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Motto: „Poznání a zábava, k tomu prima nálada“
Úvodní slovo ředitelky

Vážení rodiče, spolupracovníci, přátelé a příznivci DDM, vážený zřizovateli,
DDM Nymburk v souladu se školským zákonem a směrnicí zřizovatele, tj.
Středočeského kraje, vydává každoročně v tomto období Výroční zprávu.
Cílem této zprávy je informovat širokou veřejnost o pedagogické
a hospodářské činnosti v uplynulém školním roce 2013/2014. Ne každý si
totiž dovede představit široké spektrum činností a aktivit, které v průběhu
celého školního roku, prázdnin, sobot a nedělí nabízíme. Poskytujeme
zájmové vzdělávání různými formami, ať už se jedná o pravidelnou
činnost v zájmových kroužcích, pořádání příležitostných akcí, výletů,
táborů a dalších aktivit. Tuto činnost zajišťují kvalifikovaní pedagogové,
odborníci a lidé nadšení pro práci s dětmi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za celý kolektiv pedagogických i provozních
zaměstnanců všem dětem, které k nám docházejí, jejich rodičům za důvěru, se kterou nám
své děti svěřují, interním i externím spolupracovníkům za jejich nadšení při práci s dětmi,
zřizovateli za vstřícnost a podporu našeho zařízení, městu Nymburk, sponzorům a vám všem,
kteří se o naši činnost zajímáte a podporujete ji. Těšíme se na další společné aktivity, které
budou přínosem pro nás všechny.
Konec povídání a s chutí do nového školního roku.

Dana Kuchařová, ředitelka DDM Nymburk
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Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

1. Základní údaje o středisku volného času


Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
IČO: 61632376
IZO: 102814937
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Kontakty:
Telefon: +420 325 514 671
Fax: --e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz
www stránky: www.ddm-nymburk.cz
datová schránka: 4g97qn4
ředitelka SVČ: Dana Kuchařová
tel.: +420 603 980 066
e-mail: dkucharova@ddm-nymburk.cz
zástupce ředitelky: Halka Johanová
e-mail: hjohanova@ddm-nymburk.cz
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 1. 8. 2012
Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: zřízení datové schránky
2. Charakteristika střediska volného času


Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, dále jen DDM, je střediskem volného času pro
děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich
trvalého pobytu nebo jiných podmínek. Řídí se zákonem č. 472/2011 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem
č.198/2012Sb.o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 109/2011
Sb. o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny.
Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům
a ostatním zájemcům. DDM je příspěvková organizace Středočeského kraje, organizace s právní
subjektivitou, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Cílem činnosti DDM je poskytování
zájmového vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj
talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí. Zájmové vzdělávání probíhá
v našem sídle v Nymburce, ale také ještě na třech dalších místech poskytování vzdělávání nebo
školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Jsou to základní školy v Lysé nad Labem
a v Milovicích. Další zájmové vzdělávání probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou
většinou víkendové akce. Také pracujeme s talenty, např.: šachisté, členové folklórního souboru
Šáteček, Taekwon-DO, historický šerm a vybíjená. Další naší náplní je práce s dětmi se
zvláštními potřebami, např. s potřebou logopedických nácviků, grafomotorických nácviků nebo
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práce s dětmi s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme také s místními a mimo
nymburskými školami. Pořádáme akce pro firmy a ostatní zájemce. Jednou z našich hlavních
činností je zajistit dětem náplň na jejich prázdninové dny. Pořádáme příměstské tábory,
pobytový tábor, zahraniční poznávací pobytový zájezd, sportovní soustředění a další akce, které
probíhají o hlavních prázdninách, ale i o všech ostatních prázdninách v průběhu roku.
Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol:
1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem
2. Školská 112, Milovice
3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem


Organizační struktura školy a personální obsazení

Ve středisku volného času pracuje celkem 8 zaměstnanců, přepočtený úvazek 6,90, z toho čtyři
pedagogové volného času, úvazek 4,00 a čtyři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,90.
Externích zaměstnanců je 56.


Organizační diagram:



Řídící a kontrolní činnost

Je prováděna dle směrnice organizace, organizační struktury, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního
systému a ostatních souvisejících předpisů.



Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ

Hlavní činnost SVČ je uvedena ve zřizovací listině, doplňkovou činnost Dům dětí a mládeže nemá.
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Materiálně technické podmínky

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se nachází ve městě Nymburk
s 15 000 obyvateli a sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Budova byla
rekonstruována již před čtyřiceti lety a její stav je dost špatný. Bylo by třeba udělat novou střechu
a vyměnit stávající okna. Všechny nutné opravy realizujeme z vlastních zdrojů. Venkovní prostory
nemáme žádné. Kromě budovy DDM v Nymburce máme tři místa poskytování vzdělávání nebo
školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol, a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno
v Milovicích. V obou těchto místech jsou lepší prostorové podmínky, takže tam mohou probíhat
sportovní zájmové útvary. Nákup materiálního vybavení se odvíjí od množství financí.


Doplňková činnost SVČ

Doplňková činnost SVČ (k 31. 8. 2014)
Název doplňkové
Počet uživatelů
činnosti
doplňkové činnosti

doplňkovou
činnost DDM
nemá

Počet zaměstnanců zajišťujících
doplňkovou činnost

0

Stručné vyhodnocení
doplňkové činnosti

Poznámka

0

3. Činnost střediska volného času
3.1 Pravidelná zájmová činnost
Ve školním roce 2013 - 2014 probíhalo zájmové vzdělávání DDM v 80 kroužcích a účastnilo se jej
celkem 995 žáků ZŠ. Účastníci zájmového vzdělávání navštěvovali kroužky pravidelně po celý
školní rok. Tato pravidelná činnost je pro nás prvořadá, neboť nejlépe vystihuje a naplňuje pojem
zájmové vzdělání. Ve školním roce 2013/14 se nám podařilo otevřít několik nových kroužků, např.
golf, biofeedback, florbal, kroužek Šikovné ruce a kroužek fotografický a hudebně-taneční. Nejvíce
nás potěšil velký zájem veřejnosti o taneční přípravku folklorního souboru Šáteček.

