
/Středisko volného času/

KRONIKA
školní rok 2007/2008

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 2007/2008 byla realizována činnost na těchto pracovištích:
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Letošní školní rok oproti loňském začal klidně. K určitým personálním 
změnám došlo. Do KDM Benátky nad Jizerou v září přišli oba dva noví pra-
covníci a ani jeden z nich nepracoval v podobném zařízení. Práce v Domě 
dětí je specifická, nevejde se do osmi hodin klasické pracovní doby. Člověk 
potřebuje hodně trpělivosti, tvůrčí fantazie a i trochu umíněnosti při realizaci 
svého nápadu. Může mít hlavu v oblacích a snít, ale musí stát pevně na zemi a 
denně řešit spoustu nejobyčejnějších starostí. Po třech měsících se Pavlína 
Smutná stala vedoucí pracovnicí a pan Sýkora rozvázal pracovní poměr.

V Pavilonu se vedoucí pracoviště stala Alena Holíková a do kolektivu 
tam přibyla nová pedagogická pracovnice, Dajana Šimíčková.

Na Zahradu přišla na začátku září Lenka Pekárková. 

Začátkem září proběhly tradiční zápisy do kroužků. letos jsme jich při-
pravili 73 s nejrůznější tématikou. 

A činnost se rozjela naplno.



ZÁŘÍŠkolní rok jsme začali v nov?ch prostor?ch KDM v Ben?-
tk?ch nad Jizerou. Město investovalo do rekonstrukce 
budovy staré pošty 5,6 milionů Kč. Protože tam jsou oba 
pracovníci noví, pomáhal se zahájením provozu a před-
stavením činnosti, kdo měl ruce a nohy. Keramičky i 
pracovnice Zahrady se ujaly slavnostní výzdoby. Hodně 

práce při vybavení Klubu odvedla i naše údržba.
Tradiční akcí je Velká cena Mladé Boleslavi pořádaná plastikovými 

modeláři.
A úplnou novinkou byl DEN DESKOVÝCH HER.
Šlapáček byl zrušen pro nepřízeň počasí.

ŘÍJENPodzimní, opravdu velkou akcí jsou duchové na 
zřícenině hradu Zvířetice. Nadšení, s kterým je tato akce 
připravována je natolik znát, že každý návštěvník, bez 
ohledu na věk se rychle nechá vtáhnout do děje a opravdu 
upřímně se baví.

ICM připravilo i pro tento rok burzu učebnic, a pro případné opozdilce ji 
prodloužilo ještě na měsíc říjen.

I v Čech?ch se v listopadu slav? Halloween. V Mnicho-
vě Hradišti pobíhaly bludičky, jinak jsme i my šli s duchem 
doby.

Ve výtvarných dílnách a kroužcích je znát, že jsou 
Vánoce za dveřmi.

LISTOPAD

Trojice tradičn?ch adventn?ch postav, které se objevu-
j? v ulic?ch měst: čert, Mikuláš a anděl, došla na všechna 
naše pracoviště. I když, v Boleslavi to bylo tradiční Čerto-
vání v parku Na Výstavišti. letos s podtitulem Čertí polep-
šovna.

Ve výtvarných kroužcích výroba dárků a dekorací 
vrcholí. ve vestibulu haly Vily DDM je nainstalován velký keramický betlém, 
na půdě je výstava Skleněné Vánoce. Návštěvníci si mohou na drátek na-
vléknout třpytivé korálky a vlastnoručně si tak vyrobit vánoční hvězdičku na 
stromeček.

S hezkým nápadem přišlo ICM a na jeden podvečer vytvořilo spolu 
s Tyflocentrem MB Černou kavárnu. Každý návštěvník měl příležitost si 
vyzkoušet, jaké to je nevidět a nejen to, zkusit se pohybovat poslepu v prosto-
ru, vychutnat si, poslepu, šálek černé kávy.

PROSINEC



LEDENLeden byl plný výtvarného tvoření, divadelních 
představení. 

Koncem měsíce jsme si připomněli MASOPUST. 
Průvod každý rok přiláká více zájemců a objeví se v něm 
sem tam nová maska. Opět se přemílaly staré báby za 
mladé, opět byla zabíjačka.

ÚNORVětšina činnosti se stále převážně konala pod stře-
chou v teple. Byly zimní prázdniny, ale nikdo z dětí nemusel 
zůstat doma sám. Na všech pracovištích jsme měli připra-
vené pestré programy, pracovalo se i ve výtvarných díl-
nách. Maškarní rej se konal v Benátkách i v Mnichově 
Hradišti. V lesoparku Štěpánka jeden večer patřil skřítkům a 

jejich příznivcům. 

BŘEZENBřezen byl ve znamení Velikonoc, zdobení kraslic, 
velikonočních perníčků. 

Pracovnice z Pavilonu připravily BUDÍKOVÁNÍ v par-
ku Na Výstavišti.

 V Hradišti a na Zahradě se konaly oblíbené Pyžamo-
vé večírky, tentokrát s velikonoční tématikou.

