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Dům dětí a mládeže »Na Výstavišti« Mladá Boleslav



Mladá Boleslav:
VILA – Husova 201 – vedení domu dětí, ekonomické oddělení, propagace, kera-

mické studio, údržba
– budova je majetkem Středočeského kraje

PAVILON – Purkyňova 224 – klub Brouk, Informační centrum mládeže, internet, 
výpočetní technika, modeláři, sport, tanec, společenské aktivity, divadlo

– budova i přilehlé hřiště je majetkem města Mladá Boleslav
ZAHRADA – Jaselská 1119 – botanické skleníky, chovatelství, výtvarná výchova, 

výukové programy pro školy, přírodovědné projekty, ekocentrum
–  objekt je majetkem města Mladá Boleslav

Mnichovo Hradiště:
KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – Mírová 69 

– objekt je majetkem města Mnichovo Hradiště
Benátky nad Jizerou:
KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE – Osvobozených polit. vězňů 

–   objekt je majetkem města Benátky nad Jizerou

Bakov nad Jizerou:
LODĚNICE – Rybní důl 

–  objekt  je majetkem SRPD při DDM
– pozemek je majetkem Středočeského kraje

Bakov nad Jizerou:
MATEŘSKÁ ŠKOLA – Palackého 978 

– objekt je majetkem města Bakov nad Jizerou. 
Využívá se pouze pro pravidelnou zájmovou činnost.

K prázdninové činnosti a víkendovým pobytům jsme využívali:

BEZDĚDICE – základna s celoročním provozem
– objekt je majetkem Středočeského kraje

VÍTKOVICE – základna s celoročním provozem
– objekt je majetkem města Mladá Boleslav

LHOTKA – letní táborová základna
–  objekt je majetkem města Mladá Boleslav

Ve školním roce 2006/2007 byla realizována činnost na těchto pracovištích:
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Školní rok 2005/2006 končí, v našem „domečku“ dochází k organizač-
ním změnám, které budou mít vliv na chod Domu dětí a mládeže v příštím 
roce.

První změnou je odchod  ředitelky – Mgr. Hany Vidlařové do důchodu. 
Na její místo nastupuje současná zástupkyně Bc. Hana Suková Pelanto-

vá. 
Start v nové funkci má složitější. Na vlastní žádost odchází z KDM Benátky 

nad Jizerou Kateřina Nechvílová, v Pavilonu končí pracovní poměr: Lucie 
Jiránková, Martina Bečková, Eva Prücknerová, Martina Večeřová. 

Slíbily, že naplánovanou letní činnost (tábory) jejich odchod nijak neohrozí, 
do září však za ně musí DDM najít náhradu. A tak inzerát, že hledáme peda-
gogické pracovníky máme na vebových stránkách my, i pracovní úřad.

Noví pracovníci se hlásí, dokonce si můžeme vybírat.
V září začínáme v plném počtu pedagogických pracovníků. Někteří z no-

vých pedagogů však vydrželi pracovat sotva čtrnáct dní a buď oni nebo my 
jsme zjistili, že se jejích představy značně liší od reality. 

Během školního roku pak svou činnost ukončili další tři z nových pracovní-
ků. Po třiceti letech odešla  i Libuše Šolcová, která jako důvod svého odchodu 
z DDM uvedla celkové vyhoření. 

Uvádění nových pracovníků má na starosti zástupkyně ředitelky paní 
Miluše Havlová. Vzhledem k neustálému obměňování pracovního kolektivu a 
množství nových pedagogů na začátku školního roku je to  práce nelehká.
   Velkým problémem byla situace v Benátkách nad Jizerou, kde začala vést 
pracoviště Romana Volná, která však neměla vůbec žádné zkušenosti s prá-
ci s dětmi a mládeží a dosavadní pracovnice Petra Kubátová, která se ne-
chtěla smířit s funkcí podřízené a nečekaně během školního roku ukončila 
pracovní  poměr.  Přesto se podařilo situaci v KDM zvládnout. 
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Přes personální problémy, se nám podařilo v letošním roce  otevřít 
sedmdesát sedm zájmových útvarů pro děti, žáky a studenty a další tři pro 
dospělé. 

Účastníků pravidelné zájmové činnosti však zůstal stejný počet jako 
v loňském roce.

Na Zahradě DDM je nejmenší počet dětí v zájmových útvarech – 125. Je 
to z důvodu omezené kapacity zařízení. Zájem  by byl větší, ale není možné, 
ani časově, sem všechny děti zařadit. 

Nejvíce účastníků pravidelné zájmové činnosti vykazuje pracoviště 
v Mnichově Hradišti – 213. To je s největší pravděpodobností způsobeno 
organizováním a vedením zájmových útvarů také v blízkém Bakově nad 
Jizerou. 

