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editorial
Milí čtenáři,
opět se k vám dostává nové číslo našeho časopisu a kromě informací o tom, s čím zajímavým se můžete setkat v
pražských domech dětí a mládeže (DDM), také získáte informace o nabídce některých pražských občanských sdružení,
které rovněž pracují s dětmi a mládeží. Jsem ráda, že se
podařilo zahájit činnost dvaceti center pro předškolní děti, jež
pracují právě při pražských DDM. Tato centra v sobě spojují
zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí
s jistotou dozoru zkušených a příjemných lektorů. Především
však jsou řešením v současné tristní situaci, kdy se metropole
plní dětmi, ovšem také nešťastnými rodiči, kteří v důsledku
nedostatečné kapacity školek jen složitým způsobem kombinují své zaměstnání s péčí o rodinu.
Zároveň chci nabídnout těm, kteří si nemohou či nechtějí
vybrat z bohaté nabídky táborů mimo město, velké množství
táborů příměstských. Tyto tábory jsou stále oblíbenější,
a pokud jsou navíc pořádány pražskými DDM, máte záruku
vysoké kvality a nadstandardního přístupu. Probíhají po celou
dobu letních prázdnin vždy od pondělí do pátku od 8,00 do
17,00 hodin. Můžete si vybrat z opravdu pestré škály různě
zaměřených programů, počínaje výlety přes hry a výtvarné
aktivity po výuku jízdy na koni.
Mnoho příjemných letních zážitků vám přeje
Marie Kousalíková
náměstkyně primátora

Vážení rodiče a milé děti,
sotva se mnozí z vás vrátili z jarních prázdnin či zimních
táborů, je čas začít vybírat z bohaté nabídky táborů letních.
V brožuře, která je součástí tohoto časopisu, naleznete více
než 100 možností, jak příjemně strávit letní prázdniny, a to
nejen mimo Prahu, ale také přímo v našem hlavním městě.
A nejen to. Praha ve spolupráci s pražskými domy dětí
a mládeže připravila také speciální nabídku pro děti
nejmenší, které nemají možnost navštěvovat mateřské
školy. Od začátku tohoto roku vzniklo 20 center pro předškolní děti, jež nabízejí pestrý program pro děti od 3 do
6 let a jsou v provozu každý den od 8.00 do 13.00 hodin.
Rodičům se tak nabízí možnost zapomenout alespoň na
část dne na starost o své ratolesti, protože se o ně starají
kvalifikovaní a zkušení pedagogové.
Věřím, že Vám tento časopis pomůže ve výběru těch
pravých letních volnočasových aktivit a že se společně
potkáme na nějaké krásné akci či na táboře.
Martin Platz
vedoucí oddělení sportu a volného času MHMP
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poprvé na tábor

Vybíráte pro své děti vhodný tábor?
Přinášíme malý návod, jak se
neztratit v záplavě nabídek a zvolit
to správné letní dobrodružství.

Putovní tábor je náročnější, ale také nejdobrodružnější: kluci a
holky jdou, jedou na kole nebo se plaví na lodi z místa na místo.
Ať už pro naše dítě zvolíme jakékoliv zaměření, je dobré s ním
výběr předem prodiskutovat.

Při výběru letního táboru si především najděte důvěryhodného
partnera a začněte už na jaře, nenechávejte rozhodnutí na poslední chvíli, kdy už jsou nejzajímavější pobyty obsazené. Nejlepší je
zapátrat mezi svými známými, kteří mají s tábory už své zkušenosti. Ideální je, když dítě dopředu zná některé své vedoucí nebo
jede s kamarádem. Pořadatelem může být prakticky jakákoli
organizace, domy dětí a mládeže, občanská sdružení, turistické
oddíly ale i soukromé fyzické či právnické osoby. Hlavní vedoucí by měl mít příslušné vzdělání nebo kurz – dobrým vodítkem
je akreditace MŠMT, jež zaručuje splnění základních podmínek.
Dnes už existují letní pobyty i pro předškoláky, a proto je opatrnost na místě. O své zkušenosti s pořádáním táborů právě pro
předškoláky se s námi podělil ředitel DDM hl. m. Prahy Libor
Bezděk: „Pokud se kdokoli rozhodne pro realizaci podobného
tábora, musí počítat s tím, že kromě běžných dovedností vedoucího je třeba ovládat základy předškolní pedagogiky a psychologie a zejména schopnost účinně komunikovat s rodiči. To se
nám podařilo díky tomu, že naše základna v Podhradí u Ledče
nad Sázavou je připojena na internet, a tak každé ráno odcházel
všem hromadný e-mail
o tom, co budeme dělat a večer pak zpráva o tom, jak to všechno dopadlo, včetně fotografií. Díky tomu celý týden nezazvonil
nikomu z vedoucích mobil s dotazy na fyzické či psychické zdraví
dětí, ale přicházely jen „závistivé“ maily rodičů, kteří chtěli na
tábor také.“

Už víte kam a s kým vaše dítě pojede? Začíná další a neméně
náročná část přípravy – balení. I tady je dobré poradit se
s vedoucími. Často si totiž děti mají přivézt speciální vybavení.
Co má s sebou v tašce nebo batohu by měl vědět i potomek, přesto nezaškodí, když každý kus oblečení označíte jeho jménem.
Do batůžku přidejte dětem malou hračku či oblíbenou knížku. A
co na tábor určitě nepatří? Především cenné věci – šperky, audio
technika nebo větší hotovost. Zjistěte si přesnou adresu a telefon
na hlavního vedoucího. Každého táborníka potěší pohled nebo
dopis, ale určitě není vhodné jezdit na „přepadovky“. Důvěřujte
vedoucím i svému dítěti, které má jedinečnou příležitost zažít
dobrodružné a zajímavé prázdniny.

První tábor by neměl být moc dlouhý, nejlépe je začít s „příměšťákem“ s denním programem nebo třeba pobytem pro děti s
rodiči. Zjistěte si, zda náplň tábora bude nejen zajímavá, ale také
přiměřená pro desetiletého sportovce i šestiletou princeznu.
Na kole, na lodi nebo pěšky?
Možná vás překvapila široká nabídka různých letních táborů
a nevíte, jak správně vybrat. Rozlišujeme tři základní typy táborů: příměstský, pobytový a putovní. První z nich se odehrává ve
městě a bývá také cenově dostupnější, protože děti mají zajištěný
pouze denní program a stravu. Druhý typ nabízí ubytování v
chatkách, stanech nebo zděných objektech po celou dobu pobytu.

Co nezapomenout?

SLOVO PSYCHOLOGA
Účast na dětských táborech se týká tří skupin lidí – dětí, rodičů
a vedoucích. Všichni se svým způsobem podílejí na tom, zda
pobyt na táboře bude krásným zážitkem, na který se i v dospělosti s příjemnými pocity vzpomíná, či noční můrou se závěrem
„již nikdy“. Pokud jde o děti, je třeba brát v potaz jejich povahové vlastnosti – introverzi, zájmy, zkušenosti s prožíváním volného času, stereotypy a zvyky. Jinak se k pobytu na táboře staví
jedináček, zvyklý trávit prázdniny s dědečkem hraním šachů
a jinak dítě, které má zkušenosti s partou kamarádů svých rodičů. Důležité je nepodcenit samotnou přípravu dítěte na tábor,
seznámit ho s tím „jak to tam bude“. V případě, že dítě jede na
tábor se skupinou, kterou vidí poprvé, nabývá na významu role
vedoucího, jeho osobnost, připravenost i sociální kompetence.
Toto hraje velkou roli zejména na táborech, kde se část účastníků zná, má určitou společnou historii a k nim přibude někdo
nový. Takový jedinec je ohrožen, že nebude zcela přijat
a nebude se tak na táboře cítit dobře. Vedoucí, kteří jsou jednou
z nejvýznamnějších „figur ve hře“, mají v tomto ohledu velký vliv
jak na obsahovou, tak na lidskou stránku celého programu. Při
výběru tábora je proto dobré zvažovat nejen osobnostní rysy
dítěte, ale i to, jaký význam vedoucí tábora přičítají vytváření
vztahu k ostatním, podpoře morálního chování a práci na pozitivních stránkách vzájemných vztahů.
Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.
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představujeme
Dům dětí a mládeže Praha 5: Prostor plný her a zábavy

Navštívit DDM Praha 5 není žádný problém, sídlí totiž nedaleko Anděla přímo
v centru Smíchova. Snad z každého koutu metropole jste tam za chvilku. Nenápadná budova ve Štefánikově ulici každého překvapí. Skrývá v sobě spoustu
zábavy a zajímavých nápadů, jak trávit volný čas. Nechte se inspirovat!

