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Úvod
Dům dětí a mládeže v Ivančicích působí svou bohatou činností již

dvacátým rokem. Je školským zařízením nabízejícím služby v oblasti
výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem jako
příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže
i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje
a MŠMT ČR. Aktivity zajišťuje odborný a pedagogicky připravený tým. 

Činnost realizujeme ve čtyřech objektech a v dalších prostorách
jiných zařízení. Jsme otevřené zařízení od pondělí do neděle, od rána
do večera. Zaměřujeme se na pravidelnou činnost v zájmových
útvarech, příležitostnou činnost, prázdninovou a spontánní činnost.
DDM je garantem okresních soutěží MŠMT, krajským koordinátorem

vzdělávání a regionálním koordinátorem akcí. Spolupracujeme se
školami, médii, organizacemi i jinými subjekty.

Snažíme se prezentovat ve městě, v okolí i mimo republiku.
Dbáme na vzdělávání a sebevzdělávání pracovníků. Primární sociální
prevence je realizována formou výukových programů a hlavně spon-
tánními aktivitami. Zapojujeme se do projektů.

Cílem DDM je pestrá a kvalitní nabídka činností a zapojení do
alternativních způsobů smysluplného využívání volného času.

Mgr. Jana Heřmanová
ředitelka DDM
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Historie
• 1984 rozhodnutí o založení Domu pionýrů a mládeže v Ivančicích

• 1984 umístění Domu pionýrů a mládeže do budovy na náměstí
Palackého 27 a jmenování ředitelky Mgr. Jany Heřmanové

• 20. 12. 1984 slavnostní otevření Městského domu pionýrů a mlá-
deže

• 1985–1988 postupné narůstání činnosti, zájmových kroužků, akcí,
začínající spolupráce s organizacemi

• 1988 stěhování do nové budovy na Komenského náměstí 20

• 1989/1990 obhájení existence zařízení tohoto typu a přejmenová-
ní organizace na Městský dům dětí a mládeže

• 1991 založení Jezdeckého oddílu Palma Ivančice

• 1993 přechod do právní subjektivity, DDM se stává příspěvkovou
organizací, otevření nových možností, činnost se rozšířila do MŠ, ZŠ
i do okolních obcí, sportovních areálů, byly navázány kontakty s
mnoha zařízeními

• 1994 získání dalších prostor v budově v ulici Ve Sboru, velký
zájem o Jezdecký oddíl Palma, zakoupení nových koní

• 1995 rozvoj spontánních aktivit, velký nárůst činnosti, zájmových
kroužků, akcí, nových zaměstnanců, nových služeb

• 1997 stěhování do nové budovy po MŠ na Komenského náměstí 7

• 1998 otevření Dětského centra

• 1999 stěhování do prostor Besedního domu, rozvoj vzdělávacích
a výukových programů a seminářů, pořádání kulturně – společen-
ských akcí, otevření Klubu mládeže Okno

• 2000 plně se rozjíždí spontánní činnost přinášející opět nový
přístup k práci s dětmi a mládeží, rozšíření činnosti na všechny
věkové kategorie

• 2004 stěhování do budovy Komerční banky na Komenského
náměstí 12 a staré hasičky na Tesařově náměstí 7, nový začátek
a příležitost k rozšíření a obohacení činnosti DDM

Činnost za 20 let v číslech
1985 1990 1995 2000 2004

Kroužky 10 31 67 78 89

Účastníci kroužků 130 516 1021 1330 1247

Akce 4 64 92 238 277

Účastníci akcí 276 2792 7380 19506 20284

Tábory 1 9 13 19 17

Účastníci táborů 30 199 570 786 503

Interní pracovníci 1 4 11 15 16

Externí pracovníci 0 5 24 34

Dobrovolní
pracovníci 18 22 5 7 3
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Mgr. Jana Heřmanová, hermanova@ddmivancice.cz
• ředitelka DDM

Bc. Markéta Čožíková, cozikova@ddmivancice.cz
• zástupce ředitelky pro pedagogickou činnost

Ludmila Schořová, lidka@ddmivancice.cz
• vedoucí oddělení příležitostné činnosti a marketingu

Dagmar Šacherová, sacherova@ddmivancice.cz
• oddělení příležitostné činnosti a marketingu

Ivana Ondrová 
• oddělení příležitostné činnosti a marketingu
• vedoucí dětského centra