Flétna

Kytara
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I. Pravidelná zájmová činnost (k 31. 8. 2014)
Název zájmového útvaru

Biofeedback
Country tance
Cvičení při hudbě
Debrujáři 3x
Elektronický 2x
Flétna 2x
Florbal 2x
Folklorní soubor Šáteček
Fotografický 2x
Golf
Grafomotorické nácviky
Hudebně taneční 2x
Keramika 18x
Klávesy
Klub Kamarád 2x
Kytara, zpěv 2x
Logopedie 4x
Mažoretky 3x
Míčové hry
Odbíjená
Počítače 3x
Programování
Předškoláček
Příprava na SŠ
Ruský jazyk
Sportovní hry 2x
Stolní tenis
Šachy 2x
Šikovné ruce 3x
Taekwon-DO I.T.F.
Taneční příprava pro Šáteček
Turistický
Umělecký
Vaření 3x
Volejbal
Vybíjená 2x
Výtvarný 4x
Celkem

Počet dětí, žáků,
studentů – účastníků
zájmového útvaru

8
19
13
46
20
22
29
39
17
8
8
20
227
9
24
32
42
47
16
11
21
8
6
14
4
12
4
16
66
15
14
18
8
28
10
34
60
995
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Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Interní pracovník

EP
EP
EP
EP
EP
IP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
IP, EP
EP
IP
IP, EP
EP
EP
EP
EP
IP, EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

Vedení zájmového
útvaru (kroužku) Externí pracovník

1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1
1
7
1
2
2
4
2
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
62

Cvičení při hudbě

Keramika

3.2 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ
Mažoretky ze ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem - při DDM Nymburk v Itálii
Po velkém úspěchu z červnové mezinárodní soutěže v pražské Lucerně, kde naše mažoretky získaly
1 zlatou medaili v kategorii solo, 1 stříbrnou medaili v kategorii small groups a 6. místo v kategorii
groups, jsme se zúčastnily během letního 10ti denního prázdninového soustředění velké
mažoretkové večerní show na poloostrově Gargano v letovisku San Menaio v residenci Marechiaro.
Naše nové kostýmky nám částečně financoval DDM Nymburk, částečně sponzor, včetně pořízení
nových twirlingových hůlek.
Mgr. Jana Tovarová, vedoucí ZÚ mažoretky

Činnost zájmového útvaru Mažoretky
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Taekwon-DO I.T.F.
listopad 2013 – Říčany u Prahy, Středočeský pohár
- 11x zlato (Eliška Fousková 2x, Karolína Holcová, Timea Klímová, Dominik Procházka,
Matěj Říha 2x, Štěpánka Říhová 2x, Štěpán Sedláček 2x)
- 10x stříbro (Eliška Fousková, Karolína Holcová 2x, Tara Klímová 2x, Jiří Macháček, Matěj Říha,
Jan Sedláček, Štěpán Sedláček, Jan Zachrdla)
- 8x bronz (Michal Berka, Timea Klímová, Jiří Macháček, Jan Ondruš, Dominik Procházka 2x,
Jan Sedláček, Jan Zachrdla)
- 2 poháry pro vítěze kategorie Masters (Matěj Říha, Štěpán Sedláček)
duben 2014 – Říčany u Prahy, Best of the Best 2014 (mezinárodní závody)
- 4x zlato (Timea Klímová 2x, Štěpánka Říhová 2x)
- 6x stříbro (Eliška Fousková, Karolína Holcová, Erik Kolář, Matěj Říha, Štěpánka Říhová,
Jan Zachrdla)
- 6x bronz (Eliška Fousková, Karolína Holcová, Timea Klímová, Erik Kolář, Matěj Říha,
Jan Zachrdla)
- 2 poháry pro vítěze kategorie Masters (Timea Klímová, Štěpánka Říhová)
květen 2014 – Nymburk, Celorepublikové závody STM
- 2x bronz (Timea Klímová, Jan Zachrdla)

Činnost zájmového útvaru Taekwon-DO I.T.F.