Náš tým v Domě dětí a mládeže Praha 5
se snaží vytvořit rodinnou atmosféru
a nabídkou naplňovat Komenského heslo
„škola hrou“. Podporujeme zábavné
formy učení a poznávání, tedy smysluplné trávení volného času. Proto chceme
vytvořit co nejpestřejší a nejzajímavější
program. Naše pravidelná činnost zahrnuje přibližně sto zájmových útvarů, jež
navštěvuje více než tisíc dětí. Aby měli
možnost přijít opravdu všichni, máme
otevřeno každý pracovní den od 8 do 20
hodin. V době konání akcí o sobotách
a nedělích nebo o prázdninách navíc
zajišťujeme i víkendový provoz. V létě
a v zimě vyrážíme na tábory, několikrát
do roka v metropoli spoluorganizujeme
aktivní dny pro děti a rodiče – v ZOO
nebo na jiných místech ve městě. Znamená to hodně práce, ale také radosti ze
smysluplné činnosti.
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Předškoláci i senioři
A jak to u nás chodí? Pravidelné programy začínají už ráno, kdy přicházejí
ti nejmenší do klubu předškolních dětí
Líheň, který je nejnovější aktivitou DDM
a koncepčně se přibližuje mateřské škole.
Zahrnuje činnosti výtvarné, pohybové
i polytechnické a umožňuje mimo jiné
rodičům na rodičovské dovolené nebo
v domácnosti získat volný čas pro sebe
a své koníčky. Přímo v DDM mohou
například využít dopolední útvary
angličtiny, počítačové gramotnosti nebo

aerobiku. Ranní pohybový kurz pro rodiče s dětmi Hejblátka navštěvují děti již
od 1,5 roku. Tato činnost pro nejmenší je
vstupní branou do světa dnes tak důležité
pohybové kultury. Před polednem probíhají různé výtvarné dílny a speciální
pohybově-výtvarné kroužky pro žáčky
mateřských škol. Dopoledních programů
se v hojné míře účastní rovněž aktivní
senioři.
V době oběda nastává v DDM chvilka
klidu, prostor pro „nádech“ před maratonem odpoledních volnočasových činností, jež propukají zpravidla mezi 14 až 15
hodinou příchodem dětí, jimž skončila
škola. Vybírají si z mnoha aktivit, tradičně nejširší zastoupení mají taneční a
pohybové zájmové útvary.
V průběhu odpoledne se střídají všechny
moderní trendy v této oblasti od moderního tance a základní pohybové výchovy
přes hip-hop, streat dance a klasický

balet až k aerobiku, kondičnímu cvičení,
józe a orientálním tancům pro nejmenší,
ale i dospělé.
Holubník otevřený pro každého
Neméně zajímavou oblastí jsou výtvarné
kurzy, které probíhají nejen
v sídle DDM, ale také na pracovišti v Matoušově ulici 18, kde se
konají především keramické
a další tvořivé kroužky. Například
„výtvarné hrátky“
a „tvořeníčka“ pro nejmenší,
specializované dílny keramiky,
vitráží, dekupáží nebo patchworku pro všechny věkové kategorie.
Sportovní zájmové útvary, třeba
košíková, plavání, florbal, jízda
na in-line bruslích či stále populárnější geocaching, se konají
mimo budovu DDM na různých
sportovištích. Úspěšní jsou naši střelci ze
vzduchových pušek, kteří trénují na střelnici v prostorách ZŠ Kuncova. Chovatelé,
zaměřeni především na teraristiku, mají
svou chovnou stanici v prostorách ZŠ
Janského.
Na své si přijdou i technicky orientovaní
jedinci: pravidelně se schází kroužek elektrotechniků a modelářů z balsy a plastu,
nechybí ani základy ovládání počítače,
programování v C + +, tvorba webových
stránek a velmi žádaná PC grafika a digitální fotografie. Žádaná je výuka cizích
jazyků, nabízíme angličtinu, němčinu
a francouzštinu pro děti či dospělé. Hlásí
se zejména maminky na mateřské dovolené a vybírají si nejčastěji angličtinu.
Své místo v DDM Praha 5 mají šachisté,
deskové hry a karetní kluby Magic
a Pokémon.

V přízemí budovy vítá všechny návštěvníky otevřený klub Holubník, který
poskytuje zdarma prostor pro volný čas
a neformální zábavu kluků a holek. Ti si
můžou zahrát kulečník, stolní tenis, hokej
a fotbálek, najdou zde počítače s připojením na internet, časopisy a deskové hry.

a pohybová soustředění nejezdí samozřejmě jen děti z našich kroužků, účastní se
jich také noví zájemci.

Pojeďte s námi na výlet!

ZOO, Akademie nebo Bambiriáda. Nezapomínáme ani na sportovní a vědomostní
soutěže, obvodní kola sportovních soutěží
„Malý i Velký pohár“, obvodní kola
olympiád či recitační a jazykové soutěže
vyhlašované MŠMT.

A čím se můžeme ještě pochlubit? Tradičně pořádáme velké akce, mezi jinými
celodenní programové výlety „Parou do
historie“, mikulášské parní vlaky, oslavy
Mezinárodního dne dětí, ale i „Výlov smíchovských kádí“, „Lampiónový průvod“
nebo „Živý betlém“. Oslavujeme tradiční
svátky a organizujeme například výtvarné
dílny zaměřené na vánoční a jarní dekorace, velikonoční barvení vajíček nebo
výrobu dárků ke Dni matek.
Na výlety a návštěvy kulturních památek
u nás či v zahraničí a na prohlídku jiných
významných míst či přírodních zajímavostí se můžete vydat s rodinným klubem
Cvrček. Zajímavé exkurze a zájezdy
připravuje Klub dopravní historie. Za
poznáním s námi míří rovněž mateřské
a základní školy. Na tradiční sportovní

DDM Praha 5 se podílí na celopražských
akcích všech pražských domů dětí a mládeže a dalších organizací: Parníkem do

Tábor podle přání
Každý rok s námi vyjíždí děti i na tábory.
Již dávno nejsou jen letní, ale také zimní
lyžařské, velikonoční, podzimní, stálé
a putovní, příměstské, cyklistické a vodácké či zahraniční. Největší úspěchy slaví
v současnosti příměstské tábory, příznivé
svou cenou, která je díky pomoci Magistrátu hl. m. Prahy velmi nízká. Snažíme se
připravovat kvalitní a zajímavý program
a variabilní termínové možnosti. Velký
zájem je tradičně o lyžařský výcvik, na
nějž mohou rodiče hlásit děti již od 4 let.
Kurzy a akce tvoříme pro naše návštěvníky a nejdůležitější je pro nás jejich
spokojenost. Nejlepším důkazem je hojná
účast na kroužcích, táborech a dalších
programech. Máme radost, že převládají
pozitivní reakce, a jsme otevřeni všem
konstruktivním připomínkám a návrhům.
Za všechny zaměstnance Domu dětí
a mládeže Praha 5 mohu říci: „Je to
radost, dělat lidem radost.“
Mgr. Jiří Dolejš
ředitel DDM Praha 5
DDM Praha
Štefánikova 11
Praha 5 - Smíchov
www.ddmpraha5.cz

volnočasové aktivity
Hlavní město Praha trvale podporuje volnočasové aktivity dětí a mládeže
Hl. m. Praha dlouhodobě vytváří podmínky pro funkční systém nabídky pro děti a mládež ve volném čase, obsahující jak
zájmové vzdělávání, tak rekreační činnosti se všeobecným nebo
odborným zaměřením. Nabídku zájmových kroužků, prázdninových táborů, víkendových výjezdových akcí, divadelních představení, karnevalů či schůzek oddílů neziskových organizací,
která vychází z tradice od 30. let 20. století, zajišťují především
domy dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace.
Hl. m. Praha podporuje od roku 1994 činnost s dětmi a mládeží neziskových organizací formou každoročně vypisovaných
grantových programů podpory využití volného času, na které je
v rozpočtu ročně vyčleněna částka ve výši cca 28 mil. Kč.

Jednou z největších nestátních organizací nabízející volnočasové aktivity pro děti a mládež je občanské sdružení Junák.
Organizace získává na činnost pražských středisek každoročně
v rámci grantové podpory hl. m. Prahy v oblasti volnočasových
aktivit přibližně 3,5 mil. Kč.
Na sklonku roku 2009 se náměstkyně primátora hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková
zúčastnila slavnostního večera Pražské
rady Junáka v mramorových sálech
Michnova paláce „Poděkování 2009“, kde
předala ocenění za práci dobrovolníkům
i profesionálům, kteří se významně podíleli na spolupráci s touto organizací.