Celkem do souborů a kroužků pravidelně chodí 843 dětí a teenagerů, 
o které se stará 34 interních a 53 externích pracovníků.

Zájmové útvary pro mládež byly vedeny formou klubů a účastníci měli 
možnost jednorázových plateb.

 Zájmové útvary pro dospělé nejsou ze strany DDM dotovány a účastní-
ci nejsou do celkové statistiky započítáni.

PREZENTACE ÚSPĚCHŮ JEDNOTLIVCŮ a SOUBORŮ
Divadelní soubory Kašpárek a Jitřenka:
Přehlídka Pražských a staročeských loutkářů v Praze
Jitřenka – Vojtěch Cinybulk U nás v Kocourkově 
ocenění poroty za zvládnutí náročných technik černého 
a luminiscenčního divadla spolu s herci na forbíně.
Kašpárek – A. Miákulka O pokažené válce
čestné uznání A.Lhoťanové za roli královny 
Mgr. H. Vidlařová – Čestné uznání za záslužnou práci s dětmi 
v souborech Kašpárek a Jitřenka

Moderní tanec a Hip hop:
Přehlídka v Chodově „Tancujeme pro radost“,
 akce Českého rozhlasu – Den v regionu, 
Bambiriáda v Nymburce – zúčastnil se i ZÚ Break atd.

Plastikový modeláři:
 O štít města Mladá Boleslav
Mladší žáci: 
letadla 1:48 1. místo - Matouš Bílek
letadla 1:72 1. místo - Vít Hambálek

2. místo – Petr Vonášek
3. místo – Jan Vonášek

technika 1:72 2. místo - Vít Hambálek

Z Á J M O V Á Č I N N O S T
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Starší žáci: 
letadla 1:72 – 1. místo – Jan Boubín
technika 1:35 – 1. místo – Jakub Mydlil
Junioři: 
letadla 1:48 – 1. místo – Jiří Hambálek
letadla 1:72 – 1. místo – Jiří Mahr
technika 1:35 – 1. místo – Petr Kainrath

2. místo – Ladislav Poušek
3. místo - Jiří Mahr

technika 1:72 – 3. místo – Ladislav Pouše

Rybáři:
Podíleli na pořádání okresního kola Zlaté udice v Mladé Boleslavi.

Marie Cepková Klára Zahrádková
Petr Slaba Jakub Vokál
Lukáš Michálek Petr Dostál

Územní kolo Zlatá udice – Sedlčany
2. místo v kateg. jednotlivci 

Petra Velová Jakub Vokál
4. místo v kateg. družstva

Petra Velová Jakub Vokál Klára Zahrádková
Petr Slaba Milan Hruška Marie Cepková

Krajský přebor v rybolovné technice – Sedlčany:
Marie Cepková Klára Zahrádková
Jakub Vokál Petr Slaba

Krajský přebor LRU – Lázně Toušeň:
Marie Cepková Klára Zahrádková
Jakub Vokál Petr Slaba Pavel Smolka

Chovatelé:
Okresní kolo soutěže Chovatelských dovedností mládeže v Dobrovici:
Kristýna Sobotková – chovatelský ZÚ – 1. místo v oboru hlodavci

Šachy:
1. místa 

Adam Prášil Podzimní rošáda (MB)
O velikonoční vejce (Neratovice)

Vojtěch Kán O velikonoční vejce (Kralupy n. Vl.)
2. místa

Bohumil Bednář Jarní rošáda (MB)
Marek Nedoma Jarní rošáda
Vojtěch Kán Podzimní rošáda

3. místa 
Martin Mlčoch Jarní rošáda
Tomáš Zmátlík Jarní rošáda

O velikonoční vejce
Nedoma Marek Podzimní rošáda
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Příležitostná zájmová činnost je u nás bohatá.  Podařilo se nám získat na 
některé akce finanční podporu z grantů. Akce tak mohou být obohaceny 
o zajímavý a finančně náročnější program. Pro veřejnost je jistě zajímavější 
akce, na kterou se podaří přilákat další spolupořadatele.

Finanční prostředky poskytnuté městem Mladá Boleslav:
Informační centrum mládeže 21 000 Kč
Sluníčkový strom 42 700 Kč
Boleslavská dětská scéna 10 000 Kč
Klub Brouk 10 000 Kč
Klub Zip 22 000 Kč
Co vše umíme vyprodukovat   6 000 Kč
Masopustní průvod Starým městem   1 500 Kč
Jak se žije dravcům 20 000 Kč

Městský parlament dětí a mládeže Mladé Boleslavi
Finanční příspěvek bývá přidělován na kalendářní rok.
V roce 2006 byl ve výši 5 000 Kč, v roce 2007  pak 7 000 Kč.
Parlament se schází jednou za měsíc v zasedací místnosti magistrátu MB. 