Šachy
Přebor mládeže Smíchov – 3. místo (Žigmund)
Přebor mládeže Mukařov – 3. místo (Kubečka)
Volejbal
Okresní kolo – 2. místo
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Zhodnocení činnosti kroužků Šátečku ve školním roce 2013–2014
V roce 2012–2013 nastal v Šátečku odliv dětí a to zejména v nejmladších věkových kategoriích.
Proto jsme spolu s vedením Domu dětí a mládeže v Nymburce dohodli od školního roku 2013–2014
otevření nového kroužku přímo v Domě dětí a mládeže v Nymburce. Tento kroužek je přípravkou
pro nové tanečníky Šátečku. Pro vedení tohoto kroužku se podařilo získat i lektora s tanečními
zkušenostmi (Pavla Techlovská).
Dalším krokem pro rozšíření členské základny souboru byly výchovné koncerty na
základních školách v Čelákovicích a v Litoli. Výsledkem těchto koncertů je i nárůst počtu
tanečníků, kteří dochází na zkoušky v semické škole. Díky podpoře Domu dětí a mládeže můžeme
spolupracovat s lektorkou lidového tance Romanou Khauerovou a lektorem lidové muziky Karlem
Krasnickým. MgA Romana Khauerová pro nás připravuje skvělé choreografie tanců, MUDr. Karel
Krasnický pro muziku píše úžasné úpravy lidových melodií. V minulosti ze souboru odcházeli
tanečníci a tanečnice, kteří dorostli do pubertálního věku. Tento trend se podařilo zastavit tím, že
tanečníci a tanečnice od 12 let postupně zařazujeme mezi velké tanečníky. V pátek zkouší nejprve
s malými a pak pokračují na zkoušce se staršími tanečníky.
V uplynulém školním roce se nám podařilo nacvičit tato nová taneční pásma: Rittersberk II.
(pro malé i velké tanečníky), Zvěřinec (pro malé a střední tanečníky), pásmo Mateníků pro velké
tanečníky je velice pěkně rozpracované. Předpokládám jeho premiéru v rámci vánočního koncertu
Šátečku. Muzika má pro tanečníky připravené pásmo Tance z Kouřimska, které začneme po taneční
stránce připravovat na jaře příštího roku.
Bohužel se nedaří získat nové členy pro muziku souboru Šáteček. Největší ztrátou je odchod
kontrabasistky na studia do Francie. Zatím se nepodařilo za ni získat stálou náhradu. Dále se nedaří
získat nové houslisty a hráče na violu. Výhrou pro muziku Šátečku je nová klarinetistka Eliška
Jasenovcová (absolventka Deylovy konzervatoře). V současné době se snažíme hledat na hudebních
školách v okolí nové muzikanty.
Podle počtu dětí, které začaly chodit na taneční zkoušky Šátečku, se dá očekávat v letošním
roce další nárůst členské základny. V Semicích se přišlo podívat na zkoušku mladších tanečníků cca
10 nových dětí, v DDM Nymburce již dochází cca 15–18 dětí.
Ing. Jan Kusovský, vedoucí souboru

Činnost zájmového útvaru Šáteček
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Realizace Elektrotechnického kroužku při DDM Nymburk
Vzhledem k delší absenci polytechnické přípravy na základních školách je elektrotechnický
kroužek reálný program vedoucí k motivaci pro technické vzdělávání mládeže.
Cílem tohoto specifického zájmového útvaru je se systematicky zaměřit na technické
vzdělávání v oblasti elektrotechniky, automatizace, ale i strojírenství a informačních technologií
a prakticky seznamovat mládež s rychlým vývojem techniky.
V těchto zájmových útvarech se zájemci mohou připravovat i na své budoucí povolání nebo
rozšiřovat okruh svých zájmů.
Elektrotechnický kroužek a jeho zaměření
Je technicky zaměřený kroužek, ve kterém se děti a mládež volnočasovou aktivitou a nenásilnou
cílenou vzdělávací formou seznamují s technickými prostředky, které nás obklopují, a s pracovními
činnostmi a postupy, které se používají při jejich výrobě. Věnuje se především elektrotechnickým
činnostem a výrobkům, které jsou potřebné v běžném životě lidí. Současně se učí vnímat svou
práci i výsledek, cíl jako užitečnou věc nejen pro sebe.
V elektrotechnickém kroužku se učí pracovat s různým nářadím a nástroji používanými při
domácí řemeslné činnosti i v zaměstnání, používají k tomu různé technické materiály, učí se mnoha
pracovním postupům jak z technické stránky, tak také osvojením si potřeby dodržování pravidel
bezpečné práce. Kroužek je vhodný pro děti zhruba od 5. třídy ZŠ.
Obsahová náplň kroužku
Seznamují se se základními elektrotechnickými součástkami, učí se rozumět jejich funkci a tomu,
jak se technicky označují. Také se učí rozumět technické dokumentaci, kreslí schematické značky
součástek a používají je ve schématech zapojení různých výrobků.
Naučí se pracovat s běžným pracovním nářadím i se speciálním elektrotechnickým nářadím
a činnostmi, jako jsou úpravy materiálů (řezání, vrtání, pilování, pájení lepení).
Učí se sestavovat jednoduché elektrické obvody, pájet elektronické součástky. Provádějí
technické pokusy, které dětem pomáhají pochopit funkce různých elektrotechnických prvků.
Osvojují si fyzikální vědomosti. Později sestavují složitější elektronické obvody včetně
mechanických konstrukcí, provádějí měření a zkoušejí funkce zhotovených zařízení. Následně
vyrábějí jednoduché elektrotechnické a elektronické moduly, stavebnice a hračky.
Z víceleté činnosti kroužku již můžeme objektivně bilancovat.
Volba technicky zaměřeného kroužku byla přínosem k naplňování výchovných cílů i zájmu dětí
a mládeže. Prestiž kroužku roste s každoročně se zvyšujícím počtem zájemců. Nyní již druhým
rokem otevíráme specializovaný kroužek robotiky pro pokročilé a zájemce o tuto perspektivní
oblast elektrotechniky.
Děti a mládež jsou z práce v kroužku nadšeni, těší se na každé setkání. Znalosti a dovednosti
získané v kroužku jim určitě pomáhají i při jejich studiu a budou se jim jistě hodit při rozhodování
o volbě studia a povolání pro jejich osobní a profesní život. Kroužek (kroužky) vedou zkušení
pedagogové s odborným vzděláním a praxí. Procházejí dalším vzděláváním včetně rozšiřujících
kurzů a splňují všechna kritéria pro práci s dětmi a mládeží.
Jiří Maršálek, vedoucí kroužku
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3.3 Příležitostná zájmová činnost
Plán příležitostné činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se v roce 2013/2014
podařilo splnit, některé akce se neuskutečnily (nezájem účastníků), některé se naopak do plánu
přidaly. Plán příležitostné činnosti zahrnuje široké spektrum činností pro všechny věkové kategorie.
Je to jednak vlastní činnost členů jednotlivých ZÚ pro veřejnost nebo účast na akcích pořádaných
jinými organizátory.
II. Příležitostná zájmová činnost (k 31. 8. 2014)
Datum

7. 9.
14. 9.
14. 9.
2. 10.
5. 10.
31. 10.
9. 11.
11. 11.
13. 11.
16. 11.
30. 11.
30. 11.
5. 12.
7. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
13. – 20.12.
14. 12.
14. 12.
19. 12.
25. 12.
15. 1.
18. 1.
25. 1.
3. 2.
4. 2.
13. 2.
15. 2.
15. 2.
20. 2.
11. 3.
15. 3.