Rozhovor s Davidem Yilmou,
předsedou Pražské rady Junáka
Proč je zajímavé navštěvovat skautský
oddíl?
Protože skauting, to jsou především dvě
základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů
– jednak příležitost žít život dynamicky
a smysluplně.
Vyrostou z dětí ve skautských oddílech
trampové a Rychlé šípy?
Nemyslím si. Skauting dává do života především řadu sociálních dovedností – schopnost
mluvit před lidmi, naslouchat i být otevřený
vůči druhým. Učí umět se o sebe postarat,
brát život do vlastních rukou. Ve skautském
oddíle si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí
se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit
i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité.
Důležité je, co se člověk učí mimochodem
přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má
cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat.
Že má cenu být součástí věcí, ne jen pozorovatelem.
Jsou skautské oddíly nějak zaměřené?
Skautské oddíly většinou nejsou úzce specializované. Nicméně v Junáku nabízíme
i oddíly s vodáckým programem nebo
s křesťanským zaměřením. Vždy jsou oddíly
dělené podle věku, tedy mladší školní věk
(6-10 let), starší školáci (11-15 let). Program
je často přizpůsobován zvlášť klukům
a holkám.

Kde je možné nějaký skautský oddíl
najít?

Je činnost ve skautských oddílech
finančně dostupná?

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi, takže po
celém světě. Ale vážně. V Praze pracuje
přes 200 oddílů, které jsou otevřeny všem
dětem bez rozdílu. Pokud chtějí rodiče dítě
přihlásit, stačí na internetových stránkách
mapy.cz zadat adresu svého bydliště
a pomocí položky „najdi v okolí“ dohledat skautskou klubovnu. Doporučuji také
navštívit stránky www.skaut.cz, nebo
přímo web pražských skautů www.praha.
skauting.cz.

Prostředky jsou získávány kromě členských příspěvků a drobných sponzorských
darů, formou státních dotací a grantů
od kraje a městských částí. Především
grantová podpora každoročně získávaná
od hl. m. Prahy plní velmi důležitou roli
při zajištění finančně náročného chodu
našich oddílů. Proto může být nabídka naší
činnosti finančně dostupná všem holkám
a klukům.

Hl. m. Praha podporuje formou grantů v oblasti volného času dětí a mládeže více jak 100 organizací s
různým zaměřením od všeobecného přes počítačové, taneční, divadelní, pěvecké až po výtvarné:
Junák, Pionýr, Česká tábornická unie, Kondor, ČSOP, KČT Praha, Duha, Liga lesní moudrosti, Sdružení hasičů,
YMCA, Asociace TOM, Gemini, Chmelnický dětský klub, Expedice Natura, Hnutí Brontosaurus, TTO Srub, Vočde,
Centrum volného času Bilbo, Počin, Skaut – český skauting ABS, Počítačový klub Kapsa, TIB, Coiscéim, TK Calipso, Dětské divadlo Margaritas, Svítání, Sedmihlásek, Prážata, Resonance, Rolnička, Limbora, Atelier Kaštan,
Výtvarný spolek Hruška a další.
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lová hřiště. V klubu Beroun ve čtvrté
městské části se zase návštěvníci naučí
hrát třeba na africké bubny djembe
a klub K2P na Praze 7 každou první
středu v měsíci organizuje herní turnaj,
například ve vzdušném hokeji nebo
Nintedu Wii. Šestku, jak název napovídá, najdete na Praze 6. Má všechno
potřebné pro kvalitní promítání filmů.
Hudebníky láká Podsklepeno v budově
Karlínského Spektra – můžou zde koncertovat a nahrávat své první desky. Na
Praze 8 v klubu Na desce je dobře vybavená knihovna sci-fi literatury se všemi
kultovními i nejnovějšími díly tohoto
oblíbeného žánru. A tak bychom mohli
pokračovat donekonečna, protože každý
otevřený klub má pro své návštěvníky
připravenou nějakou specialitu
a spoustu her.

Otevřené kluby: pohodička a zábava
Pravidelné aktivity a organizovaný volný čas? To teď zrovna
neletí. Většina kluků a holek přesně ví, co chce po škole dělat.
Kde ale najít fajn místo s muzikou, posezením nebo fotbálkem?
Stačí zajít do otevřeného klubu jednoho z pražských domů dětí
a mládeže.
Otevřené kluby jsou šité na míru především středoškolákům a klukům a holkám
na druhém stupni základní školy. Přinášejí spoustu nápadů, jak strávit volné odpoledne, ale nikoho neomezují ani nenutí do
něčeho, co nechce dělat. Do klubu může
přijít kdokoli bez ohlášení a neplatí žádné
vstupné. Musí jen respektovat otvírací
dobu a pravidla provozu – neomezovat
ostatní a chovat se jako dospělák, který
je sám za sebe zodpovědný.
Kde je najdete? Otevřený klub pro volný
čas nabízejí kromě svých pravidelných kroužků a dalších aktivit všechny
pražské domy dětí a mládeže. Je opravdu z čeho vybírat, lákají už samotné
názvy: Síť, Beztíže, Pod Prahem,
Déčko nebo Na desce. Ve většině z nich
čekají počítače s internetem, nepřeberné
množství zajímavých stolních her, fotbálek, šipky, žonglování, herní konzole
nebo hlavolamy. Probíhají filmové projekce, výstavy, promítání fotek
a koncerty. Kluci a holky se můžou bavit
sami, se svou partou nebo objevit nové
kamarády přímo v klubu. Spousta z nich
si přijde jen tak počíst v novém časopise
nebo poslouchat hudbu. Nechybí ani
nadšenci, kteří pro ostatní pořádají herní
turnaje, soutěže a další akce.

Kromě aktivit uvnitř inspirují kluby také
k „outdoor“ programům, třeba Beztíže na
Praze 3 pořádá basketbalové a fotbalové
turnaje. Na Proseku v klubu Peklo čeká
na všechny hvězdy i začátečníky streetball, zájemcům půjčí huckysuck, diabolo
nebo frisbee. Řada pražských domů dětí
a mládeže má dobře vybavená víceúče-

Nejdůležitější a nejpříjemnější je ovšem
„otevřenost“ klubů. Každý může přijít
se svým nápadem, podílet se na programu
nebo se ho neúčastnit. Všechno probíhá
ve znamení neformální zábavy. Zároveň
je vždycky k dispozici lektor z DDM
a může pomoct a poradit – ať už
s problémy ve škole, doma či s kamarády.
Otevřené kluby jsou v metropoli jedním
z mála míst, kde se kluci a holky můžou
zadarmo scházet a užít si různé připravené atrakce, být v pohodě a zároveň trávit
aktivně volný čas.
Více na www.volnycas.cz a webových
stránkách jednotlivých pražských DDM.

Kde?

Otevřený klub

Informace na webu

DDM hl. m. Prahy

Podsklepeno, Pohoda,
Zahrada

www.ddmpraha.cz

DDM Praha 2

Vyšehrad

www.ddm-ph2.cz

DDM Praha 3 – Ulita

Beztíže

www.ulita.cz

DDM Praha 4 – Hobby centrum Déčko, Sklad

www.hobbycentrum4.cz

DDM Praha 5

Holubník

www.ddmpraha5.cz

DDM Praha 6

Šestka

www.ddmp6.cz

DDM Praha 6 – Suchdol

„Klub DDM“ Stehlíkova www.ddmsuchdol.cz

DDM Praha 7

K2P

www.ddmpraha7.cz

DDM Praha 8

Na desce

www.ddmpraha8.cz

DDM Praha 9

Most, Peklo

www.ddmpraha9.cz

DDM Praha 10 – Dům UM

Hnízdo, Klub 803,
Chodba, Klinika

www.dumum.cz

DDM Praha 4 – Jižní Město

Beroun

www.ddmjm.cz

DDM Praha 12 – Modřany

Pod Prahem

www.ddmmodrany.cz
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rozhovor

Aleš Háma:
děti nás mohou mnohému naučit
Aleše Hámu znáte nejen z filmového plátna a televizní obrazovky, ale také jako
moderátora nejrůznějších akcí pro děti a rodiče, třeba Bambiriády nebo dne
v ZOO s pražskými domy dětí a mládeže. Podle svých slov si je docela užívá,
už jen proto, že si tak s sebou „do práce“ může vzít i své syny. Prozradil nám na
sebe i to, jak začínal s herectvím, hudbou nebo kam vyrazí na prázdniny…
Narodil jste se v Karlových Varech, jak jste
se dostal do Prahy?
V patnácti letech jsem udělal přijímačky na
konzervatoř na herectví.
Nepřemýšlíte někdy o stěhování – třeba
kvůli dětem, aby byly víc v přírodě? Máte
hlavní město rád?
Ano, myslím že jsem toho dost procestoval, žil
jsem dva roky v USA a právě stesk po Praze
byl tím hlavním důvodem, proč jsem se vrátil.
Když jsem tady měl kamarády a procházel
s nimi Prahu, byli u vytržení, že jsme na
každém rohu potkali nějakého známého, a to
je ta úžasná věc, že Praha není neosobní. Je to
živé krásné město, ve kterém je radost žít. A do
přírody to mám u nás na Praze 10 tři minuty
pěšky…
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Hrajete na kytaru ve skupině Hamleti,
co Vás přitáhlo k hudbě?
Hudba se prolíná celým mým životem,
protože maminka je nejen učitelka hudby, ale
taky si se mnou a bráchou pořád prozpěvovala, dokonce i doma. Pak byla spousta dalších
aktivit, chodil jsem na klavír a do sboru, na
konzervatoři už vznikla první skupina „Drážní těleso Aleše Hámy“.
Objevujete se také v populárních seriálech
nebo televizních filmech, jaká role pro Vás
byla nejzajímavější?
Každá role je svým způsobem zajímavá, ale
nejradši mám asi parašutistu Miroslava Valčíka z filmu Operace Silver A, jednoho
z výsadkářů, kteří provedli úspěšný atentát na
Heydricha.