Simona Chabinová, chabinova@ddmivancice.cz
• vedoucí oddělení propagace

Ivana Zídková 
• oddělení propagace

Jan Dvořák, dvorak.honza@ddmivancice.cz 
• oddělení mládeže
• vedoucí Klubu mládeže Medúza

Ivana Janačíková, janacikova@ddmivancice.cz 
• oddělení předškolní a rodiče s dětmi

Ondřej Podolský, podolsky@ddmivancice.cz
• oddělení sportu

Mgr. Dana Fialová, dana.fialova@ddmivancice.cz
• oddělení estetiky

Eva Havlátová, jopalma@ddmivanice.cz
• vedoucí oddělení jezdectví

Martina Hlaváčková
• oddělení jezdectví

Božena Havelková
• oddělení správy budov

Hana Leitnerová, leitnerova@ddmivancice.cz
• vedoucí ekonomického úseku

Jana Šnédarová, snedarova@ddmivancice.cz
• ekonomické oddělení

Lukáš Leitner
• civilní pracovník

Josef Procházka
• civilní pracovník

Eva Čožíková
• v současné době na mateřské dovolené

Jiří Wognar (85-86) Ivana Procházková
Lenka Vokurková (89-90) HanaKřivánková (87-88)
Irena Vašíčková (88-89) Slavomila Kudláčková (88-00)
Stanislava Brzoňová (88-92) Ivana Frimelová
David Kadlec (94-95) Lenka Marečková (94-95)
Iveta Škarková (97-03) Petr Kudláček (97-03)
Hana Schwarzová (94-04) Pavla Vyhnálková (98-00)
Marcela Kvasničková (99-03) Jan Sysel (01-03)
Zdeněk Belis Andrea Voborná

Současní a bývalí pracovníci
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DDM, Komenského náměstí 12 (KB, 1. patro)
• kanceláře pracovníků DDM
• počítačová učebna
• učebny

DDM, Komenského náměstí 7
• dětské centrum „U Veselé stonožky“
• keramická dílna
• tvořivá dílna
• příležitostné ubytování
• cvičebna
• klubovny

DDM, Tesařovo náměstí 7 (prostory staré hasičky)
• klubovny
• jazykové učebny
• Klub mládeže Medúza

Statek Padochovka
• Jezdecký oddíl Palma
• kynologie
• hipoterapie

• půjčování materiálu DDM

• zapůjčení prostor 

• příležitostné ubytování

• počítačové kurzy, práce s internetem

• poradna individuálního rozvoje osobnosti

• poradna zdravého životního stylu

• další odborné poradny - pedagogická, psychologická, logopedická,
protidrogová, kynologická, chovatelská

• výukové a vzdělávací programy

• vzdělávací semináře

• akreditované semináře a kurzy tvořivé dílny

• praxe studentů středních a vysokých škol

• příprava a doučování žáků a studentů

• pomoc při řešení odborných prací studentů 

• metodická pomoc v rámci profesní činnosti pracovníků jiných DDM

• semináře pro učitele

• organizační zabezpečení seminářů a školení pořádaných jinými
subjekty (AISIS, IZV Hořovice)

• hlídací služba Teta

• metodické materiály

• hipoterapie a relaxační jízdy na koních

Prostory DDM Ivančice Služby a odborná pomoc
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Pravidelná zájmová činnost vychází ze zájmu veřejnosti, personálních
i prostorových podmínek. Probíhá v 80 zájmových útvarech a klu-
bech s téměř 1250 účastníky.
• vzdělávací kroužky – kroužky cizích jazyků pro děti i dospělé

všech pokročilostí, individuální výuka cizích jazyků, doučování
cizích jazyků i jazyka českého, práce na počítačích

• sportovní kroužky – florbal, basketbal, minikopaná, karate, cvi-
čení rodičů a dětí, házená, dívčí kopaná, tenis a další

• estetické kroužky – kroužky tvořivé dílny, keramiky, výtvarného
ateliéru i vitráž Tiffany

• hudební kroužky – hra na kytaru a zábavné hraní na flétnu
• taneční kroužky – country tance a orientální břišní tance

• zábavné kroužky – šachy, dračí doupě – hra plná kouzel a fan-
tazie, letečtí modeláři, chov a výcvik psů, klub Klubíčko – pro
maminky i jejich děti, kroužek koní a mnohé další