Název akce

Jiřinkovské slavnosti - vystoupení Šáteček
Dožínky Přerov n/L - vystoupení Šátečku
Výprava do Otradovic - turistický kroužek
Kreativní kurz - drátování
Výprava do Čelákovic - turistický kroužek
Halloween v DDM - dlabání dýní
Výprava do Lysé n/L - turistický kroužek
Svatomartinské pečení rohlíčků
Kreativní kurz - potisk triček
Muzeum hudby - Tuláček
Adventní vystoupení - mažoretky
Výprava do Ostré - turistický kroužek
Mikuláš v DDM
Svíčkárna Šestajovice - Tuláček
Vánoce s kamarády
Vánoce s kamarády
Vánoční koncert Semice - Šáteček
Vánoční dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
Vánoční koncert na zámku - Šáteček
Vánoční vystoupení - mažoretky
Vánoční koncert - klávesy, kytary
Zpívání u jesliček
Vystoupení pro prvňáčky Lysá n/L
Vodní svět Kolín - Tuláček
Výprava na Přerovskou hůrku - turistický kroužek
Karneval v DDM
Karneval v DDM
Valentýn v DDM
Výprava do Otradovic - turistický kroužek
Muzeum Mineralia Praha - keramický kroužek
Výstava Stavitel 2014 Lysá n/L
Keramické odpoledne v ZŠ Hořátev
Výprava na zříceninu u Starého Vestce - turistický kroužek
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Počet účastníků celkem

224
225
11
5
12
8
15
13
4
8
110
9
35
10
10
10
300
319
100
300
55
50
150
6
6
6
12
24
9
5
22
13
6

26. 3.
26. 3.
9. – 11.4.
12. 4.
14. – 16.4.
16. 4.
17. 4.
14. 4.
24. 4.
3. 5.
21. 5.
26. 5.
2. 6.
7. 6.
15. 6.
28. 6.
Celkem

Kreativní kurz - drátování
Pečený čaj
Velikonoční dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
IQ Landia Liberec - Tuláček
Velikonoční dílny pro ZŠ Komenského Nymburk
Velikonoční trhy
Zelený čtvrtek v DDM
Kamarádi v divadle
Kamarádi v divadle
Tuchlovická pouť - vystoupení Šátečku
Kreativní kurz - pedig
Kavárnička dříve narozených - mažoretky
ZOO Chleby - výlet
Květinová slavnost Lysá n/L - mažoretky
Městečko open air Přerov n/L - Šáteček
Výprava do Lysé n/L - turistický kroužek

Svatomartinské pečení rohlíčků

Karneval v DDM

5
12
138
19
218
500
40
9
8
400
10
60
45
300
650
15
4521

Mikuláš v DDM

ZOO Chleby – výlet
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Pečený čaj

3.4 Pobytové akce
Ve školním roce 2013/2014 jsme zařadili do programu některé nové pobytové akce v rámci kroužku
Debrujárů a Turistického kroužku.

III. Pobytové akce (k 31. 8. 2014)
Název akce

Datum

17. – 22.9.
29. – 30.5.
30.5. – 1.6.
6. – 8.6.
21. – 22.6.
Celkem


Taekwon-DO - soustředění Sklárna u Žihle
KMD - Fyzikální show + workshop Ostrava
Šáteček - Polabská vonička
Šáteček - Podluží v písni a tanci
Turistický kroužek - Výprava na Kokořínsko

Počet účastníků

Osobodny

8
188
650
1000
15
1861

48
376
1950
3000
30
5404

Poznámka: KMD - Klub malých debrujárů

Letní tábor Mukařov

Poznávací zájezd Klubu malých debrujářů do Anglie

Příměstský tábor 18.-22.8.2014

Příměstský tábor 25.-29.8.2014
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3.5 Prázdninová činnost
Prázdninová činnost je jednou z nejobsáhlejších činností DDM Nymburk. Naše tábory ať
příměstské, či pobytové jsou veřejností velmi vyhledávané. Spolupracujeme s kvalifikovanými
vedoucími a programy táborů jsou velice pestré a pro děti lákavé.
IV. Prázdninová činnost (k 31. 8. 2014)
Název akce

Datum

29.-30.10.
31.1.-2.2.
31. 1
24.-28.2.
27.6.- 6.7.
1.-10.7.
30.6.-5.7.
30.6.-4.7.
7.-11.7.
14.-18.7.
20.7.-2.8.
28.7.-2.8.
9.- 16.8.
18.-22.8.
15.-19.8.
23.-30.8.
Celkem

PT- podzimní prázdniny
KMD Ledová Praha
Pololetní prázdniny - Buřty na sněhu
PT - jarní prázdniny
soustředění mažoretek Itálie
Mezinárodní folklorní festival ve Skopje
Anglie - KMD poznávací zájezd
PT - letní
PT - letní
PT - letní
LT Mukařov
KMD Zubří
soustředění Šáteček
PT - letní
PT - letní
soustředění Taekwon-DO

Poznámka: PT - příměstský tábor
LT - letní tábor
KMD - Klub malých debrujárů

Příměstský tábor – jarní prázdniny 24. - 28. 2. 2014
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Počet
účastníků