Kdy jste stál poprvé na pódiu nebo před
kamerou?
Když mi bylo šest, natáčel se u Karlových
Varů film „Kouzelné dobrodružství“, poetický film z dob Rakousko-Uherska…měl
jsem v něm takovou malou roli.
Chodil jste někdy do dramaťáku nebo
třeba na hlasovou průpravu?
Do dramaťáku jsem chodil celých šest let
do Ostrova nad Ohří, vždycky měl a má
skvělou úroveň.
Pokud na něj dobře vzpomínáte, určitě
tam byla zábava. Měl jste hodně nabitý
program nebo po škole spíš volná odpoledne?
Vůbec jsem neměl volno, každý den něco,

piáno, sbor, dramaťák,vodácký oddíl,
rybářský kroužek atd…vždycky jsem
záviděl těm, kteří hráli hry za barákem
u klepadla….
Podobné kroužky nabízejí i pražské
domy dětí a mládeže. Vedle toho pořádají také řadu akcí pro děti a rodiče,
kterých se často účastníte v roli moderátora. Uvádíte takové akce rád?
Já moderuju rád cokoli, ale dětský divák
a posluchač má tu výhodu, že víte, na
čem jste – zkrátka buď poslouchá, nebo
neposlouchá, ihned vidíte, jestli se
zasměje nebo znuděně kouká jinam…
nepřetvařuje se jako dospělí. Moc rád
moderuju třeba na Bambiriádách, jelikož
tam vezmu syny a pořádně si to užijeme… ideální spojení příjemného
s užitečným a práce se zábavou.
Lákalo Vás moderování odmalička?
Vlastně ano, ale jsem vystudovaný herec
a hraní je pro mě kdesi uvnitř stále disciplínou č. 1.
Vybrali jste už nějakou volnočasovou
aktivitu pro Vaše syny? Ačkoli jsou ještě
malí, dnes letí i různé kroužky pro předškoláky.
Ano, starší Jáchym chodí na karate a do
vodáckého oddílu v Toulcově dvoře
a Mikuláš je přeci jen malý – jsou mu dva
a půl.
A neláká Jáchyma hraní? Chtěl byste,
aby šel ve Vašich stopách?

Myslím, že lehká exhibice tam je, ale že
bych to vnímal jako nějakou predispozici
to ne…Myslím, že by si rád zahrál, ale na
to je vždycky času dost. Až přijde nějaká
nabídka, tak to můžeme řešit, já bych mu
osobně nebránil, bude to vždycky jeho
volba. Hlavně ať to, co bude dělat, dělá rád.
A ať to dělá dobře.
Účastníte se projektu Dětský čin roku,
kde se každoročně setkáváme s příklady
statečného chování kluků a holek. Jaký

Aleš Háma v bodech
• narodil se 6. května 1973 v Karlových Varech ve znamení Býka
• je ženatý a má dva syny
• studoval Hudebně-dramatické oddělení Konzervatoře v Praze
• působil na Kladně v Divadle Jaroslava Průchy
• více než rok také pracoval v San Franciscu
• moderoval pořady Snídaně s Novou, Sportovec roku, Zlatá hokejka či naposledy Duety… když hvězdy zpívají

čin se vám nejvíce zapsal?
Dětský čin je srdcová záležitost, jsem
dokonce čestný předseda nadačního fondu.
Jeden Vám určitě neřeknu, každý rok je tam
fůra dojemných příběhů, jsem vždycky na
ty děti hrozně hrdý…máme se od dětí, my
dospělí, co učit.
Ovlivnila zkušenost z projektu váš vztah
k výchově vlastních dětí?
Určitě se snažím vést svoje děti k tomu, aby
byly čestné, poctivé, statečné – prostě fajn
normální lidi a právě o tom často bývají
příspěvky do činu roku…
Před námi je léto a prázdniny. Kam se
chystáte s rodinou vyrazit?
Určitě na vodu, na chvilku k moři, na
Mácháč, na chalupu...odpočinek s rodinou,
ale ten aktivní, plavání, sport a řádění se
syny. Prostě prázdniny musí být pestré
a šťavnaté…
Foto: čt24.cz

• objevuje se v rádiu a občas dabuje filmy
• je kytaristou ve skupině Hamleti
• hrál například v seriálu Pojišťovna štěstí nebo televizních filmech Operace
Silver A a Vůně vanilky

www.praha-sportovni.cz

• ve volném čase rád vyrazí na hory, na ryby, ale třeba i něco uvaří

Metropole v pohybu
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výjimečné tábory
Co to je Páprsob?
Přeci Pár PRázdninových dní S Orientačním Během! DDM Praha 6 organizuje letos již po jedenácté letní
tábor se zaměřením na orientační běh. Není to žádné soustředění, ale tábor se vším všudy, především
zajímavou celotáborovou hrou. Naposledy jsme se proměnili v horolezce z Himalájí, předtím jsme žili
například jako staří Řekové nebo žáci školy v Bradavicích. Pokaždé najdeme čas na zábavu, hry, sportování a hlavně na „orienťák“ – zábavný, náročný a oblíbený sport v přírodě s mapou a buzolou. Jednou
z vedoucích, která s námi jezdila už jako malá holka, je Šárka Svobodná, juniorská vicemistryně světa
z roku 2007. Ale rozhodně to neznamená, že na Páprsob jezdí jen samí ostřílení borci. Naopak, každý rok
rádi uvítáme i ty, kteří si orientační běh nikdy nezkusili, ale mají chuť si hrát a sportovat.
www.ddmp6.cz
Foto: Jan Urbánek

Podle vlastních představ
Holky a kluci už sami dobře vědí, jaký tábor by jim nejvíce vyhovoval, co by chtěli dělat
a jaké hry si zahrát. I proto je vodácký tábor Hobby centra 4 už v únoru beznadějně plný.
Jeho účastníci, kterým je od 15 do 26 let, si ho totiž připravují sami. Už od března se
scházejí a vymýšlí program, ale i trasu, hry a jídelníček. Vedoucí Romana Hejná opravdu
všechno nechává na nich, jen občas dohlédne, aby nadšené nápady odpovídaly předpisům, nebo pomůže radou. Většinou to není moc potřeba, protože na vodácký tábor se
vrací stálá parta a jen se připojují další a další nadšenci, kteří chtějí léto strávit na vodě ve
skupině svých vrstevníků. Ale kapacita je omezená, takže se zápisem raději neváhejte.
V květnu nebo červnu už je většinou plno. Kdo by taky nechtěl na tábor, kde dohlíží sám
na sebe a nikdo mu nic nepřikazuje!
www.hobbycentrum4.cz

Outdoorový tábor s horolezci a záchranáři
Aktivní a dobrodružný tábor pro všechny odvážné kluky a holky, kteří se druhý týden
v srpnu podívají nejen do nádherné přírody Krkonoš, kde budou ubytováni v penzionu
KOBR ve Velké Úpě, ale i do skalních měst Adršpachu. Čeká na ně program, díky němuž
poznají hory jinak než na běžném výletu. Dostanou se do míst, kam lidská noha běžně
nevkročí, zahrají si outdoorové týmové hry inspirované třeba geocachingem, jež prověří
jejich orientaci v terénu. Prohlédnou si Horskou službu v Peci pod Sněžkou a vyzkoušejí
si všechny možné záchranné prostředky. Naučí se základy horolezectví a vydají se na
noční výpravu na Sněžku s ranním východem slunce. To vše pod vedením profesionálů
z Horské služby, záchranářů, horolezců a pedagogů DDM hl. m. Prahy. V dobré partě si
všichni zjistí, že na hřebenech se nemůžou spoléhat jen sami na sebe, ale musí spolupracovat a pomáhat si.
www.ddmpraha.cz

