PROSINEC 2018
sobota 1.12.2018 • 9:00 • Přírodovědecká fakulta UP
First Lego League 2018 • Moravská část celostátního finále soutěže v robotice.
Slavnostní zahájení bude v 9:00 a ve 13:15 začne čtvrtfinále, semifinále a finále
ROBOTGAME. Robot, musí za 2,5 minuty bezchybně splnit co nejvíce zadaných úkolů.
Bližší informace: Zuzana Trizmová (731 444 441, ddm@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 6.12.2018 • 16:00–18:00 • Rožňavská 21 • 30 Kč (děti), 20 Kč (dospělí)
Mikulášský bál • Tradiční setkání dětí s Mikulášem. Připraveny jsou tanečky a soutěže
s čerty a anděly. Rodiče mohou připravit pro své děti balíčky se jménem, které jim předá
Mikuláš. Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 6.12.2018 • 17:00–20:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč (ostatní)
Turnaj v Osadnících • Poslední turnaj v Osadnících z Katanu v tomto roce. Pro nejlepší
jsou připraveny zajímavé ceny, drobnou odměnu si však odnese každý účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
8.–9.12.2018 • 9:00–16:30 • tř. 17. listopadu 47 • 10–18 let • 650 Kč
Šermířské soustředění • Seminář věnovaný šermu s dlouhým mečem. Soustředění se
zaměří na výuku pádů a kotoulů se zbraní, dále bude kladen důraz na základní šermířské
kroky, seky a body se zaměřením na přesnost a včasnost. Probereme i základní
odzbrojení a sražení protivníka na zem. Seminář je vhodný pro začátečníky, ale i pro
pokročilejší šermíře ve věku 10–18 let, kterým může pomoci zlepšit provedení a vnímání
daných technik. Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
15.12.2018 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka III • Turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení
amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00. S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny
a sportovní oblečení. Turnaj je určen pro děti a mládež školního věku a probíhá ve dvou
kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včetně víceletých gymnázií). 5 Pět nejlepších výsledků
z možných osmi se počítá do celkového hodnocení s možností postupu do červnového Velkého Finále!
Bližší informace: Martina Gallo (731 444 445, sport@ddmolomouc.cz).
pátek 21.12.2018 • 15:30–17:00 • Janského 1 • 20 Kč
Vánoční strom pro zvířátka • Předvánoční setkání na zahradě spojené s vyráběním
jednoduchých ozdůbek z přírodních materiálů se semínky a rozinkami. Zdobení
a rozsvěcení stromečku. Součástí bude ochutnávka netradičních vánočních dobrot. Akce
je určena rodičům s dětmi a malým školákům.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
sobota 22.12.2018 • 10:00 • ZOO Olomouc
Vánoční strom v ZOO • Malé předvánoční setkání se zvířátky. V 10:00 hod společně
nazdobíme strom pro zvířátka. Netradiční ozdůbky budou přichystány, těšíme se i
na vaše vlastní výrobky. Čeká vás i malá společná vycházka po ZOO.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

VÝSTAVY
13.11.–21.12.2018 • tř.17. listopadu 47, Galerie DDM
Letní fotografická dílna 2018 • Fotografická výstava mladých začínajících fotografů,
kteří se účastnili tradiční letní fotografické dílny v červenci 2018. Vernisáž výstavy
proběhne 13.11.2018 v 17 hodin. Vystaveny budou nejrůznější fotografie – od pouliční
fotografie až po inscenované ateliérové práce. Dílna byla finančně podpořena
statutárním městem Olomouc. Bližší informace: Vladimír Janek (731 444 449, estetika@ddmolomouc.cz).

DRAČÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA
OBSAZENO!
20.–26.1.2019 • Cotkytle (Orlické hory) • 4200 Kč (dospělý), 3800 Kč (dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Týdenní pobyt na horách, kde děti lyžují pod dohledem
zkušených instruktorů (lyžařský výcvik pro děti je v ceně zájezdu). Je určen pro pokročilé
dětské lyžaře i úplné začátečníky. Rodiče mohou dobu výcviku využít dle svých
představ. V podvečerních hodinách je pro děti připraven společný program.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
pátek 1.2.2019 • 8:00–17:00 • Karlov (Čerťák) • 6–18 let • 500 Kč, 200 Kč (bez výuky)
Lyžování pro školáky • Jednodenní výjezd na hory pro školáky, kteří mají jednodenní
pololetní prázdniny. Zkušení instruktoři se postarají o výcvik na lyžích. V ceně je
doprava, instruktoři a malá svačinka. Oběd si zajišťuje každý sám. Jízdné není v ceně, ale
většinou ho jako skupina máme levnější. Pojede se při minimálním počtu 15 účastníků.
Možnost doprovodu za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede se za každého počasí.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
POSLEDNÍ VOLNÝ POKOJ (4 OSOBY)
10.–16.2.2019 • Cotkytle (Orlické hory) • 4200 Kč (dospělý), 3800 Kč (dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Pobyt na horách určený pro rodiče s dětmi. Zkušení
instruktoři se postarají o výcvik dětí na lyžích. Ve večerních hodinách je připraven
společný výtvarný i společenský program na chatě, bobování, sáňkování. Každý pokoj
má vlastní sociální zařízení. Stravování plná penze 3× denně hlavní jídlo a 2× svačinka.
Možnost využít po domluvě saunu. Doprava vlastní. Lyžuje se na Bukové hoře (dětský
vlek, sedačková lanovka). Autobus na lyžování zajištěn.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
23.2.–9.3.2019 • 08:00–16:30 • Jeseníky • 6–18 let •
1500 Kč (za všechny tři výjezdy), 200 Kč (doprovod – 1 výjezd)
Jednodenní výjezdy na lyže • Tři víkendové výjezdy na lyže do Jeseníků, v termínech
23.2.,2. a 9.3.2019. Pravděpodobně (Čerťák, Annaberg, Vernířovice). V ceně je doprava,
instruktoři a malá svačinka. Oběd si zajišťuje každý sám. Jízdné není v ceně, ale většinou
ho jako skupina máme levnější. Pojede se při minimálním počtu 15 účastníků. Nelze
koupit jednotlivé výjezdy. Možnost doprovodu za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede se
za každého počasí. Odjezd v 8:00, návrat kolem 16:30.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
10.–16.3.2019 • Karlov pod Pradědem (chata Marion) • 7–15 let • 4100 Kč
Dračí jarní prázdniny • Týdenní pobyt na horách, kde děti lyžují pod dohledem
zkušených instruktorů. Je určen pro úplné začátečníky i pokročilé dětské lyžaře.
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, plná penze a lyžařský výcvik pro děti.
Skipas v ceně není.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
11.–15.3.2019 • 08:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–12 let • 1600 Kč
Olomoucké jarní prázdniny • Na jarní prázdniny jsme připravili příměstský tábor,
na kterém si vyzkoušíme různé zimní aktivity (bruslení, lyžování), budeme hrát hry
v tělocvičně i venku a něco si i vyrobíme. Pokud bude dost sněhu, zkusíme postavit
sněhuláka. Jsme připraveni na vše – počasí pro nás není překážkou.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725 499 992, plavani@ddmolomouc.cz).