Osobodny

Počet
pracovníků

12
17
4
15
8
11
50
30
31
29
40
8
28
28
27
10
348

24
51
4
75
80
110
300
150
155
145
560
48
224
140
135
80
2281

2
2
1
2
3
15
4
3
3
3
7
2
18
3
3
3
74

3.6 Další činnosti zájmového vzdělávání
Další velice rozsáhlou činností je spolupráce DDM Nymburk s místními a okolními školkami,
kterým nabízíme keramické tvoření a seznamování s prací na PC formou výukových programů pro
MŠ.
V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k 31. 8. 2014)
Název akce

Keramika MŠ Třebestovice
Počítače MŠ Třebestovice
Keramika MŠ Polabec
Keramika MŠ Oskořínek
Keramika MŠ Kostelní Lhota
Keramika MŠ Vlkava
Keramika MŠ Čtyřlístek
Počítače MŠ Čtyřlístek
Keramika MŠ P+K
Počítače MŠ P+K
Keramika MŠ Pňov
Keramika MŠ Ratenice
Keramika ZŠ Krchleby
Keramika ZŠ Budiměřice
Celkem

Počet akcí

Počet účastníků - dětí, žáků, studentů

20
20
6
7
6
3
27
27
27
13
6
1
3
4
170

117
117
242
118
69
68
273
290
288
67
59
20
70
123
1921

Počítače MŠ

3.7 Osvětová a informační činnost
V osvětové a informační činnosti se snažíme seznamovat širokou veřejnost s činností DDM
Nymburk a přispívat k získávání dalších vědomostí účastníkům těchto činností. Probíhají formou
besed, přednášek, show a ukázek činnosti.
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VI. Osvětová a informační činnost (k 31. 8. 2014)
Název akce

Datum

Počet účastníků

2.–4. 9.

zahájení školního roku pro ZŠ Komenského, Tyršova, letců ZAF

1350

6. 9.

Šáteček - výchovný koncetr pro ZŠ Litol

120

9.–12.9.

informativní schůzky

250

19. 9.

Šáteček - výchovný koncert pro ZŠ Čelákovice

480

říjen

BOZP a PO pro interní a externí pracovníky

65

22. 11.

propagační akce Šátečku v tanečním kurzu v Nymburce

265

10. 12.

KMD - Fyzikální show - Den otevřených dveří ZŠ Tyršova Nbk.

960

12.12.

Den otevřených dveří - mažoretky

160

14. 2.

KMD - Fyzikální show pro ZŠ Kolín

103

12. 3.

KMD - Fyzikální show pro ZŠ Tyršova Nymburk

14

16. 4.

Dny sociálních služeb města Nymburk

300

16. 5.

KMD - Fyzikální show pro SPŠ Praha

68

23. 5.

KMD - Fyzikální show pro SPŠ Praha

68

4.5.

Akademie DDM Nymburk

350

14.5.

informativní schůzka Anglie

40

5.–12. 8.

Expo Science Asia Jordánsko - KMD

3000
7593

Celkem

poznámka: KMD – Klub malých debrujárů

Český stánek na Expo Science Asia Jordánsko

Vystoupení Šátečku na Akademii DDM Nymburk
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3.8 Organizace soutěží a přehlídek
Soutěže vyhlašované MŠMT, KÚ SK, okresní kola
VII. Práce s talenty (k 31. 8. 2014)
Název akce

Datum

7.11.
27.1.
7. 2.
12.2.
18.2.
26. 3.
21.5.
Celkem

Okresní přebor družstev v šachu
Dějepisná olympiáda
Olympiáda v ČJ
Konverzační soutěž v NJ
Zeměpisná olympiáda
Dětská scéna 2014
Plavecko-běžecký pohár

Počet účastníků

44
21
42
28
40
50
83
308

Šachový turnaj seniorů a jejich vnuků

Velikonoční turnaj dvojic – elektronické šipky

Soutěž Malování U Kotherů

Kvark 2014 – finále soutěže Klubu malých debrujárů
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Soutěže vyhlašované DDM Nymburk a jinými organizacemi
Název akce

Datum

Počet účastníků

září 2013

Podzimní fotosoutěž Albatros

9

7. 9.

vyhodnocení soutěže Malování u Kotherů 2013

50

7. 9.

MČR v šachu

2

14. 9.

Zadinův memoriál - šachy

2

16. 9.

Středeční kvízování

13

21. 9.

turnaj družstev Rapid Český Brod

4

21. 9.

Zbraslavské trojice - šachy

3

29. 9.

Přebor mládeže Smíchov - šachy

1

28. 9.

Regionální přebor mládeže v šachu - Mukařov

6

říjen 2013

keramiká soutěž Podzimní drak

14

2. 10.

Středeční kvíz - Zajímavosti z přírody

9

5. 10.

Šachový turnaj J. Hradila

3

19.– 20.10.

Taekwon-DO - Celorepublikové závody STM

3

20. 10.

Regionální přebor v šachu

16

listopad 2013 Fotografická soutěž - volné téma

10

listopad 2013 Fotografická soutěž - Malování

10

3. 11.

Regionální přebor v šachu

16

6. 11.

Okresní kolo ve volejbale

11

9. 11.

Taekwon-DO - Středočeský pohár Říčany

15

9. 11.

Regionální přebor v šachu - Poděbrady

8

10. 11.

Regionální přebor v šachu

16

14. 11.

Regionální přebor v šachu

16

17. 11.

Regionální přebor v šachu

16

23. 11.

Turnaj mládeže v šachu

3

24. 11.

Regionální přebor v šachu

16

1. 12.

Regionální přebor v šachu

16

8. 12.

Regionální přebor v šachu

16

10. 12.

Fotografická soutěž - O nejlepšího mrazíka

6

15. 12.

Regionální přebor v šachu

16

16. 12.