Sociální projekt jako zážitková reality show
Loni v červenci se v nádherné krajině kolem Telče uskutečnil tábor, který připravily
v unikátní spolupráci tři žižkovské kluby pro děti a mládež. Klub Beztíže při DDM Praha 3
– Ulita, klub Husita a Dětské centrum Teen Challenge spojily své síly a zkušenosti
a díky příspěvku MČ Praha 3, MVČR a Magistrátu hl. m. Prahy zorganizovaly tábor pro
dospívající ze sociálně znevýhodněného prostředí. Táborníci v týmech soutěžili v reality
show: zdolávali překážky lanového centra, ošetřovali krvácející úrazy (jen namaskované!), probírali náročné životní situace, žasli nad čarodějnickými triky a bojovali s vampíry.
Loučení s táborem nebylo lehké, ale všichni účastníci mohli přijít zavzpomínat a potkat
se v klubech. Chcete poznat táborovou atmosféru? Nahlédněte na stránku táborových
klipů: www.youtube.com/user/KlubyproZizkov.
www.ulita.cz
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Přežít a prožít
Překonat sám sebe, sáhnout si na dno svých možností, zažít dobrodružství
a na konci týdne se znát lépe než na začátku: to jsou dva tábory Domu dětí
a mládeže – Domu UM na Praze 10. „Assault course“ je náročná akce pro
kluky a holky od 14 do 18 let zaměřená na fyzickou odolnost a zdatnost.
Účastnící se promění v příslušníky československých jednotek ve Velké
Británii, kteří se připravují na boj s útočníkem a následné vysazení do týlu
nepřítele. Všechno bude jako ve 40. letech, podle zásad reenactmentu,
historické rekonstrukce, s využitím pravidel larp, airsoftu a paintballu. Ve
druhém srpnovém týdnu chystá Dům UM další podobně náročný pobyt pro
fyzicky zdatné jedince. Sportovní a dobrodužný program s kolem a dalšími
atrakcemi slibuje aktivní letní program a možnost vyzkoušet své schopnosti
a vytrvalost.
www.dumum.cz

Prázdniny v sedle
Léto strávené u koní nedaleko domova? Prázdniny v Praze uprostřed chráněné krajinné oblasti Český
kras? To nabízí Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy. Příměstský tábor pro děti od 6 let je zaměřený na jezdectví a péči o koně, nabízí celodenní program od pondělí do pátku, spoustu užitečných rad
a praktické práce s koňmi. Letního „příměšťáku“ v krásné přírodě se mohou zúčastnit pravidelní návštěvníci i zájemci z řad veřejnosti. JS Zmrzlík sídlí na Praze 5 v Řeporyjích, kam jezdí i autobus, takže s dopravou na místo opravdu není problém. Děti se učí podle svých jezdeckých schopností, pro ty nejmenší je
určeno cvičení na koni – tzv. voltiž, starší děti jezdí na jízdárně nebo na vyjížďky pod vedením cvičitelů.
Všechny se pak učí starat o zvířata a mít k nim úctu.
www.ddmpraha.cz

Barvy, tvary a podoby léta
Prázdniny jsou plné inspirace, jak ale zachytit krásu letního rána, klidné hladiny rybníka nebo západu slunce? Výtvarná a fotografická dílna se Stanicí techniků DDM hl.
m. Prahy pod vedením Dáši Chladové přinese spoustu nápadů a možností. Ve Lhotce u Mělníka, krásném prostředí Kokořínska, kde kluky a holky budí houkání vláčku,
hned vedle mají rybník a bydlí uprostřed hlubokých lesů plných jeskyní a skalních
útvarů, se každý rok koná tábor zaměřený na umělecké techniky, akce a instalace.
Profesionální výtvarnice a zkušená pedagožka má s vedením uměleckých dílen mnoho zkušeností, klade důraz na svobodu vyjádření a vlastní nápady a tvorbu všech
účastníků. Volnější program otevírá prostor pro individuální projev i hledání svého
originálního výrazu, skupinové aktivity přinášejí nové podněty a pohledy. Inspirativní
léto pro všechny tvořivé jedince.
www.ddmpraha.cz

Indiánskou stezkou
Možná si říkáte, co může být na takovém indiánském táboře výjimečné? Asi bych jej rovněž mezi výjimečné
nezařadil, kdyby nejmladší Indiánce nebyly 4 roky a nejstaršímu pak 7 let. Takový tábor pro předškoláky je nejen
překvapivě „akční“, ale také potvrzuje důvěru rodičů, kteří nám svěřují opravdu ty nejmenší. I s takto malými dětmi
můžete chodit na výlety, jezdit po řece či na lanovce. Při večerním táboráku jste pak překvapeni, kolik písniček se
děti, když jim předem pošlete audiozpěvník, jsou schopny naučit. Abychom vyhověli četným přáním, budeme
letos pořádat tábory pro předškoláky hned dva. A na co si budeme hrát? Nechte se překvapit!
www.ddmpraha.cz
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reportáž

Prázdniny ve městě
Kromě klasických letních táborů organizují pražské domy
dětí a mládeže také stále oblíbenější příměstské tábory. „Příměšťáky“ většinou pomáhají především rodičům z metropole
– zatímco pracují, mají jejich děti o zábavu postaráno. Loni
ale využili této nabídky i v dalších regionech. Po ničivých
povodních přivítala Praha děti z nejvíce postižených oblastí.
Táborníci zažili netradiční „prázdniny ve městě“ a moc se jim
to líbilo.
Příměstské tábory mají podobnou strukturu, jako letní pobyty – o skupinu dětí se
stará tým zkušených pedagogů a zajišťuje
jim náplň dne, stravu a celodenní dozor.
Program je však trochu jiný, místo běhání
po lese mají děti možnost vyzkoušet si
nové aktivity na víceúčelových sportovištích, zařádit si v aquaparku, navštívit řadu
kulturních atrakcí a památek, například
hradů, skanzenů nebo galerií, podívají se
třeba do ZOO či Lanového centra.
Nás nejvíce zajímaly příměšťáky, které
pro děti z Novojičínska, Jesenicka nebo
Děčínska, tedy regionů nejvíce zasažených
povodněmi v roce 2009, zorganizoval Dům
dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci
a za finanční podpory hlavního města Prahy. Desetidenní pobyty probíhaly od 20.
července do 30. srpna, metropoli navštívilo přes 90 dětí z 12 míst v republice. Děti
přijížděly speciálními mikrobusy přímo
ze svého bydliště, takže se rodiče opravdu o nic nemuseli starat. Program pro ně
připravovali lektoři z DDM HMP. Pestré
sportovní aktivity doplňovala kultura
a poznávací výlety. Zbyl čas i na hraní
a společnou zábavu. Vedle bazénu, lodiček
a lanových překážek se tak „táborníci“
podívali také do skanzenu v Ostré u Lysé
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nad Labem, do leteckého muzea na Letišti
Kbely, planetária, zoologické zahrady
a IQ parku. Prohlédly si Pražský hrad,
Karlštejn, Národní galerii nebo Petřínskou
rozhlednu a bludiště. Pro každý turnus
zkušení pedagogové přichystali jinou
zábavu, aby se nenudili ani ti, kteří strávili
v Praze delší dobu. I takovou možnost
totiž povodňové tábory nabízely.
Dětem se snad podařilo na chvíli zapomenout na prožité nelehké okamžiky a „velkou vodu“, která jim často vzala střechu
nad hlavou. Navštívili jsme je
v pátek 24. července, po čtvrtečním programu v Lanovém centru. Kromě vyso-

kých lan a adrenalinových překážek tam
na ně čekalo i jiné překvapení – pražský
primátor Pavel Bém. Pokořitel Mount
Everestu jim předvedl různé horolezecké
techniky a fígle a sám s nimi po umělé stěně šplhal. Kluci a holky se jenom
překřikovali, aby se mohli podělit o své
zážitky. Dominika Kalendová z Veselého u
Děčína patřila mezi nejšikovnější horolezkyně a odvezla si domů knihu „Třetí
Everest“, věnovanou osudům expedice
na nejvyšší horu světa. A jak se jí líbilo
lezení? „Nejdřív jsem se trochu bála, ale
pak jsem překonala strach a snažila se
moc nekoukat pod sebe. Jinak bych to asi
nezvládla,“ smála se statečně, stejně jako
když vyprávěla o povodních. „Maminka
nebyla doma, zůstala jsem jen
s babičkou. Voda vytopila celé přízemí
a první patro, bylo to strašně rychlé. Teď
se rodiče snaží náš dům opravit. Musí
malovat a dělat nové podlahy.“ Také další
děti se nám svěřovaly se zážitky s „velkou
vodou“. Jenže ze slunečné Prahy už všechno vypadlo spíše jako zlý sen. Všechny se
těšily na další zážitky a některým se začalo i trochu stýskat po mamince a tatínkovi.
Z bohatého programu se každému líbilo
něco jiného: vysoká lana, výroba papíru ve
skanzenu, návštěva kina nebo zvířátka
v pražské zoologické zahradě.
Přestože povodňové tábory reagovaly na
nečekanou katastrofu a na organizaci bylo
rekordně málo času, všechno klapalo
a drobné problémy se vždycky včas vyřešily. Pražské domy dětí a mládeže mají
s „příměšťáky“ zkušenosti, takže vymyslet
zajímavou náplň volného času a zajistit
ubytování a fajn lektory byla maličkost.
Radost pořadatelů byla dvojnásobná, protože se zároveň mohli odvděčit za pomoc,
kterou regiony poskytly pražským dětem
po povodních v metropoli. Do budoucna
už to snad nebude potřeba, ale pokud ano
– DDM a hl. m. Praha jsou připraveny.
A těší se na další táborníky v přírodě i ve
městě. Letní prázdniny by přeci měly být
plné zábavy a poznání…
Karolína Slámová

