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po ádá

REJ
AROD JNIC

29.4.2005
MÍSTO: zahrada DDM Bojkovice 

ZA ÁTEK  :  v 18.30 hodin 

PROGRAM : arod jnická škola 
pálení arod jnice

táborák s opékáním 
diskorej s D.J. z AZ rádia 

VSTUPNÉ : masky  zdarma 
   ostatní  10,- K

Ob erstvení zajišt no.
Možnost zakoupení špeká k  k táboráku na míst

D m d tí a mládeže v Bojkovicích,1.máje 715
tel/fax: 572 64 11 32 * e-mail:ddmbojkovice@uhedu.cz *www.ddmbojkovice.cz

vás  zve na 

DEN D TÍ SVE ERNÍ KEM
ANEB PUTOVÁNÍ DO POHÁDKY 

narozeninový dort  28. kv tna 2005 
k 40.narozeninám 

Ve erní ka  MÍSTO : zahrada DDM od 16.00 hod 

PROGRAM :
POHÁDKOVÁ STEZKA S POSTAVI KAMI VE ERNÍ K
VYSTOUPENÍ ZK DDM 
DISKOTÉKA S VAŠKEM EPOU Z AZ RÁDIA 
OB ERSTVENÍ PRO MALÉ I VELKÉ 

VSTUPNÉ: D TI ZDARMA,DOSP LÍ 20,- K

ZAČÍNÁME S POWERJÓGOU – 
PŘIDÁTE SE K NÁM?

Od března tohoto roku byl rozšířen aerobik 
při DDM Bojkovice  o nový styl cvičení,který 
odpovídá moderním trendům současné doby a 
jehož propagátorem v České republice je Václav 
Krejčík.

Powerjóga je cvičení založené na pravidelném 
opakování základních jógových pozic(ásan),které 
jsou dynamicky řazeny za sebou.Vychází ze třetí-
ho a čtvrtého stupně aštanjógy a soustřeďuje se 
na ásany (pozice) a pránájámu-procvičování de-
chových technik.

Cvičení powerjógy vede k pružným a štíhlým 
svalům,ke zvýšení fyzické kondice a k tvarování 
problémových partií.Naučíte se obnovovat a vyu-
žívat energii,najdete rovnováhu mezi tělem,  duší 
a myslí.

Velmi laicky řečeno a shrnuto – pracujete 
s vlastním tělem,kde svaly současně posilujete 
a protahujete,navíc se velmi příjemně naladíte a 
načerpáte novou energii.Po pravidelném cvičení 
powerjógy budete postupně více odolní proti ne-
duhům současné doby – stresu,  vysokému krevní-
mu tlaku, bolesti zad, nervozitě.Zvýšíte si sebevě-
domí a naučíte se lépe koncentrovat.

Berte to jako malou pozvánku k nám. Cvičíme 
každou středu od 19 – 20 hod. na Domě dětí a 
mládeže v Bojkovicích.Podmínkou není půlroční 
předplatné – cena jedné lekce je 20,- Kč.

Těšíme se na Vás  - Ivana s Dagmarou.
Mgr. Dagmar Špalková
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Výhra ve výtvarné soutěži
V průběhu měsíce března vyhlásila kunovická Hypernova  výtvar-

nou soutěž pod názvem „Přivolejme si jaro.“ Po vyhodnocení všech 
došlých obrázků dospěla porota 
k verdiktu, že nejkrásnější obrázek 
namalovala Michalka z Dětského 
domova Bojkovice. Jsme rádi, že 
nadšení a radost, s jakou některé 
naše děti malují, byla v konkuren-
ci i dětí s kvalitním rodinným 
zázemím uznána a odměněna. 
Míša dostala pytlík plný sladkostí a 
žlutého plyšového medvěda, který jí teď pomáhá každý večer usnout. 
Byla velmi spokojena a už se prý těší na další soutěže. Sama se také 
přihlásila na soutěž dětských domovů „Nejmilejší koncert“, která se 
konala 7. 4. 05 ve Zlíně.

Účast na plaveckých závodech
Dětský domov v Uherském Hradišti již tradičně pořádal plavecké 

závody pro ostatní dětské domovy nejen 
ze Zlínského kraje. V konkurenci asi sta 
závodníků se našich pět zástupců mohlo 
ztratit jako kapka v moři. Kdo ale zná 
naše děti blíže, ví, že si své místo na slunci 
umějí vydobýt. V kategorii starších žáků 
to dokázal Erik, který si svým výkonem 

doplaval pro třetí místo v plaveckém stylu kraul. Ostatní naše děti 
sice nebyly tolik úspěšné, ale důležité je, že se jim v Hradišti líbilo a 
mohly se setkat se svými kamarády z ostatních dětských domovů, se 
kterými udržujeme co nejtěsnější spolupráci.