O vánočního kapra - elektronické šipky

38

5. 1.

Regionální přebor v šachu

16

12. 1.

Regionální přebor v šachu

16

19. 1.

Regionální přebor v šachu

16
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26. 1.

Regionální přebor v šachu

16

únor 2014

Keramická soutěž Ptačí budky

16

únor 2014

Středeční kvízování

14

9. 2.

Regionální přebor v šachu

16

16. 2.

Regionální přebor v šachu

16

23. 2.

Regionální přebor v šachu

16

9. 3.

Regionální přebor v šachu

16

16. 3.

Regionální přebor v šachu

16

23. 3.

Regionální přebor v šachu

16

29. 3.

Šachový turnaj seniorů a jejich vnuků

17

5. 4.

Taekwon-DO - Říčany

15

6. 4.

Regionální přebor v šachu - Říčany

5

12. 4.

Krajský přebor mládeže v šachu

5

12. 4.

Velokonoční beránek - šachy

2

12. 4.

Velikonoční turnaj dvojic - elektronické šipky

24

13. 4.

Regionální přebor v šachu

16

13. 4.

Děti fittnes - mažoretky

12

3.– 4.5.

Taekwon-DO - Celorepublikové závody

15

6. 5.

Fotografická soutěž - Chystáme se na prázdniny

6

10. 5.

Šachový turnaj český brod

2

17. 5.

Říčanský dvojblok - šachy

2

25. 5.

Mezinárodní festival Lucerna - mažoretky

12

28.–30.5.

Piškoty pro ZOO - soutěž

24

4. 6.

Nádoba dům - keramická soutěž

40

13.–15.6.

Kvark 2014 - finále soutěže KMD

150

prázdniny

Malování u Kotherů

300

prázdniny

Pošli pohled

100

Celkem

1301

3.9 Odborná, metodická činnost
Díky ochotě pracovníků umožnilo naše zařízení absolvovat odbornou praxi několika studentům
pedagogických a ekonomických oborů. Tato metodická činnost je pro naše pedagogy časově
náročná, přesto se vedení praktikantů ujali.
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VIII. Metodická a odborná činnost (k 31. 8. 2014)
Datum

Název akce

Počet účastníků

3.9.–17.12.
2.10.
2. 10.
6. 10.
13. 10.
říjen
29.11.
14.–15.12.
3.2.–29.4.
28.–30.3.
květen
5.5.–6.6.
7.5. –30.6.
červen
2.6.–20.6.
6.6.
20.7.–10.8.
Celkem

zajištění odborné praxe
MŠMT – vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže KMD Nobel 2013
MŠMT - zahájení mezinárodní soutěže KMD Kvark 2014
setkání odborné poroty Kvark 2014
Taekwon-DO - seminář před závody
vedení stážistů logopedie
pedagogická porada interních a externích spolupracovníků
valné shromáždění vedení KMD
zalištění odborné praxe
seminář vedoucích KMD Luhačovice
vedení stážistů logopedie
zajištění odborné praxe
zajištění odborné praxe
setkání vedoucích šachových kroužků
zajištění odborné praxe
pedagogická porada interních a externích spolupracovníků
zajištění odborné praxe

1
50
50
7
5
2
26
30
1
53
2
1
1
8
1
25
1
264

3.10 Spontánní činnost
Spontánní činnost probíhá formou odpoledního klubu, který je dětem otevřen každý den
v odpoledních hodinách. Klub navštěvují děti zdarma. Dozor nad dětmi je zajištěn pedagogem,
který pro děti připravuje program. O činnosti v odpoledním klubu je velký zájem, spokojeni jsou
i rodiče, neboť ne všechny děti mohou volný čas trávit v družině.
IX. Spontánní činnost (k 31. 8. 2014)
Název akce

Datum

září 2013
říjen 2013
listopad 2013
prosinec 2013
leden 2014
únor 2014
březen 2014
duben 2014
květen 2014
červen 2014
Celkem

odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub
odpolední klub

Počet účastníků
- dětí, žáků, studentů

219
425
425
202
289
210
295
283
259
62
2669
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4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích
a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času

V naší výchovně vzdělávací práci s nadanými žáky máme zkušenosti zejména s talentovanými žáky
docházejícími do hudebních kroužků a do kroužků výtvarné činnosti a keramiky. Talentované děti
rády docházejí na hodiny a dobře spolupracují. Obvykle zůstávají déle než jeden rok a pokračují
v rozvíjení svého talentu.
Hudební kroužky jsou koncipovány jako příležitost rozvíjet hudební cítění v malé skupině
(2–3 žáci). Malá skupina přináší žákům více výhod. Umožňuje individuální práci podle míry, v jaké
žáci ovládají techniku hry. Rozvíjí schopnost vnímat spoluhráče a sehrát se spolu. V malé skupině
zůstává při hře hladina hluku na přijatelné úrovni, žáci se nepřehluší a zachová se jim možnost
slyšet sám sebe při hře.
Děti jsou motivovány možností předvést svůj talent na Akademii, kterou každoročně
pořádáme v městském divadle. Vítají také příležitost zahrát si za doprovodu dalších hudebních
nástrojů ve spolupráci se spřátelenými muzikanty. Ve školním roce 2013/2014 si děti takto zahrály
při hodinách s doprovodem basy a houslí.
Pavla Schreyerová, pedagog volného času