co se děje
Exotické inspirace: Raku keramika
Viděli jste někdy nádherné efekty, které vykouzlí na povrchu keramických výrobků oheň, voda
a vzduch? Je to jedním slovem radost a potěšení pro oči – a to je přesně význam slova „raku“
v japonštině. V našem cyklu „Jak se co dělá“, připomínajícím výročí úmrtí Karla Čapka, jsme se
orientální metodou vypalování také inspirovali. Z horké pece, rozpálené nad 1000°C, se kleštěmi vytahuje rozžhavená keramika a prudce se zchladí ve vodě nebo na vzduchu.
V Japonsku se tak vyráběly čajové servisy. My jsme v DDM Praha 6 na Bílé hoře na keramice
s dětmi vyzkoušeli americké raku. Při něm se horké keramické výrobky pokládají přímo do pilin,
které se samy vznítí. Zamezením přístupu vzduchu k hořícím pilinám vznikne kouřové redukční
prostředí – jednoduše řečeno, kouř z pilin keramiku černě očadí a prudké zchlazení ve vodě na
jejím povrchu vytvoří zvláštní efekty. Výrobky se v peci dlouho vypalují, takže nám zbyl čas i na
další tematické aktivity: zkusili jsme si japonskou kaligrafii. Exotická dílna se nám moc líbila a už
plánujeme další výpravy nejen za zajímavými výtvarnými technikami.
www.ddmp6.cz

Znáte LARP?
V Domě dětí a mládeže na Praze 8 v Kobylisích již několik let slaví úspěch akce s názvem LARP. Je to zkratka
názvu live action role-playing game, což můžeme volně přeložit jako„hraní rolí na živo“. LARP kombinuje prvky herecké improvizace a sociální hry. Jinými slovy, účastníci nehrají pro diváka, ale pro sebe. Co se tedy při hře
děje? Na začátku známe příběh, postavy s jejich cíli a charakterem a jednoduchá pravidla vysvětlující, co mají
hráči ve vybraných rolích dovoleno. Vývoj hry a reakce už záleží na účastnících. Neznáme rozuzlení, nevíme,
jestli vyhrají obránci nebo útočníci, detektivové nebo zloději, dobří nebo špatní – stejně jako v životě. Všechno
závisí na hráčích a jejich schopnostech. Připravit se na„larpovou“ akci zabere i několik týdnů, především se
musí vybrat vhodná lokalita. Pokud se příběh odehrává ve vesmírné lodi, může se uskutečnit jen v několika
místnostech. Když se jedná o detektivní pátraní po pachateli prchajícím městem, děj se přenese do ulic.
Nedílnou součástí jsou i přesné a nápadité kostýmy, doplňky a rekvizity. Odměnou za pečlivou přípravu jsou
nezapomenutelné zážitky, kreativní pohled na řešení různých situací a hlavně zábava.
www.ddmpraha8.cz

Kolem světa s Podsklepenem
Klub Podsklepeno sídlí v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy. Zaměřuje se především na hudební
a divadelní produkci, nabízí otevřenou zkušebnu pro začínající kapely, ale nevyhýbá se ani zajímavým programům z jiných oblastí. Mezi ně patří i letošní promítání a diskuse o cestě kolem světa,
kterou za 800 dní podnikli Tereza Uxová a Ludvík Pardubický. Jejich putování začalo na Aljašce a Ekvádoru, pokračovali za Inky do Peru a Bolívie a kolem ledovců v Patagonii, přes Nový Zéland a Fidži do
Austrálie, Indonésie, Malajsie a Singapuru. V dubnu se s nimi můžete vydat do Vietnamu, Kambodže,
Thajska a Laosu a napříč Indií až pod střechu světa v Nepálu. Své vyprávění o exotických dálkách,
tajuplných památkách a horských štítech zakončí v červnu, kdy se s nimi návštěvníci dostanou přes
Tibet a Čínu do Petrohradu a zpátky domů. Zveme všechny cestovatele a dobrodruhy na cestu za
inspirací s Podsklepenem!
www.ddmpraha.cz

Tvoření bez hranic
Ne všechny děti mají to štěstí být ve všech ohledech zdravé, ale to neznamená, že se nemůžou účastnit
různých kroužků a aktivit spolu se svými vrstevníky. Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita proto
v rámci jednotlivých zájmových útvarů usiluje o integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
Kroužky navštěvují dohromady, nevytváříme umělé a speciální skupiny a zjišťujeme, že náš přístup
něco přináší všem. Na vlastní oči se tak můžeme přesvědčit, že radost všech dětí je stejná, dokáží se
vzájemně inspirovat, pomáhat si a společná tvorba jim jde od ruky. Například při práci s hlínou si materiál může osahat každý, hmatové vjemy jsou příjemné a navíc rozvíjí představivost. Stejně tak hudební,
ale i pohybový talent může rozvíjet každý z nás, nadání není rozhodující pro kvalitu prožitku. Proto se
i v letošním roce Ulita snaží integrovat děti v různých kroužcích a přivítat u nás každého, kdo má zájem
něco tvořit nebo se učit. Zapojení osob s handicapy vnímáme jako vzájemné obohacování a především mezi nejmladšími návštěvníky se jakékoliv rozdíly stírají. Zůstává jen pocit radosti z vlastní aktivity.
www.ulita.cz
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ČERVEN

KVĚTEN

DUBEN

kalendář akcí
1. 4. 2010

Autobusový výlet do Liberce

návštěva ZOO a IQ parku (DDM P5, J. Bastl, tel.: 257 323 918)

1. - 4. 4. 2010

Velikonoční prázdniny v jižních
Čechách

bohatý program s výlety v okolí Střelských Hoštic (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

5. 4. 2010

Velikonoční vajíčko

zaměření na jezdectví, možnost svézt se na koni, prohlídky stájí, hry (Jezdecké středisko Zmrzlík DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

10. 4. 2010

Den otevřených dveří v
Lanovém centru

adrenalinové aktivity na souši, ve vzduchu i na vodě (Karlínské Spektrum DDM HMP, N. Sadecká, tel.: 222 333 821,
sadecka@ddmpraha.cz)

14. 4. 2010

Pražský pohár

seriál automodelářských závodů. 18-21 h (Stanice techniků DDM HMP, J. Opl, tel.: 224 310 240, opl@ddmpraha.cz)

17. 4. 2010

Jarní pochod s překvapením

nenáročný pochod přírodou Prahy 8 (DDM P8, www.ddmpraha8.cz)

17. 4. 2010

Hrátkoklání

soutěžní a herní akce pro veřejnost. 13-17 h (DDM P7, Šimáčkova 16, www.ddmpraha7.cz)

17. 4. 2010

Papírové jaro

celostátní setkání papírových modelářů (DDM J. Město, Šalounova 2024, www.ddmjm.cz)

18. 4. 2010

Klíče k Praze 4

tradiční zábavná soutěž o znalostech Prahy 4 (Hobby centrum 4, K. Hrušková, tel.: 241 731 510, l. 38)

19. - 25. 4. 2010

Podvodní námluvy

aneb výstava obojživelníků, doprovodný program a soutěž, dopolední výukové programy pro školy
(Stanice přírodovědců DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

21. 4. 2010

Otvírání vody lodních
modelářů

jarní otvírání vody s vlastnoručně vyrobenými modely. Centrální park Prahy 13, od 17.30 h (DDM Stodůlky, www.mddm13.cz)

22. 4. 2010

Den Země

vědomostní, herní i rukodělné aktivity, informace o historii Dne Země. 15-17 h (DDM P9, Gen. Janouška 1060, www.ddmpraha9.cz)

24. 4. 2010

Korálkiáda

akce pro veřejnost s výrobou dárků, korálkování a keramika. 13-17 h (DDM P7, Na Výšinách 1, www.ddmpraha7.cz)

24. - 25. 4. 2010

Taneční víkend

netradiční, současné i tradiční taneční techniky a styly - orientální, africké tance, street dance, break dance atd.
(DDM P3 - Ulita, www.ulita.cz)

25. 4. 2010

Den Země

program zaměřený na ekologii (DDM J. Město, Šalounova 2024 – zahrada, www.ddmjm.cz)