Zvláštní oblastí jsou kluby a skupiny, kam můžeme zařadit i skupiny,
které prezentují činnost DDM:
• Ivančické mažoretky Kopretina
• Country skupina Ivančická Virginia
• Country skupina A JE TO
• Jezdecký oddíl Palma
• Dětská a mládežnická rada
• Klub instruktorů pro práci s dětmi

Příležitostná činnost zahrnuje nabídku organizovaných jednorázo-
vých nebo cyklických akcí. Připravujeme následující akce: 

Pravidelné akce
• LEDEN – lyžování v rakouských Alpách i na českých horách, zimní

hrátky na sněhu, akce o pololetních prázdninách
• ÚNOR – Dětský maškarní karneval, Ples přátel koní
• BŘEZEN – jarní prázdniny na horách i v DDM, velikonoční dílny
• DUBEN – Tradiční slet čarodějnic, ekologický týden 
• KVĚTEN – prezentace činnosti DDM, branný závod
• ČERVEN – Pohádkový les
• ZÁŘÍ – náborové akce do kroužků

• ŘÍJEN – Záchranáři v akci, akce o podzimních prázdninách
• LISTOPAD – Pečeme mikulášské perníky
• PROSINEC – Mikulášská nadílka na městě, vánoční dílny, Vánoce

ve stáji
• akce tvořivé dílny – drátování, vitráž Tiffany, dušičková vazba,

malování na hedvábí, ubrousková technika, malování na sklo,
výrobky z drátu

• sportovní akce – víceboj dvojic, turnaj v nohejbale, minikopané,
florbale, basketbale, šipkách, šachové turnaje, aerobní čtyřhodi-
novky

• akce pro mládež – diskotéky pro náctileté, mobilmánie, igelit
fashion

• akce pro nejmenší – Pochod broučků, Brouček a světýlko,
Kouzlení s hlínou, diskohrátky

Pravidelná činnost Příležitostná činnost
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Akce na klíčNepravidelné akce
• akce na klíč – diskotéky pro děti v Neslovicích i Dolních

Kounicích, akce pro ÚSP Střelice, Den s K servisem

• výukové a vzdělávací programy pro ZŠ – Olympiáda vše-
strannosti, Škola hrou, První dojem, Pozitivní přístup k sobě,
Vodník Ploutvička a jeho rybník, Zvířata na statku

• výlety za plaváním, divadla, poznávací pobyty, plesy,
akce dětského a mládežnického parlamentu, Kamínka –
setkání dětí s představiteli města na různá témata,
víkendové akce pro ZÚ DDM Ivančice, matky s dětmi

• školení, semináře, kurzy

Akce regionálního charakteru
• Den Země, Záchranáři v akci, Dámský klub, Pohádkový

les, Lexikon nejen pro maminky, JUJU pohár, Společenský
ples všech přátel koní, Chovatelské dny, Mistrovství
Ivančic v pojídání špaget a jiné

Akce na klíč jsou programy připravené dle přání klienta. Tyto akce,
které vychází z nabídky zájmových kroužků, akcí, kurzů, táborů
a víkendových akcí pro děti, mládež i dospělé, využívají různé firmy,
organizace i školská zařízení. Nejdůležitějšími hledisky jsou vždy špič-
kové zajištění po odborné stránce a poskytnutí kvalitní služby.

Nabízené akce na klíč:
• zábavné akce pro děti i dospělé (karnevaly, hry a soutěže, dis-

kotéky, Pohádkový les)
• sportovní akce pro děti i dospělé (Hry bez hranic, turnaje)
• prezentační akce pro firmy (plesy, módní přehlídky, rauty,

vystoupení hudebních skupin a známých osobností)

• tematicky zaměřené akce (Mikulášská nadílka, Den dětí,
Velikonoce, Vánoce, Čarodějnice, Den Země)

Akce na klíč, které již proběhly nebo probíhají:
• diskotéky pro děti i mládež v okolních městech
• Malý pohádkový les pro ÚSP Střelice
• Zábavné dny s K-servisem
• Lexikon nejen pro maminky ve spolupráci s firmou Nestlé

Doprovodné programy a činnosti:
• vystoupení mažoretek
• vystoupení country skupin
• jízdy na koních
• semináře tvořivé dílny
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Vzdělávací a výukové programy patří mezi další aktivity DDM nabíze-
né v posledních letech. Jejich smyslem je poskytnout dětem MŠ, ZŠ,
SŠ znalosti a dovednosti netradičním způsobem formou her a prak-
tických činností.