Děti z KDM v Hradišti  se vydaly na výlet do Českého ráje. Koncem 
měsíce pak jeden večer věnovaly vodnickým toulkám.

Koncem měsíce modeláři soutěžili O štít města Mladá Boleslav.

DUBENKromě výtvarných dílen, Noci v Zahradě a divadelní-
ho představení nabídl DDM výlety do přírody. Na hřišti 
u Pavilonu proběhl Sportovní cyklistický den. Akcí měsíce 
bylo bezesporu Svatojiřské harcování v lesoparku Štěpán-
ka.

Městský parlament dětí a mládeže MB ve spolupráci 
s ICM DDM opět uskutečnil pietní akt u hrobu latinské babičky, Anny Drobné, 
hrdinky stejnojmenného románu K. Selnera, patronky mladoboleslavských 
studentů.

KVĚTENNa druhou květnovou neděli připadá Svátek matek. 
Děti kreslí na cestičky v parku Na Výstavišti křídami obrá-
zek pro maminku k svátku, mohou se zúčastnit různých 
soutěží a získat tak drobný dárek. Nesmělejším pomáhala 
a radila včelka Mája.

V Zahradě se konala soutěž oblíbená mezi malými 
chovateli a majiteli chlupatých mazlíčků Miss mazlíček.



ČERVEN

CO SE NÁM POVEDLO

FREE DAY. Pavilon tentokrát připravil oslavu Dne dětí 
trochu jinak a pro trochu větší děti. Ačkoliv byla akce velice 
dobře připravena, přišlo poměrně málo návštěvníků.

V Mnichově Hradišti a v Benátkách se konaly tradiční 
oslavy. 

V polovině měsíce začaly soubory a kroužky končit 
svou roční činnost a vedoucí se začali připravovat na letní tábory.

Šachy

Keramika

První místa – Podzimní rošáda Adam Prášil 
– Jarní rošáda Eliška Zörklerová
– O velikonočn? vejce Vojtěch Kán

Eliška Zörklerová

První místa – užitková keramika Eliška Dytrychová 
– dekorativní keramika Iva Martínková

Druhá místa – Jarní rošáda Patrik Gabriel
Marek Nedoma
Bohumil Bednář

Druhé místo – dekorativní keramika Kristýna Velebná

Třetí místa – Jarní rošáda Vojtěch Kán
Tomáš Zmatlík
Martin Mlčoch

– O velikonočn? vejce Tom?š Zmatlík

Třetí místa – dekorativní keramika Zuzana Šikalová
Kristýna Pulcová
Pavl?na Švejdová

1. ročník keramické soutěže pro střediska volného času



Plastikoví modeláři

– letadla žáci E-48/72 Jiří Hambálek 1. místo
Vít Hambálek 2. místo
Václav Hořák 11., 12. a 14. místo

– technika žáci J-35/72 Vít Hambálek 2. a 9. místo
Václav Hořák 11. místo

– letadla 1 : 48 Matouš Bílek  1. místo
Michal Coufal 2. místo
Václav Hořák 11., 12. a 14. místo

– letadla 1 : 72 Vít Hambálek 1. místo
Pavel Janeba 3. místo
Tomáš Trefil 6. místo
Václav Hořák 7., 11. a 16. místo
Jan Svárovský 8. místo
Petr Vonášek 9. a 12. místo
Jakub Beneš 10. místo
Jan Žižka 14. a 17. místo

– technika 1 : 35 Jakub Beneš 1. a 4. místo
Jan Vonásek 2. místo
Václav Hořák 3. místo
Štěpán Potrošovský 5. místo

– technika 1 : 72 Jakub Beneš 1. místo

– letadla 1 : 72 Jakub Mydlil 2. místo
Dominik Šimon 2. místo
Karel Bílek 3. místo

– technika 1 : 35 Jakub Mydlil 1. a 4. místo
Karel Bílek 3. místo
Václav Hořák 3. místo
Štěpán Potrošovský 5. místo

– technika 1 : 72 Jakub Beneš 1. místo

– letadla 1 : 48 Jiří Hambálek 1. místo
– technika 1 : 72 Jiří Hambálek 1. místo

Vít Hambálek 1. místo

Vít Hambálek 1. místo

Velká cena Mladé Boleslavi – 32. ročník soutěže – CMK liga Detail kit

O štít města Mladá Boleslav – kategorie mladší žáci

O štít města Mladá Boleslav – kategorie starší žáci

O štít města Mladá Boleslav – kategorie junior

Mosonmagyaróvári – Maďarsko

Model salon – Čáslav



– letadla 1 : 72 Vít Hambálek 1. místo a putovní pohár
– letadla 1 : 48 Matouš Bílek 1. místo
– technika 1 : 72 Dominik Šimon 1. místo

Jakub Beneš 2. místo

Velkej flám vystoupení DDM MB
Bambiriáda vystoupení Poděbrady
Tancujeme pro radost soutěž a taneční přehlídka Praha Chodov
Den s boleslavským deníkem vystoupení Bondy centrum MB
Free Day vystoupení DDM MB
Letní těšení vystoupení DDM MB
Culture festival vystoupení Ml. Boleslav

