našem zařízení našli 
kroužek, který je svým zájmovým 
zaměřením odlišný oproti kroužkům 
v základních školách, např. AirSoft , 
Historický šerm, Multimédia a In-
ternet, Letečtí či Plastikoví modeláři, 
Elektro a automatizace, Instruktorský 
klub, Magic club Jihlava, hra na zob-
covou fl étnu rodič a dítě, skupinová 
kytara, Mažoretky, taneční – orien-
tální tance, Street Dance, latinskoa-

merické a další taneční styly, Krea-
tivní klub, keramika, Dračí doupě a 
podobně,“ přiblížil Prokop. Zároveň 
DDM podporuje i aktivity pro rodi-
če s předškolními dětmi  - Sluníčko, 
mateřské centrum Macík, Školáček 
atd.

Druhým pilířem je příležitostná 
zájmová činnost. Jedná se o jedno-
rázové akce ze všech oblastí zájmů 
dětí, mládeže a dospělých. Vychází z 
tradičních oblíbených akcí a doplňu-
jí se dle stávajících zájmů účastníků. 
Některé akce jsou vyhlašovány i pro 
předškolní věk, a naopak i pro do-
spělé a rodiče s dětmi. 

Příležitostnou zájmovou činnost 
organizují jednotlivé odborné úseky 
DDM. K tradičním a oblíbeným ak-
cím patří Drakiáda, vánoční,  veliko-
noční, výtvarné či keramické dílny, 
Kufrování, volejbalové turnaje, ša-
chové turnaje, dětský karneval, Den 
země, přírodovědná klubíčka, počí-
tačové turnaje, Právo hrou a další. 

Letošní novinkou jsou hrátky s 
Fimo hmotou či plstění, chystáme 
pletení košíků. Informace o vyhla-
šovaných akcích jsou k dispozici na 
webových stránkách DDM, ve zpra-
vodaji Domeček, v Novinách jihlav-
ské radnice či dalších tiskovinách.

„Táborová činnost je třetím hlav-
ním pilířem zájmové činnosti našeho 
zařízení. Každoročně připravujeme 
a realizujeme příměstské tábory, ve 
kterých program tábora probíhá od 
8.00 do 16.00 hod. v budovách DDM 
v Jihlavě a blízkém okolí. Pravidelně 
je příměstský tábor připraven na jar-
ní prázdniny a dále pak o hlavních 
prázdninách. Letos bude organizová-
no celkem pět běhů příměstských tá-
borů,“ řekl Vilibald Prokop.

Klasické letní dětské tábory pro-
bíhají především na táborových 
základnách DDM,  ale také i na zá-
kladnách pronajatých. Pro letoš-
ní letní prázdniny jsou tábory již 
připravené a podrobný seznam je 
k nalezení mimo jiné na webových 
stránkách www.ddm.ji.cz. 

Jsou naplánovány čtyři běhy na 
hájence Černé lesy Brtnice, tři běhy 
ve Smrčné nad Sázavou a jeden běh 
letního tábora v Lovětíně. Každý 
běh tábora má zvolenou tematickou 
celotáborovou hru, od které se pak 
odvíjí činnost s dětmi na táboře. 
Hlavními vedoucími jednotlivých 
běhů jsou interní a zkušení externí 
pedagogičtí pracovníci DDM. Tá-
borové základny jsou kromě letních 
termínů využívány rovněž k poby-
tovým akcím, jako jsou víkendová 
soustředění zájmových útvarů, po-
byty rodičů s dětmi, školení, semi-
náře atd.

“Nedílnou součástí zájmového vzdě-
lávání je individuální práce s talenty, 
kterou realizujeme jednak v pravidel-
né zájmové činnosti, kdy se více pra-
cuje s jedinci, kteří vyžadují zvýšenou 
odbornou pozornost, a jednak speci-
álně připravovanými aktivitami. Ve-
doucí kroužku rovněž upozorňují na 
nadané děti a po dohodě s rodiči do-
poručujeme umístění do specializova-
ných zařízení například do Základní 
umělecké školy, do sportovních tříd či 
sportovních organizací a podobně,“ 
prozradil Prokop k práci s talenty. 

Ke speciálním aktivitám patří 
podle jeho slov mimo jiné oceňo-
vání zvláště nadaných sportovců 
do 15 let v rámci ankety Sportovec 
roku, speciální přebory v šachu, 
soutěže leteckých modelářů nebo 

Představujeme Dům dětí a mládeže

Slavné plakáty Alfonse Muchy bu-
dou k vidění v Jihlavě. Výstava na 
téma Femme fatale se připravuje do 
Domu Gustava Mahlera na polo-
vinu března. Půjde o zápůjčku pla-
kátů větších rozměrů (200x72 cm, 
101x35 cm) ze Západočeského mu-
zea v Plzni. Uvidíte např. Sarah Ber-
nhard, Medeea, La dame aus Came-
lias a další. Následující výstavou v 
Domě Gustava Mahlera bude výsta-
va fotografi í Daniela Reynka (červen 
– srpen). -lm-

Muchovy plakáty 
v Jihlavě

tradiční hudebně-pěvecká soutěž 
Jihlavský slavík. Úkolem DDM Jih-
lava je rovněž organizování a reali-
zace školních olympiád v různých 
odbornostech na úrovni oblastních 
a krajských kol.

DDM Jihlava dále nabízí otevře-
né spontánní aktivity, což je nabíd-
ka volnočasových aktivit pro volně 
příchozí zájemce, jako jsou soutěže 
ve zpravodaji Domeček, příležitost-
né dílny, společenské hry atd.

Podle slov ředitele veškerá činnost 
ve všech oblastech zájmového vzdě-
lávání plní zároveň roli prevence 
sociálně patologických jevů. Pod-
statou je zaměstnávat děti, mládež 
v jejich volném čase a přitom je ne-
násilnou a zábavnou formou vzdě-
lávat. O celý proces se starají jak in-
terní pracovníci, tak také externisté, 
kterým patří obrovský dík za ener-
gii, nadšení a odborné znalosti, kte-
ré vkládají do činnosti pro „dome-
ček“, často i bez nároku na odměnu.
 -lm-