29. 4. 2010

Aprílové tričko

využití různých technik na textil, práce se šablonami dle vlastní fantazie (DDM H. Počernice, E. Kloubková, tel.: 281 925 264)

30. 4. 2010

Čarodějnice

dětský karneval, opékání špekáčků, vystoupení dětí ze zájmových kroužků (DDM H. Počernice, www.ddm-hp.cz)

30. 4. 2010

Čarodějnický rej

zábavné odpoledne plné strašidelných soutěží. 14-18 h (DDM P2, J. Havlíková, havlikova@ddm-ph2.cz, tel.: 222 250 673)

30. 4. 2010

Pálení čarodějnice

soutěže a hry pro děti (DDM P12 - Modřany, z.grecnar@ddmmodrany.cz)

30. 4. 2010

Čarodějnické odpoledne

dopravní hřiště Na Vypichu u Hvězdy - hry, soutěže, buřtíky. 16-19 h (DDM P6, www.ddmp6.cz)

1. 5. 2010

Běh lesem

závody v orientačním běhu a jízdě na kole, 14-18 h, Kunratický les (DDM Prahy 2, K. Rampasová, sport@ddm-ph2.cz,
tel.: 222 251 577, 602 614 384)

7. - 8. 5. 2010

Jedeme dál

oslava 45. výročí založení DDM JM, výstava z činnosti DDM, přehlídka tance a pohybu, tvořivé dílny, orientační závod, setkání
přítomnosti s minulostí – setkání s pozvanými hosty (DDM Jižní Město, Šalounova 2024, www.ddmjm.cz)

8. 5. 2010

Den bezpečnosti

5. ročník akce o bezpečnosti, soutěže, hry a spousta informací o řešení nebezpečných situací, ukázky první pomoci, policejní a
hasičské techniky. Zajímavé odměny. 14 - 17 h, vstup 30,- Kč (DDM Stodůlky, www.mddm13.cz)

8. 5. 2010

Koloběžky, tříkolky, závodí
kluci i holky!!!

řádění na koloběžkách i tříkolkách. Park mezi fakultami ČVUT v Dejvicích, od 9.30 h (Stadion mládeže hl. m. Prahy, Ž. Václavková,
tel.: 233 330 704, www.ddmpraha.cz)

8. 5. 2010

Běh do schodů dětí i rodičů

tradiční závod v běhu do schodů určený pro všechny věkové kategorie. Schody pod sportovním areálem Dukla Praha (Juliska).
Od 14 h (Stadion mládeže hl. m. Prahy, Ž. Václavková, tel.: 233 330 704, www.ddmpraha.cz)

9. 5. 2010

Človíčku, nenuď se

zaměření na jezdectví, děti mají možnost svézt se na koni, prohlédnout si stáje a zahrát si hry s koňskou tématikou
(Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy, www.ddmpraha.cz)

13. 5. 2010

Tiffany dílna

potěšte své blízké pěkným dárkem vyrobeným technikou Tiffany (Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, M. Sypalová,
tel.: 222 333 842, sypalova@ddmpraha.cz)

15. 5. 2010

Plnou parou do Lhotky

tentokráte vláčkem za cestou kolem světa (společná akce pražských DDM, Z. Michálková, tel.: 222 333 814, michalkova@ddmpraha.cz)

19. 5. 2010

Odpoledne se zvířaty

soutěžní odpoledne pro veřejnost, přivítání nových mláďat, křtiny (Stanice přírodovědců DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

22. 5. 2010

Fotografický plenér

fotovýprava zaměřená na inscenaci a pohyb v krajině u Prahy. 12 - 20 let, 9.45-17 h (Stanice techniků DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

22. 5. 2010

Třetí domečkový happening

festival hudby, dramatiky a pohybu. Hry, soutěže, překvapení, odměna. 14-17 h (DDM Stodůlky, www.mddm13.cz)

22. 5. 2010

Májové slavnosti na Petříně

výlet na Petřín – lanovka, rozhledna, bludiště, růžový park; hry, soutěže. Vstupy si platí účastníci sami (Klub Klamovka DDM HMP,
www.ddmpraha.cz)

26. 5. 2010

Pražský den mladého tance

přehlídka tanečních dovedností souborů pražských DDM na Můstku (Hobby centrum 4, Z. Válek, tel.: 241 731 489)

27. 5. 2010

Májové roztančení

závěrečné vystoupení tanečních a pohybových kroužků (DDM P8, www.ddmpraha8.cz)

27. 5. 2010

Den dětí

den plný soutěží, zajímavých her a dobrodružství pro děti (DDM P12 - Modřany, k.francova@ddmmodrany.cz)

28. 5. 2010

Pohádková zahrada

procházka tajuplnou zahradou plnou pohádkových postav, sladká odměna. 15-17 h (DDM P9, Gen. Janouška 1060, www.ddmpraha9.cz)

28. 5. 2010

Den dětí

soutěže, zábava, diskotéka a plnění úkolů na stanovištích, odměny (DDM H. Počernice, tel.: 281 925 264, www.ddm-hp.cz)

28. 5. 2010

Ulitafest

kurzy, soutěže, výstavy, hry, dílny, turnaje, představení, keramika. Vyhlášení ceny Hvězda Ulity s cenami. (DDM P3 - Ulita, www.ulita.cz)

30. 5. 2010

Mezinárodní den dětí

oslava na vlakovém nádraží Praha - Braník, jízdy historickým vlakem po Praze, od 9 h (DDM P5, L. Vaculín, tel.: 257 323 918)

1. 6. 2010

Den dětí

tradiční akce pořádaná k svátku všech dětí (Karlínské Spektrum DDM HMP, Z. Michálková, tel.: 222 333 814, michalkova@
ddmpraha.cz)

1. 6. 2010

Den dětí

zábavná oslava MDD se soutěžemi, Riegrovy sady, 10-17 h (DDM P2, J. Havlíková, havlikova@ddm-ph2.cz, tel.: 222 250 673)

1. 6. 2010

Den dětí aneb Napříč světadíly

sportovní a umělecké disciplíny, od 16 h. Bohatá tombola (Stadion mládeže DDM HMP, Ž. Václavková, tel.: 233 330 704,
www.ddmpraha.cz)

1. - 30. 6. 2010

Výstava fotografií

výstava autorů fotoklubu Líheň, představení kolekce z talentových zkoušek na přední české školy. 13-19 h (Stanice techniků
DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

4. - 6. 6. 2010

Vydrapolo

setkání mladých vodáků z celé ČR ve Stráži p. Ralskem (Hobby centrum 4, R. Hejná a K. Janouškovec, tel.: 241 731 510, l. 22)

5. 6. 2010

Věžojáda

soutěžní a herní akce pro veřejnost. 13-17 h (DDM P7, Na Výšinách 1, www.ddmpraha7.cz)

5. 6. 2010

Den dětí

zaměření na jezdectví, možnost svézt se na koni, prohlídky stájí, hry (Jezdecké středisko Zmrzlík DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

7. - 11. 6. 2010

Týden úryvků z činnosti

závěrečné ukázkové hodiny v zájmových útvarech, i pro veřejnost (DDM P8, www.ddmpraha8.cz)

8. - 10. 6. 2010

Rytmus, světlo a čas

výstava děl výtvarných a keramických kroužků, koncert a taneční vystoupení v sále Na Marjánce (DDM P6, www.ddmp6.cz)

9. 6. 2010

Moudrá sova

beseda s odborníky ze společnosti Merlin - Spol. ochrany dravců a sov, ukázky letů. Zakončení hry „Krokouš“ s rozdáváním cen
(Stanice přírodovědců DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

11. 6. 2010

Výroba prázdninových deníčků

pro menší děti. 14.30-17.00 h (DDM P5, A. Hlobilová, tel.: 257 323 918)

17. 6. 2010

Ahoj, léto!

zahradní akce. Soutěže, skákadla, vystoupení. Klauni, divadlo, od 17 h (DDM P9, Měšická 720, www.ddmpraha9.cz)

17. - 22. 6. 2010

Červnové výstavy keramiky

malá a velká výstava keramiky. Velká část keramiky bude prodejná (DDM P3 - Ulita, Z. Malá, mala@ulita.cz, wwwulita.cz)

18. 6. 2010

ČervEND

festival středoškolské hudby, divadla a filmů, od 17 h, vstup zdarma (Klub Klamovka DDM HMP, www.ddmpraha.cz)

19. - 20. 6. 2010

Výprava do Českého Švýcarska

akce sekce vědy a techniky (DDM P12 - Modřany, p.kopal@ddmmodrany.cz)
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centra předškolních dětí
vyzvednout v poledne. Měsíční poplatek
činí díky dotacím hl. m. Prahy pouhých
850 Kč, za jednorázový denní pobyt pak
zaplatíte 100 Kč.
Projekt domů dětí a mládeže a hl. m.
Prahy se setkal s úspěchem a stále více
rodičů dnes této zajímavé nabídky
využívá. Mohou pracovat na půl úvazku
nebo se vzdělávat, ale zároveň mají čas
se svému dítěti věnovat. Profesionální
přístup lektorů DDM pak předškoláky
dobře připraví na pravidelnou školní
docházku, dokáží se lépe soustředit, naučí se lépe ovládat tužku, což jim pomáhá
při psaní a kreslení, rozvíjí hudební
sluch, který je zase klíčový pro správnou
výslovnost, stejně jako učení češtiny
a cizích jazyků.