Výukové programy
• Vodník ploutvička a jeho rybník
• Výukový program o zvířatech
• Jak vyjít sám se sebou
• Olympiáda všestrannosti
• Škola hrou
• Den Země
• Cesta Krakonošovou zahrádkou

Školní výlety
• Adaptační programy i zážitkové aktivity
• Skupinová dynamika
• Týmová spolupráce
• Komunikace pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ

Besedy
• Základní rozdělení drog a následky
• Přestupkové právo, trestný čin, základy právního vědomí, prevence

kriminality
• Využití volného času
• Jak se správně učit
• Koně a jejich chov
• Seznámení se soc. ochranou dětí, práce kurátora, záškoláctví, šika-

na a její následky

Akce pro MŠ
• Mikulášská nadílka
• Malá olympiáda
• Slavíček
• Cesta Krakonošovou zahrádkou
• Malování na chodníku

DDM pořádá tábory, akce i soustředění nejen o letních prázdninách,
ale i o jarních, velikonočních, podzimních, vánočních i pololetních
prázdninách.

O jarních prázdninách nabízíme zimní pobyty na horách i zábavné
akce pro děti, které zůstávají na prázdniny ve svém městě.
O letních prázdninách si zájemci mohou vybrat ze široké nabídky let-
ních pobytů:
• stanové tábory s klasickým táborovým programem
• letní tábory pro nejmenší děti
• cykloturistické tábory
• sportovní tábory
• pobyty pro matky s dětmi 
• letní tábory u moře pro děti i rodiče s dětmi
• letní tábory s koňmi
• jazykové tábory
• sportovní soustředění

Akce nabízené pro MŠ, ZŠ i SŠ

Táborová činnost
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Spontánní činnost
V rámci spontánních aktivit, což je průběžná nabídka činností pro
volně příchozí zájemce DDM nabízí: 

Jezdecký oddíl Palma 
• otevřen denně od 14:00 hod. do 19:00 hod. na statku Padochovka 
• nabízené aktivity – základní výcvik jízdy na koni, péče o koně, wes-

tern, parkur, drezura, hipoterapie, relaxační jízdy, sportovní akce 
• jopalma@ddmivancice.cz 

Klub mládeže OKNO (1999–2004) 
• otevřen po–čt, ne od 14:00 hod. do 20:00 hod., pá–so od 14:00

hod. do 22:00 hod. v DDM Tesařovo nám. 1 
• nabízené aktivity – tvořivá činnost, stolní hry, diskotéky, rokotéky,

výstavy, kulečník, šipky, internet, televize 
V současné době se připravuje nový Klub mládeže Medúza
v nových prostorách na Tesařově nám. 7. 

Dětské centrum „U veselé stonožky“ 
• otevřeno Po–Pá od 8:00 hod. do 12:00 hod. v DDM Komenského

nám. 7 
• nabízené aktivity – zábavná školička pro děti od 2,5 let, tvořivá

dílna, vzdělávací a zábavné programy, hlídání dětí, zpívánky pro děti 

Klub Fanda PC (2000–2002)
• otevřeno Po–Pá v době mimo kroužky počítačů, So–Ne od 9:00

hod. do 16:00 hod. v DDM Tesařovo nám. 1 
• nabízené aktivity – práce s počítači, programování, internet 

Další spontánní aktivity: 
• keramická dílna – otevřeno Po, St od 17:00 hod. do 18:30 hod.,

Út od 13:00 hod. do 16:00 hod. v DDM Komenského nám. 7 
• hipoterapie – otevřeno denně od 14:00 hod. do 19:00 hod. na

statku Padochovka 
• práce s počítači – otevřeno denně od 8:00 hod. do 18:00 hod.

v DDM Komenského nám. 12 
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Hlavní náplní tohoto oddělení jsou: 

• zájmové kroužky jako např. florbal, minikopaná, basketbal,
karate, stolní hokej, přípravka tenisu, přípravka k dívčí kopané, pří-
pravka k házené, tyto i jiné sportovní kroužky se prezentují v růz-
ných soutěžích s DDM, ZŠ v okolí i samy pořádají sportovní turna-
je 