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme v DDM Nymburk stejnou pozornost, jako
ostatním. Snažíme se je motivovat k pracovním výkonům, začleňujeme je do kolektivu a zároveň
vedeme ostatní k přátelskému chování. DDM Nymburk nabízí pro děti se speciálními potřebami
několik kroužků a výukových hodin, které napomáhají k jejich zlepšení (např. logopedie
a grafomotorika).
Pro nadané žáky a studenty nabízíme širokou škálu zájmových kroužků, kde rozvíjíme dále
jejich talent a podporujeme je k vyšším výkonům. V případě zájmu a podpory rodičů dále vedeme
děti k účasti na soutěžích a motivujeme je pro další práci v určité oblasti. Umělecky založené
kroužky, které jsme u nás v DDM Nymburk otevřeli, jsou například výtvarný, keramický,
fotografický či hraní na kytaru.
Irena Kadlecová, pedagog volného času

5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti
DDM Nymburk se zapojuje do programů a projektů vyhlašovaných různými subjekty. Díky
malému počtu interních zaměstnanců a jejich vytížení a složitou legislativou některých projektů se
zapojujeme do těch méně rozsáhlých. Přesto se nám podařilo v některých projektech uspět a získat
mimorozpočtové finanční prostředky pro činnost dětí v DDM Nymburk.

Strana 22 (celkem 28)

5.1 Programy a projekty
Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika
podaného (schváleného)
projektu

Schválená finanční
podpora, finanční
spoluúčast kraje,
vlastní či jiné finanční
zdroje

Středočeský
kraj
Nadace
ČEZ
Středočeský
kraj

Fond hejtmana

neschváleno

Podpora regionů

neschváleno

město
Nymburk
město
Nymburk

Fond vzdělávání,
neschváleno
sportu, volného času a
primární prevence
Grant - Trénování
dotace: 7 000,paměti a komunikace vl. zdroje: 8 000,seniorů
Grant - Keramika pro
spádové MŠ

dotace: 5 000,vl. zdroje: 32 000,-

Průběh realizace,
čerpané finanční
prostředky

v souladu se
schváleným
projektem
v souladu se
schváleným
projektem

Zhodnocení přínosu
projektu a jeho
výsledky (pokud byl
ukončen)

byla nově
navázána
spolupráce se
seniory
bylo umožněno
i menším školkám,
které nedisponují
finančními
prostředky na
nákup pece,
pracovat s
keramickou hlínou

5.2 Zahraniční spolupráce
DDM se podílelo na realizaci mezinárodní soutěže Pohár vědy – Kvark 2014, zúčastnily se týmy
z Kanady, Turecka, Slovenka, Itálie a Německa.
Dále se malí debrujáři zúčastnili mezinárodní výstavy Expo Science Asia v Jordánsku.
Zahraniční aktivity jsou pro děti velice přínosné. Učí se samostatnosti, získávají nové
zkušenosti, poznatky a dovednosti. Také musí samostatně řešit hospodaření s cizí měnou.
Mgr. David Michálek

Mezinárodní soutěž Pohár vědy – Kvark 2014
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5.3 Prevence rizikového chování dětí a mládeže
Činnost odpoledního klubu
Odpolední klub v DDM Nymburk funguje na principu nízkoprahovosti. Děti mohou využít prostory
klubu od pondělí do čtvrtka v době od 12:30 do 16:30 a v pátek od 12:30 do 15:00. Dětem je
k dispozici spousta stolních her, počítače s internetem, nově také plazmová televize s Xboxem. Mají
možnost zapojit se do výtvarných aktivit s přítomným pedagogem, který jim ochotně pomůže,
například s domácími úkoly.
Složení dětí je různé. Klub navštěvují převážně děti z blízké základní školy. Všechny děti spolu
vycházejí velmi dobře i přesto, že je mezi nimi velká část dětí z romských rodin. Děti se znají ze
školy (nebo právě z Odpoledního klubu, kam většina z nich chodí pravidelně a už velmi dlouho)
a mají mezi sebou kamarádské vztahy. Tím přispíváme k prevenci rizikového chování dětí
a mládeže, neboť jinak by se tyto děti potulovaly po městě.
5.4 Vnější partneři střediska
V letošním roce jsme nadále spolupracovali s těmito zařízeními: MŠ Vlkava, MŠ Oskořínek,
MŠ Polabec, MŠ Kostelní Lhota, MŠ Pňov, MŠ Ratenice, ZŠ Budiměřice, ZŠ Hořátev,
MŠ U pejska a kočičky, MŠ Větrník, MŠ Třebestovice, Městský úřad Nymburk, ZOO Chleby,
ZŠ Komenského Nymburk, ZŠ Tyršova Nymburk, ZŠ JAK Lysá nad Labem,
ZŠ BH Lysá nad Labem, ZŠ Milovice s Fokusem Mladá Boleslav. Dále jsme úspěšně nově
rozvinuli spolupráci s MC Svítání a se Sokolem Nymburk. Širokou spolupráci jsme také navázali
s nově otevřenou základní a mateřskou školou Juventa v Milovicích.
5.5 Ediční a propagační činnost
V roce 2013/2014 jsme pro obě pololetí školního roku vydali leták propagující naši činnost
a aktuální nabídku aktivit.
Celkovou nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2013/2014 a jednotlivé aktivity jsme
propagovali prostřednictvím vlastních letáků, které zveřejňujeme na svých webových stránkách
a rozesíláme je do škol a do zařízení pracujících s dětmi a mládeží jak ve městě, tak v jeho okolí. Ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem využíváme plakátovacích ploch města. Informace
zveřejňujeme v Městském zpravodaji, který vydává Městský úřad Nymburk jako měsíčník. V rámci
komunitního plánování města Nymburk zveřejňujeme své akce na webových stránkách
Elektronického informačního systému sociálních služeb. Při zveřejňování informací o našich akcích
dále spolupracujeme s následujícími institucemi: Městská knihovna, Informační centrum města
Nymburk, občanské sdružení Semiramis, mateřské centrum Svítání, mateřské školy a základní
školy ve městě a v okolních obcích.