Projekt, který opravdu pomáhá
V minulém, prosincovém čísle jsme psali
o Centrech pro předškolní děti (CPD)
jako o horké novince, která se od nového
roku objeví ve všech pražských domech
dětí a mládeže. Dnes „miniškoličky“ po
zkušebním provozu skvěle fungují
a vítají nové návštěvníky.
Zájem rodičů stoupá a stále
více jich využívá jedinečné
možnosti levného dopoledního hlídání. Mateřských škol
je totiž stále nedostatek
a soukromé hlídání je většinou finančně náročné.
V současné době je otevřeno
téměř ve všech pražských
obvodech dvacet CPD. „Praha tak reaguje na stávající
situaci v oblasti předškolního
vzdělávání na území města,
kdy je kapacita předškolních
zařízení nedostačující,“ řekla
nám Marie Kousalíková,
náměstkyně primátora hl. m.
Prahy.
Pokud jste o Centrech pro
předškolní děti ještě neslyšeli, ve zkratce je představíme.
V každém pražském DDM
mohou rodiče v dopoledních
hodinách (od pondělí do pátku, v době od 8.30 do 12.30)
nechat svého předškoláčka
(ve věku 3–6 let) v rukou

zkušených pedagogů, kteří se o ně postarají a připraví jim zábavný a kreativní
program. Děti trénují paměť, rozvíjí
smysly nebo motoriku, cvičí, tancují
a hrají si ve skupince svých vrstevníků.
Maminka nebo tatínek si je pak mohou

CPD jsou otevřeny pravidelným zájemcům i nově příchozím, třeba jen na jeden
den v týdnu. Lektoři pracují s malými,
maximálně patnáctičlennými skupinkami, takže přístup je opravdu individuální
a přizpůsobuje se nárokům každého
malého návštěvníka. Rodiče mohou
v této době využít nabídky vzdělávacích
kurzů každého domu dětí a mládeže,
třeba výuky na počítačích nebo cizích
jazyků. Pokud vás program zaujal, neváhejte, vyberte si nejbližší DDM a zkuste
navštívit jeho Centrum pro předškolní
děti.

Přehled jednotlivých Center pro předškolní děti na území hl. m. Prahy
Kde?

Specifikace a místo provozování

web

DDM hl. m. Prahy

CPD Kostička, Karlínské nám. 7, Praha 8

www.ddmpraha.cz

CPD Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6
CPD Stanice Přírodovědců, Drtinova 1a, Praha 5
CPD Klamovka, Pobělohorská 3, Praha 5
CPD Stadion mládeže, Na Kotlářce 1, Praha 6
DDM Praha 2

CPD Slezská 21/920, Praha 2

www.ddm-ph2.cz

DDM Praha 3 - Ulita

CPD Šnečci, Na Balkáně 100, Praha 3

www.ulita.cz

DDM Praha 4 - Hobby centrum 4

CPD Bartákova 37, Praha 4

www.hobbycentrum4.cz

DDM Praha 5

CPD Štefánikova 11, Praha 5

www.ddmpraha5.cz

DDM Praha 6

CPD U Boroviček 1, Praha 6 - Řepy

www.ddmp6.cz

DDM Praha 6 – Suchdol

CPD Gagarinova 1103, Praha 6 - Suchdol

www.ddmsuchdol.cz

DDM Praha 7

CPD Šimáčkova 16, Praha 7

www.ddmpraha7.cz

DDM Praha 8

CPD Přemyšlenská 1102, Praha 8

www.ddmpraha8.cz

DDM Praha 9

CPD Měšická 720, Praha 9

www.ddmpraha9.cz

CPD Amfora, Pujmanové 874, Praha 4

CPD Černý Most, Gen. Janouška 1060, Praha 14
DDM Praha 10 –Dům UM

CPD Uhříněves, V Bytovkách 803, Praha 22

www.dumum.cz

CPD Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10
DDM Praha 4 – Jižní Město

CPD Šalounova 2024, Praha 11

www.ddmjm.cz

DDM Praha 12 –Modřany

CPD Urbánkova 3348, Praha 12

www.ddmmodrany.cz
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Hlavní město Praha zřizuje 13 domů dětí a mládeže (DDM) a další dva DDM zřizují městské
části. Tato volnočasová zařízení nabízejí především dětem a mládeži zájmové vzdělávání,
mj. v těchto formách činnosti:
•
•

pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly)
příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost (akce pro širokou veřejnost, divadelní, pěvecká či
taneční vystoupení a přehlídky, dny otevřených dveří, specializované výstavy)
•
táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem v přírodě (letní a zimní tábory, odborná soustředění,
pobytové kurzy)
•
organizování soutěží a přehlídek ve spolupráci se školami a dalšími institucemi (oborové olympiády, Středoškolská odborná činnost, Pohár pražských škol)
DDM jsou místem, kde se scházejí nadšenci bez rozdílu věku. Jsou centrem dobré zábavy, ale také poučení, vzdělávání či rozvíjení zájmů. Ať už se zajímáte o počítače, tanec, divadlo nebo třeba poníky, ať jste mladí nebo pokročilejšího věku, vždycky si pro sebe v DDM něco najdete.
PRAŽSKÉ DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
www.volnycaspraha.cz

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Praha 8, Karlínské nám. 7, tel.: 222 333 888
ddmpraha@ddmpraha.cz
www.ddmpraha.cz
ředitel Libor Bezděk

Dům dětí a mládeže Praha 2
Praha 2, Slezská 21, tel.: 222 251 572
reditel@ddm-ph2.cz, info@ddm-ph2.cz
www.ddm-ph2.cz
ředitel Ján Rybárik

Dům dětí a mládeže Praha 3 – ULITA
Praha 3, Na Balkáně 100, tel.: 271 771 025-6
info@ulita.cz, www.ulita.cz
ředitel Josef Chmel

Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
Praha 4, Bartákova 1200/37, tel.: 241 731 510
informace@hobbycentrum4.cz
www.hobbycentrum4.cz
ředitelka Nicole Horová

Dům dětí a mládeže Praha 5
Praha 5, Štefánikova 235/11, tel.: 257 323 918
ddmpraha5@ddmpraha5.cz
www.ddmpraha5.cz
ředitel Jiří Dolejš

Dům dětí a mládeže Praha 6 – Bílá Hora
Praha 6, U Boroviček 1, tel.: 235 323 333-2
info@ddmp6.cz, www.ddmp6.cz
ředitel Petr Ryneš

Dům dětí a mládeže Praha 6 – Suchdol
Praha 6, Rohová 7/540, tel.: 220 921 776
ddm.rohova@zris.mepnet.cz
www.ddmsuchdol.cz
ředitel Roman Benýšek

Dům dětí a mládeže Praha 7
Praha 7, Šimáčkova 16, tel.: 220 800 571
svoboda@ddmpraha7.cz
krajcova@ddmpraha7.cz
www.ddmpraha7.cz
ředitel Jiří Svoboda

Dům dětí a mládeže Praha 8
Praha 8, Přemyšlenská 1102/15
tel.: 284 681 050
info@ddmpraha8.cz
www.ddmpraha8.cz
ředitelka Jana Vargová

Dům dětí a mládeže Praha 9
Praha 9, Měšická 720, tel.: 286 884 456
info@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
ředitelka Vladimíra Dvořáková

Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM
Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23
tel.: 274 772 081
info@dumum.cz, www.dumum.cz
ředitel Roman Urbanec

Dům dětí a mládeže Jižní Město
Praha 4, Šalounova 2024, tel.: 272 929 545
sal@ddmjm.cz
www.ddmjm.cz
ředitelka Jana Chytilová

Dům dětí a mládeže Praha 12 – Modřany
Praha 12, Herrmannova 2016/24
tel.: 244 400 334
ddmmodrany@ddmmodrany.cz
www.ddmmodrany.cz
ředitelka Věra Tošnerová

Místní dům dětí a mládeže Praha 13 – Stodůlky
Praha 13, Chlupova 1800, tel.: 251 620 266
info@mddm13.cz
www.mddm13.cz
ředitelka Michaela Gaydošová

Dům dětí a mládeže Horní Počernice
Praha 20, Ratibořická 32, tel.: 281 925 264
ddm-hp@ddm-hp.cz
www.ddm-hp.cz
ředitelka Zdeňka Horváthová