• akce – každý měsíc jsou pořádány turnaje pro místní děti a mlá-
dež i děti a mládež z okolí, jsou to především turnaje v basketbalu,
minikopané, florbalu, víceboj dvojic 

• prázdninová činnost – v době letních prázdnin jsou pro děti
a mládež organizovány letní tábory zaměřené na sport tj. cyklotu-
ristický tábor, sportovní tábor, fotbalové soustředění, o vedlejších
prázdninách je připraveno pro účastníky sportovních kroužků více-
denní soustředění 

Aktivity v rámci tohoto oddělení jsou: 

• Dětské centrum U Veselé stonožky – bylo zřízeno v září 1998
jako služba pro maminky na mateřské dovolené. Je to zábavná ško-
lička pro děti od 2,5 let, pro které je připravena činnost jako kresle-
ní, modelování, cvičení a také se zde učí přizpůsobit se kolektivu. 

• Klub Klubíčko – tento zájmový kroužek vznikl v roce 2001 a slou-
ží všem aktivním maminkám i tatínkům, kteří chtějí strávit příjem-
né středeční odpoledne se svými dětmi. Společně se zde věnují růz-
ným výtvarným aktivitám, zpěvu a cvičení. 

• cvičení pro rodiče a jejich děti – v tomto zájmovém kroužku
se děti za aktivní spolupráce rodičů učí zdolávat překážky, hrají jed-
noduché tělovýchovné hříčky, hudebně-pohybové hry, učí se zvlá-
dat strach z nezvyklých poloh a zároveň se učí jednoduchým pravi-
dlům, kdy se mají přizpůsobit kolektivu

• akce - pro rodiče a děti jsou během roku přichystány akce jako
Brouček a světýlko, Pochod broučků, Kouzlení s hlínou, Diskohrátky
na různá témata jako Teletubbies party, Diskotéka s podzimníčky,
Maškarní karnevaly 

• prázdninová činnost – o letních prázdninách jsou pro tuto sku-
pinu organizovány letní pobyty pro rodiče a jejich děti se zaměře-
ním na pohyb, tvořivou dílnu, cykloturistiku, společné hry a soutě-
že pro rodiče s dětmi, orientální tance 

Oddělení sportu Oddělení předškolní
a rodiče s dětmi
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Hlavní zájmy tohoto oddělení jsou:

• Klub mládeže - v současné době DDM buduje nový klub mláde-
že s názvem Medúza. Návštěvníkům – mladým lidem zde bude
nabízena široká škála aktivit od pondělí do neděle, jako je stolní
tenis, fotbal, šipky, TV, PC a internet. Nebudou chybět ani tradiční
páteční klubové diskotéky, besedy se zajímavými lidmi, turnaje
v různých hrách, rukodělná činnost, výstavy a další aktivity.

• Klub instruktorů pro práci s dětmi byl otevřen ve školním roce
2003/2004 pro mladé lidi. Účastníci se učí spoustě her, zážitkových
programů a týmové spolupráci. Cílem je „vychovat si“ z těchto
mladých lidí spolehlivé externí pracovníky, kteří mohou v budouc-

nu vést zájmový kroužek, pomáhat na akcích a jezdit na tábory
jako schopní instruktoři nebo vedoucí.

• akce – pravidelně jsou pro náctileté připravovány víkendové akce,
diskotéky, programy v rámci klubu mládeže, hitparády o ceny,
hudební soutěže, sportovní turnaje, soutěžní kvízy, filmová odpo-
ledne, velkodiskomaraton

• prázdninová činnost – oddělení mládeže připravuje letní i zimní
tábory pro náctileté, vícedenní akce s různým zaměřením či téma-
tem 

Jezdecký oddíl Palma Ivančice vznikl v roce 1991 za podpory ZD
Bořitov. Ve stejném roce nám přibylo dalších šest koní. Součástí naší
činnosti se stal vlastní chov koní s následným odchovem hříbat, která
jsou v dnešní době již dospělá a zajišťují provoz. Náš oddíl je regist-
rován při České jezdecké federaci. Jsme aktivní ve Western Riding
Club (WRC), kde jsme v minulosti absolvovali mistrovství republiky
a obsadili 8. místo. Věnujeme se novým členům, kteří se učí jezdit na
koni.
Ve stáji na Padochovce máme mimo koní ještě spoustu jiných hospo-
dářských zvířat. Pravidelně nás navštěvují mateřské školky, základní
školy a odborné školy. Svou kapacitou jsme schopni uspokojit každé-
ho zájemce o tento krásný jezdecký sport. 

