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Ředitelem Domu dětí a mládeže se stal Vilibald 
Prokop. V následujícím rozhovoru se ho pokusíme 
představit veřejnosti, zároveň nás zajímalo, co no-
vého můžeme v činnosti DDM očekávat. Na jiném 
místě NJR představujeme DDM a jeho nabídku 
mládeži i dospělým. 

Prosím, představte se veřejnosti. Zajímají nás 
vaše zájmy, úspěchy, jak relaxujete apod.

Vystudoval jsem Fakultu managementu a eko-
nomiky ve Zlíně a tento obor je jistě výhodou pro 
mou současnou práci. Během studií jsem měl mož-
nost sledovat práci manažerů v Kosteleckých uzeni-
nách při mé dvouleté stáži. 

Po škole jsem nastoupil na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, kde jsem na odboru školství působil na 
oddělení mládeže a sportu. V soukromém životě 
jsou mým koníčkem pohybové aktivity, především 
potom tanec. Již více než 20 let se věnuji folkloru 
(v současné době v souboru Pramínek Jihlava) a 
akrobatickému rokenrolu, a to jak aktivně, tak i tre-
nérsky v klubu Elvis Jihlava. 

Mezi mé největší úspěchy v této oblasti patří 
19. místo na mistrovství světa či několik umístění 
na stupních vítězů na mistrovství republiky v nej-
vyšší kategorii A s předchozí partnerkou Evou Pro-
kopovou či současné zařazení do reprezentačního 
výběru s Lenkou Cejnkovou. V trenérské oblasti 
potom např. 9. místo dívčí formace Black Velvet na 
mistrovství světa apod. 

Za zmínku jistě stojí i to, že rokenrolový klub Elvis 
uspořádal již více než dvacet republikových soutěží 
v akrobatickém rokenrolu a tři ročníky světového 
poháru. Čtvrtý se připravuje na 23. 6. 2012. Dí-
ky všem tanečním aktivitám mám možnost hodně 
cestovat, což patří mezi mé koníčky. 

Jelikož je tento způsob života poměrně hektický a 
rušný, tak rád relaxuji v přírodě či na zahradě, kde 
mohu načerpat novou sílu a energii do dalších dnů.

Jistě jste musel předložit ve výběrovém řízení 
nějakou vizi, jak s DDM dál. Kde se tato vize ro-
dila a jaká je?

Celá koncepce vznikala v podstatě postupně, ne-
boť se v oblasti dětí, mládeže, volného času a sportu 
pohybuji již poměrně dlouhou dobu, a to jak v pro-
fesním, tak i soukromém životě. A díky tomu jsem 
měl možnost sledovat dění v této oblasti v rámci 
celého kraje i republiky a následně i porovnat, co 
v Jihlavě funguje dobře a co by se ještě dalo vylep-
šit. 

Pojďme k vaší vizi…
V konkurzu na ředitele bylo potřeba předložit cel-

kovou koncepci rozvoje DDM. Moje vize obsahuje 
několik stěžejních bodů, na kterých bych rád po-
stupně pracoval. 

První věc, kterou bych chtěl řešit (a již řeším), 
je zázemí domu dětí. Jelikož neustále dochází ke 
zpřísňování hygienických požadavků, je potřeba 
v některých místnostech provést opravy, aby budo-
vy splňovaly platné hygienické podmínky a nehro-
zilo jejich zavření a zároveň by bylo vhodné učebny 
DDM zmodernizovat a dovybavit. 

Co se týká kroužků, určitě chci zachovat ty, které 
jsou osvědčené, oblíbené a hodně navštěvované. 
Dále bych chtěl nabídnout také něco nového. Něco, 
co bude zajímavé a atraktivní jak po děti, tak také 
pro rodiče s dětmi. Mým snem je rovněž to, aby se 
podařilo navázat spolupráci s jednotlivými základ-
ními školami, které rovněž poskytují nějaké zájmo-
vé kroužky a pokusit se sjednotit nabídku volnoča-
sových aktivit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
„přetahování zájemců“ a zároveň byly maximálně 
využity jak prostory DDM, tak i prostory ostatních 
školských či sportovních zařízení, která disponují 
kvalitnějším zázemím, než má DDM. 

 
Všechno má ve svém základu peníze. Jistě to 

V. Prokop: Budeme jednat se školami 
o mimoškolních aktivitách

ŘEDITEL DDM Vilibald Prokop měl zatím hodně pohybu jako aktivní sportovec a trenér. Nyní zřejmě dale-
ko více prosedí u počítače či s tužkou v ruce. Foto: Lubomír Maštera 

platí i pro DDM. Jak je hodláte získávat a kolik 
jich potřebujete?