Několika zasedání se zúčastnili významní hosté: náměstkyně primátora 
paní Pešková, předsedkyně školské komise paní Nováková a Přemysl 
Tišer za Finanční vzdělávání a Nadační fond Arnošta Sysla.

Zástupci MPDM MB se zúčastnili zasedání NPDM v Praze, do kterého byl 
zvolen do předsednictva zástupce z Mladé Boleslavi. Zúčastnili se 
výjezdního zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže v Liberci. 

Dvakrát uspořádali víkendovou LAN PARTY. Vyhlásili výtvarnou a fotografic-
kou soutěž Život 2007. Soutěž byla ukončena výstavou uspořádanou 
z nejlepších výtvarných a fotografických děl. 

Ze setkání u hrobu Latinské babičky na Havelském hřbitově se stala hezká 
tradice, které se každým rokem zúčastňuje více lidí. I tentokrát byl 
hostem akce PhDr. Karel Herčík, novinkou bylo vystoupení divadélka 
Na dlani.

Finanční prostředky poskytnuté městem Mnichovo Hradiště:
Výše poskytnutého příspěvku – 5 000 Kč
Příspěvek bude použit na akce: Den dětí, zahájení školního roku, Mikulášské 
odpoledne, Bludičky a další.

Finanční prostředky poskytnuté městem Benátky nad Jizerou:
Výše poskytnutého příspěvku – 10 000 Kč
Peníze použijeme v termínu slavnostního zahájení provozu v nové budově.

Finanční prostředky poskytnuté městem Bakov nad Jizerou:
Výše poskytnutého  příspěvku – 3 000 Kč
„Necky a tradá“ tradiční akce na Jizeře.

PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST
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ZÁŘÍ

ICM připravilo v září BURZU UČEBNIC, kterou využilo třicet dva studentů.
V KDM Mnichovo Hradiště proběhla o víkendu koncem září LAN PARTY. 

Zúčastnilo se třiadvacet „pařmenů“.
Největší akcí v měsíci byl tradiční Šlapáček.  Trasa vedla podél Jizery na 

Michalovickou Putnu. Na cestu plnou pohádkových postav se vydalo 
228 dětí s rodiči.

ŘÍJEN

Mezi mladými lidmi je velký zájem o ŠACHOVOU LIGU.
Akce AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ na Zvířeticích v režii Aleny Holíkové přilákala velký 

počet soutěžících dětí a sklidila uznání rodičů. Bylo velmi přínosné, že 
se podařilo získat na některé akce finanční podporu z grantů. Akce pak 
mohou být obohaceny o zajímavý a finančně náročnější program. Pro 
veřejnost je jistě zajímavější akce, na kterou se podaří přilákat další 
spolupořadatele.  Akce se celkem zúčastnilo 134 platících návštěvní-
ků.

LISTOPAD

Na šedesát účastníků Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu 
(EDIE) převzalo v pátek 10. 11. 2006 z rukou britské velvyslankyně Její 
Exelence sl. Lindy Duffield diplom za splnění všech oborů Programu. 

Bylo mezi nimi i pět dívek a tři chlapci z DDM Mladá Boleslav. Michal 
Niedermertl, David Barva, Klára Mitlenerová, Jana Kubalová, Lucie 
Nováková, Libor Janků a Sabina Strižencová splnili stupeň stříbrný, 
Petra Žákovská pak dokonce zlatý. 

Na expedici vyrazila letos v srpnu do Mongolska…
Součástí ceremoniálu 10. listopadu 2006 bylo i ocenění vedoucích, jejichž 

úkolem je účastníky motivovat při výběru jednotlivých činností 
ve čtyřech oborech a pomáhat jim překonávat překážky během jejich 
plnění.

PROSINEC

Ve Vile DDM na půdě se zabydleli čerti. Malí, větší, papíroví, hadroví, vlídní 
i strach nahánějící. Soutěže se zúčastnili jednotlivci i celé kolektivy.

Těžko vybrat, který rohatý je nejhezčí. Pro jistotu dostanou účastnický list 
všichni.

Z Čertování v parku Na Výstavišti se stala hezká a hojně navštěvovaná 
tradice. Pro nové pracovníky DDM je to náročná akce, ale každý 
z nováčků se jí zhostí jak nejlíp umí. Navíc, když ti zkušenější pomohou 
nejen radou.
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LEDEN 2007

Oblíbenou akcí se stala Noc na Zahradě. 
Pokud je sníh je zájem o Bílou vločku – lyžování na horách. 
Provoz v našich zařízeních začal až ve druhém týdnu ledna. I tak se uskuteč-

nilo sedmnáct akcí, největší pozornost u malých návštěvníků měly 
Podvečery se skřítky. V Mladé Boleslavi tradičně v lesoparku Štěpánka, 
v Mnichově Hradišti byl start u brány stadionu.