Činnost jezdeckého oddílu: 
• zájmové kroužky – Jezdecký oddíl Palma pro děti i dospělé,

hipoterapie pro ÚSP Střelice, Kynologie 

• akce – besedy, exkurze pro MŠ, ZŠ,SŠ, oddílové a soutěžní akce,
výlety, vyjížďky, plavení 

• prázdninová činnost – pro milovníky koní jsou připraveny kaž-
doročně letní tábory s koňmi 

• spontánní činnost – pro všechny je JO Palma na statku
Padochovka otevřen denně od 14:00 hod. do 19:00 hod. 

• další aktivity – praxe studentů, základní výcvik jízdy na koni,
ošetřování koní, western, parkur, drezura, hipoterapie, relaxační
jízdy, chov hříbat 

Oddělení mládeže Oddělení jezdectví
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Aktivity tohoto oddělení jsou: 

• zájmové kroužky tvořivé dílny pro děti i dospělé, výtvarný ateli-
ér jako příprava na talentové zkoušky, keramika pro děti i dospělé 

• akce tvořivé dílny, na kterých se účastníci učí různým výtvarným
a řemeslným technikám jako např. malování na sklo – destičky,
obrázky, skleničky, práce s textilem - batikování, savo technika,
malování, malování na hedvábí – šály, šátky, přání, malování
barvami window color - slupovací barvy na sklo, fólii, využití
přírodních materiálů, jemné a hrubé drátování – láhve,
květináč, kameny, ubrousková technika – zdobení keramiky,
skla, porcelánu, kamenů, textilu, práce s crackelovacím médiem,
batika – vosková, vázaná, skládaná, šitá, ruční papír – surový,

barvený, vzorovaný, bylinkový, práce s papírem, kašírování,
výroba ručního papíru, výroba loutek, výrobky z prováz-
ků, korálků, vitráže Tiffany aj. 

• další akce jako dny otevřených dveří v keramice a výtvarném ate-
liéru, různé výstavy a prezentace 

• akreditované kurzy – od roku 2005 se mohou pedagogové
i ostatní zájemci zúčastnit těchto kurzů a zdokonalit se tak ve
vybraných technikách: vitráž Tiffany, malování na hedvábí, vosková
batika, výroba ručního papíru, drátování a keramika 

• prázdninová činnost – o vedlejších i hlavních prázdninách jsou
pro zájemce organizovány tábory i vícedenní pobyty, na kterých se
účastníci mohou zdokonalit v různých technikách 

Country tance pro děti 
Kroužek country tanců při DDM Ivančice začal pracovat v roce 1997
a byl určen především pro děti od 5 do 15 let. Výuka probíhala v růz-
ných mateřských, základních školách i při DDM Ivančice. Účastníci,
kteří reprezentovali DDM Ivančice na různých soutěžích, přehlídkách
po celé České republice, si začali říkat Country skupina Ivančická
Virginia. Tato skupina dosáhla mimořádných úspěchů. 

Rok 1999: 
• 3. místo na Celostátní přehlídce dětských tanečních country skupin

v Českém Krumlově v kategorii show s tancem „Osamělý jezdec“ 
• 2. místo v taneční soutěži „O moravský country pohárek“

v Ivančicích, který byl pořádán DDM Ivančice 

Rok 2000: 
• 1. místo na celostátní přehlídce v Českém Krumlově v kategorii tra-

diční country s tancem „Buchty“ 
• 1. místo v Pardubicích na „Pardubické ryengli“ v kategorii tradiční

country s tance „Šoupák“ a v moderním americkém country „line
dance“ 

• 2. místo s tancem „Kdo z koho“ 

Rok 2004: 
• 1. místo v soutěži „O medláneckou sýpku“ v kategorii dětí 4-7 let

– tradiční country 

Oddělení estetiky Prezentace a soutěžení
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Country tance pro dospělé 
Dospělí, kteří navštěvovali tento kroužek si začali říkat Country sku-
pina A JE TO. Prezentují svoji činnost na různých akcích, country
bálech, plesech. 