Velkej flám vystoupení DDM MB
Bambiriáda vystoupení Poděbrady
Tancujeme pro radost soutěž a taneční přehlídka Praha Chodov
Den s boleslavským deníkem vystoupení Bondy centrum MB
Letní těšení vystoupení DDM MB

Velkej flám vystoupení DDM MB
Bambiriáda vystoupení Poděbrady
Duběnka vystoupení Čelákovice
Tancujeme pro radost soutěž a taneční přehlídka Praha Chodov

Cena poroty
Den s boleslavským deníkem vystoupení Bondy centrum MB
Letní těšení vystoupení DDM MB
Free Day vystoupení DDM MB
Culture festival vystoupení DDM MB

Velkej flám vystoupení DDM MB
Letní těšení vystoupení DDM MB
Letní těšení vystoupení KDM BnJ

Velkej flám vystoupení DDM MB
Letní těšení vystoupení KDM BnJ

– letadla 1 : 72 Vít Hambálek 1. místo 
– letadla 1 : 48 Jiří Hambálek 3. místo

Jarní Kity – Černošice

Soutěž – Slaný

Plastikoví modeláři

Break dance

Hip Hop

Moderní tanec

Aerobic

Pohybovka



Festival pana Pipa Vodník a duše DDM Ml. Boleslav
Vánoční těšení Zimní pohádka DDM Ml. Boleslav
Letní těšení Vodník a duše DDM Ml. Boleslav

Petra Velová – klub Rybáři
Marie Cepková – klub Rybáři
Petr Slaba – klub Rybáři
Tomáš Stránský – ZÚ Rybáři

– dívky
Petra Velová – klub Rybáři 1. místo
Marie Cepková – klub Rybáři 2. místo
– žáci
Pavel Kotas – ZÚ Rybáři 1. místo
Jiří Herčík – ZÚ Rybáři 2. místo
Dominik Mahr – ZÚ Rybáři 3. místo
Lukáš Michálek – klub Rybáři 5. místo
Radek Čeřovský – ZÚ Rybáři 8. místo
– dorostenci
Jakub Vokál – klub Rybáři 1. místo
Petr Slaba – klub Rybáři 2. místo

Pozvání Mladá Boleslav
U nás v Kocourkově Mladá Boleslav 5×

Úpice
Olomouc
Benátky nad Jizerou

O pokažené válce Mladá Boleslav 2×
Kabaret Mladá Boleslav
Čtyři pohádky o jednom drakovi Mladá Boleslav 3×
Sněhurka a sedm permoníků Mladá Boleslav 4×

Praha – SAL
Benátky nad Jizerou

Pyramus a Thisbé Dům kultury MB
Mladá Boleslav

Šnofonius a Mordulína Mladá Boleslav

Kašpárek

Krajský přebor v rybolovné technice družstev Nymburk – 4. místo

Zlatá udice Mladá Boleslav

Závody ČPV Teplá – Střela

Jitřenka

Divadelní soubory

Rybáři

Vodácko turistický oddíl Delfín



– jednotlivci
Petra Velová – klub Rybáři 2. místo
Jakub Vokál – klub Rybáři 2. místo
– družstva
Dominik Mahr – ZÚ Rybáři 8. místo
Jiří Herčík – ZÚ Rybáři
Pavel Kotas – ZÚ Rybáři
Marie Cepková – klub Rybáři

Krajské kolo Zlaté udice v Novém Strašecí u Rakovníka

Zuzana Aszmongyová – zlatý stupeň
Zuzana Stehlíková – stříbrný stupeň

Rybáři

LÉTO

Cena vévody z Edinburghu

Pro letošní rok jsme připravili 12 letních táborů a 
všechny se nám podařilo naplnit. Podařilo se nám 
uspokojit mladé lidi zajímající se o výtvarné techniky, 
divadlo, přírodu, historii i sport.
Propagační oddělení vyhlásilo soutěž o nejhezčí 
fotografii z tábora. Všichni zúčastnění soutěžící 
dostali odměnou adjustovanou fotografii, tu nejlepší, 
a drobnou věcnou odměnu.
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NAJDETE NÁS…NAJDETE NÁS…

Vila DDM

Zahrada DDM

Pavilon DDM

KDM Benátky nad Jizerou

KDM Mnichovo Hradiště



ZÁŘÍ 2007

Školní rok jsme začali v nov?ch prostor?ch KDM v Ben?tk?ch nad Jizerou.
Město investovalo do rekonstrukce budovy staré pošty 5,6 milionů Kč.

Benátky



ŘÍJEN 2007



LEDEN 2008



ÚNOR 2008



BŘEZEN 2008

BudíkováníBudíkování



DUBEN 2008



KVĚTEN 2008

MájovéMájové

HraníHraní





LÉTO 2008



LÉTO 2008

Turistická základna Bezdědice

Tábořiště Lhotka

Chata Jů-Hele Vítkovice Loděnice DDM



LÉTO 2008

HORAL



LÉTO 2008



LÉTO 2008

KRAKONOŠ



LÉTO 2008

PÍSNIČKA



LÉTO 2008
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