ÚNOR

18. února se Parlament domu dětí a mládeže zúčastnil výjezdního zasedání 
Krajského parlamentu dětí a mládeže v Liberci.  

Akcí měsíce se stala oslava MASOPUSTU v režii Aleny Holíkové za vydatné 
pomoci ostatních pracovníků DDM.

BŘEZEN

Budíkování – akce, která se v parku Na Výstavišti uskutečnila v první jarní 
den přilákala nejmenší s maminkami a mladší školáky. Všichni pomocí 
budíků, řehtaček nebo zvonků  se pokoušeli přivolat jaro.

Na konci měsíce v Pavilonu DDM probíhal Festival pana Pipa. Přehlídka 
dětských a mládežnických divadelních souborů z celého Mlado-
boleslavska. Zúčastnily se i oba dva naše soubory: Jitřenka a Kašpárek.

DUBEN

Velkou akcí, která přilákala nejen hodně účastníků, ale i hodně diváků bylo 
Svatojiřské harcování v lesoparku Štěpánka. Z akce se stává hezká 
tradice.

KVĚTEN

Májové hraní – tradiční akce. Změnou bylo, že jsme opustili prostory u Kauf-
landu a přestěhovali se do parku Na Výstavišti. Přišli jsme tak sice 
o sponzora, ale získali lepší zázemí. Dětí, které přišly namalovat ma-
mince obrázek bylo přes dvě stě a pomalované cestičky park zdobily do 
prvního většího deště.

-7-



-8-

ČERVEN

Den dětí jsme letos oslavovali nejen v Pavilonu DDM, ale i v Zahradě DDM. 
Slavit a soutěžit přišlo skoro sto třicet dětí. Slavilo se i v KDM Benátky 
nad Jizerou a v KDM Mnichovo Hradiště.

Akcí, která přilákala velký počet návštěvníků byla: Necky a tradá… v loděnici 
v Bakově nad Jizerou.

DDM ale již tlumí svou činnost, všichni se připravují na letní tábory.

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST

Celkem jsme měli dvanáct letních táborů, kterých se zúčastnily necelé čtyři 
stovky mladých lidí, o které se staralo devět desítek vedoucích, instruk-
torů, zdravotníků, kuchařů… Uspokojili jsme budoucí sportovce, výtvar-
níky, herce a režiséry, počítačové odborníky, keramiky…

LÉTO 2007
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N A J D ETE N Á S…

Vila DDM 
Zahrada DDM
Pavilon DDM

KDM Mnichovo Hradiště
KDM Benátky nad Jizerou

Chata Jů-Hele Vítkovice
Turistická základna Bezdědice



Poslední pedagogická rada ve školním roce 2005/2006
ČERVEN 2006



Šlapáček                                                                                                Lan Party
ZÁŘÍ 2006
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Startovné 40 Kč Pokud si spojíte číslice, dostanete se na  ............ .....

Tradiční podzimní turistický výlet z pohádky do pohádky až na Michalovickou Putnu.
Zábavné odpoledne s pohádkovými bytostmi

a s pozváním hradního pána na špekáčkové hody.
S sebou dobré boty, pití a dobrou náladu.

Info: sl. Kůnová, Pavilon DDM, tel. 326 728 430

Start:
Park Na Výstavišti

15 hodin
23. 9. 2006





ŘÍJEN 2006

Ať žijí
duchové



 Foto: Hana Koišová
/Mladoboleslavský deník/

Strašidla řádila
Hrad Zvířetice
patřil dětem



Expedice MONGOLSKO (Petra Žákovská)
                                                   Ocenění vedoucích (Hana Suková Pelantová).

LISTOPAD



Čertování v parku Na Výstavišti.

PROSINEC



Čertování v parku Na Výstavišti.                        Výstava čertů na půdě DDM.
Keramický BETLÉM v hale Vily DDM.



SKŘÍTK VÁNÍ

LEDEN



Děti hledaly
skřítky

/Mladoboleslavský deník,
Mladá fronta dnes/

LEDEN
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BŘEZEN



DUBEN

Svato j i řské HARCOVÁNÍ



KVĚTENKVĚTENM á j o v é h r a n í



ČERVEN

D e n d ě t í



ČERVEN

Neckyatradá



LÉTO 2007

LÉTO 2007



LÉTO 2007

HORAL

KRAKONOŠ



LÉTO 2007

PÍSNIČKA



LÉTO 2007

MRAKOMOR



LÉTO 2007

Tábor PMD        LS na Lhotce? ?
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