Mažoretky 
Kroužek mažoretek začal pracovat v roce 1998 pod vedením Jarmily
Čožíkové. V roce 2000 se kroužek rozšířil o přípravku mažoretek
s gymnastikou a z počtu 13 dívek se počet rozrostl až na 28. Dívky se
prezentovaly na různých akcích, a proto si začaly říkat Ivančické
mažoretky Kopretina. 

Rok 1999 
• první prezentace na akci DDM Pohádkový les 

Rok 2001 
• ocenění „Lomnická notička“ na akci Lomnické hudební jaro 
• soustředění mažoretek a prezentace činnosti v Chorvatsku,

v Premantuře a Pule 

Rok 2003 
• účast mažoretky Markéty Heřmanové na Národním šampionátu

mažoretek v kategorii sólo, postoupení do Zemského finále 

Rok 2004
• účast na Národním šampionátu mažoretek v kategorii juniorky

mladší, postup do Zemského finále z prvního místa 

Další prezentace a vystoupení na akcích: Svatováclavské trhy
– Ivančice, Národní šampionát mažoretek – Holešov, Moravská
Třebová, Bambiriáda – Brno, Slavnosti chřestu – Ivančice, XIII. festi-
val dechových hudeb – Dolní Dubňany, zahájení sportovních plesů
a řada dalších vystoupení.

Výtvarný ateliér 
Činnost je zaměřena na individuální práci účastníků. V posledních
letech poskytuje především přípravu na talentové zkoušky. Účastníci
dosáhli v minulých letech nemalých úspěchů. 

Rok 2003 
• 1. místo v libovolné technice na téma sport získala Lucie Litoborská

a Alena Mecerodová ve výtvarné soutěži pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka

Rok 2004
• 1. místo v libovolné technice na téma Den Matek získala Eva

Dubjaková v 6. ročníku výtvarné soutěže pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a ÚMČ Brno-Žideni-
ce 

• 1. místo v libovolné technice na téma Den Matek získala Alena
Mecerodová v 6. ročníku výtvarné soutěže pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a ÚMČ Brno-Žideni-
ce 

Mezi další kroužky, které prezentovaly DDM Ivančice,
patří: Diskotance, Pohybové cvičení s prvky tance, Girls,
Malí divadelníci, Kytara k táboráku, Hry a hračičky s flét-
nou a další. 
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• DDM je garantem okresních kol soutěží MŠMT, krajského vzdělá-
vání pedagogických pracovníků, regionálním koordinátorem akce
Velké klání malých měst, akce § 11/55, krajským koordinátorem
Dne se Světluškou a jiné. 

• Pracovníci DDM se zúčastňují různých seminářů a kurzů pořáda-
ných KÚ, IDM, MŠMT, IZV, AISIS, jinými DDM a dalšími institucemi.
Zdokonalují se na nich v umění slova a osobního projevu, řešení
konfliktních situací, lektorských dovednostech a týmové spoluprá-
ci, dále se všichni pracovníci individuálně sebevzdělávají pro svoji
činnost v DDM, absolvují školení a semináře ve svých oborech
a využívají vzájemné výměny zkušeností s ostatními DDM a SVČ.

• Integrace postižených dětí – účast postižených dětí na rela-
xačních jízdách na koních, působení na zlepšení zdravotního stavu,
individuální hipoterapie, hipoterapie pro ÚSP Střelice a žáky ze spe-
ciální školy pro sluchově postižené, pořádání akcí pro sluchově,
tělesně a mentálně postižené, zapojování postižených dětí do
zájmových činností, zábavná odpoledne pro ÚSP Střelice, dopravní
hřiště pro sluchově postižené, letní tábor pro děti ze sociálně slab-
ších rodin, zábavné akce pro speciální školu Réna. 

• Prevence – cílem v oblasti prevence je poskytnout dětem a mlá-
deži vhodnou alternativu smysluplného využití volného času.
Všichni pracovníci byli a jsou průběžně seznamováni s protidrogo-
vou aktivitou MŠMT, KÚ, PPP a jiných organizací. Zapojujeme se do

vyhlašovaných projektů, nabízíme různorodou nabídku spontán-
ních aktivit. Spolupracujeme se sociálním odborem a kurátorkou. 

• Prezentace činnosti DDM Ivančice v zahraničí a získávání nových
mezinárodních zkušeností s prací s dětmi a mládeží v Anglii (2002),
Francii (2004) v rámci projektů Národní agentury mládež, spolu-
práce mezi ČR a Francií. 