Nejmilejší koncert
Dne 7.4. 2005 se v aule zlínské Univerzity Tomáše Bati 

uskutečnila soutěž dětských domovů v tanci, zpěvu a dramatické 
tvorbě pod názvem „Nejmilejší koncert“.

Náš domov reprezentovala taneční sku-
pina sourozenců Danielových doplněná 
jejich kamarádkou Agátou, v dramatické 
tvorbě jsme do ohně uložili naše želízko 
Lidku a Michalku, které si nacvičily s te-
ta mi scénku o mlsné kočičce.

Soutěž se mohla pyšnit skvělými výko-
ny ve všech tématických částech, soutěžící 
se snažili o nápaditost a pestrost svých 
vystoupení a můžeme odpovědně konstato-
vat, že kdo se nezúčastnil jako divák této 
skvělé podívané, vskutku přišel o hluboký 
zážitek umocněný tím, že jej dokázaly 
zprostředkovat děti z dětských domovů. Naši breakoví tanečníci ne-
zklamali a suverénně obsadili v taneční kategorii první místo, čímž 
se probojovali do celostátního finále,které se bude konat v květnu 
v Kolíně.

Návštěva z městského úřadu
Dne 5.4. 2005 nás poctily svou přítomností zástupkyně Města 

Bojkovice, členky „Sociální a zdravotní komise Města Bojkovic“. 
Rádi jsme se pochlubili zrekonstruovanými prostory našeho domo-
va, promluvili si nejen o problémech, které tíží náš domov, ale i o 
celkové problematice ústavní výchovy jako takové. Dámy se aktivně 
zajímaly o náš život, o osudy dětí i o provozní záležitosti.

Jsme rádi, že se o nás tradičně zajímají zástupci našeho sídelního 
města a doufáme, že se návštěvnicím u nás líbilo a povědí o nás v 
Bojkovicích tak, aby si na „Den otevřených dveří“ přišlo náš domov 
prohlédnout co nejvíce obyvatel našeho krásného města.  

Naše nejbližší akce
1. Koncem dubna očekáváme návštěvu hejtmana Zlínského kraje, 

pana Libora Lukáše, který i se svou manželkou našli k našim dě-
tem cestičku přátel a nestydí se za projev přátelství i k těm, kteří 
jsou na okraji zájmu běžné populace. Těšíme se na setkání a vě-
říme, že máme i spoustu dalších přátel, kteří se jen ostýchají pro-
jevit přátelství znevýhodněným dětem. Pro oblevu ledů v jejich 
duších pořádá dětský domov den otevřených dveří (viz dále).

2. V sobotu 30.4. 2005 pořádáme již druhý ročník soutěže pro dět-
ské domovy Zlínského kraje pod názvem „Kuličkiáda“. V součin-
nosti s CSOŠ a především s paní ředitelkou Mgr. Miriam Hřebač-
kovou můžeme toto klání uskutečnit na hřišti jmenované školy. 

Dětský domov zve srdečně všechny přátele a zájemce o prohlíd-
ku na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se uskuteční ve středu 
27. dubna 2005 od 9:00 do 16:00 hodin.

O b y v a t e l é 
města Bojkovic a 
nejen oni budou  
moci porovnat stav 
domova před a po 
přestavbě. Naše 
tety vychovatelky se 
snažily udělat dětem 
netradiční výzdobou 
vnitřní prostory co 
nejvíce útulné, aby-
chom jim alespoň 
nepatrně vykom-
penzovali fakt, že nemohou být z rozličných příčin doma. Prosíme 
případné školní kolektivy, aby se s námi telefonicky spojily pro vyme-
zení vhodného času pro návštěvu z důvodu možného velkého zájmu 
minimálně den předem.

Přijďte, rádi Vás uvidíme

Zprávy o všech našich aktivitách opět přineseme v dalším čísle 
„Našeho Bojkovska“.    

Mgr. Pavel Šoltys, ředitel DD

z dětského domova

Zpívání s Tulipány   Kulturní dům Bojkovice   16. dubna 2005