Propagační činnost – venkovní vitrína DDM Nymburk
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6. Údaje o pracovnících SVČ
I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k 30. 6. 2014)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
– s odbornou
kvalifikací 1

8/7,4

4/4

4/2,9

4

Počet účastníků
prav. činností na
přep. počet pedagog.
prac.

219

II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k 30. 6. 2014)
Pedagog.
pracovník
Kuchařová Dana
Johanová Halka
Jelínková Eva
Schreyerová
Pavla

Pracovní zařazení,
funkce
ředitelka
pedagog volného
času
zástupkyně ředitelky
pedagog volného
času
pedagog volného
času
pedagog volného
času

Úvazek

Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání,
obor

Titul

Délka
ped.
praxe

1,00

SpgŠ, Učitelství MŠ, Vychovatelství

26

1,00

SPŠ Prospera, Kurz pg.přípravy

16

1,00

Gymnázium, Studium pg - pg. volného času

18

1,00

ETF UK Praha, Studium pg - pg. volného
času

9

III. Další údaje o nepedagogických pracovnících (k 30. 6. 2014)
Nepedagog.
pracovník

Faulhammerová
Eva
Stegbauerová
Martina
Škodová Jana

Pracovní zařazení,
Úvazek Kvalifikace – dosažený stupeň vzdělání, obor
funkce
účetní
referent majetkové
správy
uklízečka



Délka
neped.
praxe

1,00 střední, Střední ekonomická škola Praha

19

0,50 střední, SPŠ Kolín

21

0,90 vyučena, SOU Mladá Boleslav

IV. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2014)
Počet pedag.
do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
pracovníků
0
1
2
1
Celkem
z toho žen

Titul

1

2

24

nad 60 let
0

Z toho
důchodci
0

Průměrný
věk
45

1

Personální změny ve školním roce:

Ve sledovaném školním roce skončil pracovní poměr na dobu určitou jednomu pedagogovi volného
času a byl prodloužen na dobu neurčitou.
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků


Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
ředitelka - zahájení studia VŠ Univerzita Karlova Praha, obor Školský management
externí pracovníci - doplnění kvalifikace Studiem pedagogiky pro pedagogy volného času
vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost



Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,
školení, samostudium
VISK - Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku - 1 účastník
DDM Poděbrady - celoroční kurz Keramika pro dospělé - 1 účastník
VISK - Relaxace a uvolňovací cviky v MŠ - 1 účastník
VISK - Školská legislativa I. - 1 účastník
Sdružení pracovníků DDM v ČR - celostátní seminář ředitelů - 1 účastník
Speciální ZŠ Poděbrady - Praktické využití dotekových tabletů - 1 účastník
VISK - Školská legislativa II. - 1 účastník
Nakladatelství Forum - Cestovní náhrady - 2 účastníci
Piros Czech - Písemná komunikace I. - 1 účastník
AMD ČR - Republikový seminář vedoucích - 4 účastníci
VISK - Hospitační činnost ve škole - 1 účastník
VISK - Písně, hrátky se zvířátky - 1 účastník
ACZ - Kurz komunikace s dětmi - 1 účastník
a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 31
b) počet vícedenních akcí: 2



Finanční náklady vynaložené na DVPP
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo celkem 15 658,- Kč.

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 9)
Dne 17. 4. 2014 byla v DDM Nymburk provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí zaměřená
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. Výsledek kontroly – bez
závažných nedostatků, prostory DDM Nymburk vyhovují provozování zájmové činnosti.
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ
I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času
Za rok 2013 (k 31. 12.)
Základní údaje o hospodaření SVČ
Činnost
v tis. Kč
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2014 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

4329

2366

2.

Výnosy celkem

4355

3193

3632

1709

723

1484

26

827

příspěvky a dotace na provoz
z toho
ostatní výnosy
3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV)

2.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů
z pronájmu celkem (INV)

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

mzdové výdaje

3361
3324
3125

1

ostatní celkem
z toho

Za rok 2013
(k 31. 12.)

37

33166 Olympiády

26

33046 Povodně

11

z toho

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)
ostatní účelové výdaje celkem1

z toho

211
61

0001 Sportovní akce

11

0099 Fond hejtmana

50

z toho

5.

272

Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
EHP/Norsko atd.)
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Závěr
Hospodaření příspěvkové organizace je závislé na provozní dotaci od zřizovatele, která je stále
nedostačující. Provoz zařízení je dotován ze zápisného, a proto zbývá méně finančních prostředků
na materiál a pomůcky potřebné pro zájmovou činnost dětí. Vedle pravidelné činnosti se snažíme
získávat další příjmy nepravidelnou činností, například pořádáním výletů, výtvarných dílen,
pořádáním akcí pro firmy. Také nám chybí finanční prostředky na rozsáhlejší opravy budovy, které
jsou vzhledem k jejímu stáří nutné.
V průběhu školního roku 2013/2014 došlo v našem zařízení k některým personálním
změnám. Někteří vedoucí zájmových kroužků absolvovali kurz k získání pedagogického vzdělání,
které od 1. 1. 2015 je povinné pro každého, kdo vykonává přímou pedagogickou činnost.
Počty dětí, které navštěvují pravidelné kroužky, jsou stabilní. Většina plánovaných akcí
pořádaných mimo pravidelnou činnost se uskutečnila.
V průběhu roku a dle finančních možností zlepšujeme estetické prostředí v budově i ve
venkovních prostorách. Vím, že finanční prostředky chybí všude, ale vzhledem k tomu, že je
budova ve vlastnictví zřizovatele, bychom uvítali větší finanční spoluúčast na její údržbě.

Datum zpracování zprávy: 22. 10. 2014

Podpis ředitele a razítko střediska:

Datum projednání zprávy: 23. 10.2014

Dana Kuchařová
ředitelka Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
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