DDM je zapojen

od roku 2000 v pedagogickém projektu „Dokážu to?“, ve Sdružení
pracovníků Domu dětí a mládeže v České republice, ve sdružení DDM
Jihomoravského kraje, v komisích MěÚ.

Další činnost
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DDM spolupracuje s řadou škol, úřadů a organizací v Ivančicích
a okolí, s domy dětí a mládeže v celé ČR. 

• spolupracující subjekty 
MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, Orel, Skaut, TVJ, ČFJ, WRC, ASCHK Brněnsko, Svaz
žen, KIC Ivančice, jiné DDM, Nemocnice Ivančice, ÚSP Střelice,
Městský úřad Ivančice, Neslovice, Dolní Kounice, Televize Ivančice,
Český Rozhlas, CVČ Lužánky, Městská policie Brno, Ekotex, Selio,
Sita, Fortel, VÚ Rapotice, Záchranná brigáda kynologů, Dopravní
policie Brno, Policie ČR, HZS, HanEli, studio Mark, Sociální odbor
Ivančice, Rosice, AISIS, IZV Hořovice, IDM Praha, ČŠI, MŠMT.

• naši sponzoři a dárci 
K-SERVIS, COBRA čalounictví, SITA Moravia, AUTOEXPRES Buček,
ESTA, VZP, AUTOŠKOLA Procházka, ZEUS, ZOO PRODUKT, RUPOS,
SKLENÍK s.r.o., KAPITOL, Drogerie JASMÍN, ALFA mlýny, stavebniny
Zavřel, CULLIGAN, BAUMAX, SVOTEX, ZIKO, M.K.P. servis, RETEX,
MěÚ Ivančice, Knižní klub, SELIO, STUDIO MARK, HanEli, TRIPROX
s.r.o., Česká spořitelna, TILIA, Nábytek R.B., Ovoce-zelenina
SOVA, jízdní kola p Berka, Knihkupectví pí Juřenová, Potraviny pí
Mašová, K-market pí Karásková, Tabák p Sojka, Beruška pí
Fišerová, Klenoty pí Zavoralová, Klenoty pí Grégrová, Cukrárna Švi-
hálek, pí Večeřová, p Čipera, p Pitrocha, pí Čapková, pí Svobodová,
p Komarov, Bambino, pí Hanzová, p Máša, p Wenzel, Josef
Zahradník.

Spolupráce a sponzoři



Ing. Jan Blatn˘
Kounická 32, 664 91 Ivanãice

KOVO
OBRÁBùNÍ
KOVO
OBRÁBùNÍ

Ing. Jan Blatn˘
Kounická 32, 664 91 Ivanãice



Němčice 299, Ivančice
E-mail: kservis@nakupujeme.cz
www.kservis@nakupujeme.cz

• kompletní montáže vody, topení, lynu
a elektřiny, signalizace, zabezpečení

• zednické, malířské a obkladačské práce

• NON-STOP servis na plynové kotle

• instalatérské práce

• plastová okna - prodej a montáž

• prodej širokého sortimentu vodoinsta-
lačního materiálu a vybavení koupelen

• opravy televizorů, mikrovlnných trub,
satelitů

• prodej spotřební elektroniky

• prodej a opavy mobilních telefonů

Prodejna 546 434 124
777 725 152

Majitel 777 000 031
Servis kotlů 777 725 151
Zakázky-mistr 777 725 150

Prodejní sklad 546 435 837
777 725 154

TV oprava 603 869 576
Zednické práce 546 434 124
Elektropráce 546 434 124

Prodejní sklad 546 435 837
777 725 154

TV oprava 603 869 576
Zednické práce 546 434 124
Elektropráce 546 434 124

Prodejna 546 434 124
777 725 152

Majitel 777 000 031
Servis kotlů 777 725 151
Zakázky-mistr 777 725 150



www.tivis.cz
ELEKTRONIKA BEZ HRANIC...

Jana Schwarze 5a
664 91 Ivančice
Tel.: +420 546 436 163

Široký sortiment, nízké ceny...
Autorizovaný prodejce značkové spotřební elektroniky značek

PANASONIC SONY FINLUX
SAMSUNG PHILIPS

www.tivis.cz
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