Rozpočet DDM a jeho plnění je pro nezasvěcené-
ho poměrně komplikovanou záležitostí, neboť ve 
zkratce dochází k fi nancování z ministerstva škol-
ství (platy pedagogů), z Kraje Vysočina (realizace 
školních olympiád), od zřizovatele – statutárního 
města Jihlavy (především na provozní náklady) a 
dále pak z vlastní činnosti DDM (úhrady za krouž-
ky, letní činnost, podnájmy prostor apod.). 

Samostatnou kapitolu pak mohou tvořit zdroje 
z dotačních titulů či investice, které vloží zřizovatel 
do budov, ve kterých DDM sídlí. V současné době 
bohužel zatím nefunguje spolufi nancování aktivit 
DDM ze strany komerčních subjektů, ale dovedu si 
představit, že by se i fi rmy z Jihlavska mohly podílet 
na naší činnosti a i v této oblasti bych se postupně 
rád angažoval. 

Celkový rozpočet DDM se pohybuje v řádu 7,5 
milionu, nicméně tato částka neobsahuje náklady 
na investice do budov a táborových základen, ve 
kterých DDM působí a které by v brzké době po-
třebovaly výraznější fi nanční injekci. 

 
Jaké máte plány pro tento rok a co připravuje-

te pro malé Jihlavany?
DDM má již od začátku školního roku sestavený 

celý harmonogram akcí, které zajišťuje. V současné 
době jsou to především školní olympiády. Během 
března bude vyhlášena anketa o nejlepší sportovce 
Jihlavska do 15 let, následovat bude pěvecká soutěž 
„Zpěváčci“, která probíhá ve spolupráci s Horác-
kým folklorním sdružením, a dále divadelní a kou-
zelnická vystoupení našich zájmových útvarů. 

V dubnu se budou moci zájemci přiučit pletení 
pomlázek a dozvědět se něco o velikonočních zvy-
cích a pro sportovce bude připraven fl orbalový či 
volejbalový turnaj. Společně oslavíme Den Země 
nebo čarodějnice. 

Na květen se připravuje závod v orientačním bě-
hu či soutěž v orientálních tancích. V tomto měsíci 
proběhne i soutěž „Právo hrou“ či okresní kolo sou-

těže Hlídek mladých zdravotníků. Na začátek červ-
na připravujeme ve spolupráci s magistrátem města 
Jihlavy Den dětí, který proběhne 2. 6. 2012 v pro-
storách letního kina, kde se budou prezentovat jed-
notlivé zájmové útvary DDM. 

V průběhu celé jarní sezony budou probíhat dět-
ská divadelní představení či Hrátky na Domeček 
s Bobodivadlem. Závěr školního roku bude patřit 
tradiční akademii, na které se představí jednotlivé 
zájmové útvary se svými vystoupeními. A o letních 
prázdninách to samozřejmě budou především pří-
městské tábory a tábory na základnách.

To je široká paleta. Kde se mohou zájemci ori-
entovat?

Jelikož je nabídka aktivit DDM mnohem širší, je 
vhodné, aby zájemci sledovali především naše we-
bové stránky, kde jsou veškeré aktuální informace 
včetně kontaktů. Abychom usnadnili vyhledávání 
informací o dění na DDM, připravujeme nové we-
bové stránky a rádi bychom se prezentovali na in-
ternetu i v sociálních sítích. Zároveň bych rád tímto 
nabídl také zázemí organizacím a neformálním sku-
pinám, které nemají dostatečné prostory pro svou 
činnost. 

Jak je DDM personálně naplněn? Jaké máte 
požadavky na vaše zaměstnance?

Dům dětí a mládeže zaměstnává 6 pedagogických 
pracovníků a 4 nepedagogické pracovníky na hlavní 
pracovní poměr. V současné době při DDM rovněž 
působí více než 30 externistů, kteří vedou jeden či 
více zájmových útvarů, a předávají tak své zkuše-
nosti dětem. 

Základním požadavkem pro práci v DDM je sa-
mozřejmě ochota a chuť pracovat s dětmi a mláde-
ží, neboť se často jedná o téměř nadlidský úkol, což 
jistě potvrdí většina rodičů. Zároveň je potřeba, aby 
daný zaměstnanec disponoval nějakou odborností, 
která bude zajímavá pro účastníky připravovaných 
aktivit, a dokázal tak všechny účastníky nadchnout 
a přiučit něčemu novému.  -lm- 


