LEDEN 2019
sobota 12.1.2019 • 15:00–17:00 • Janského 1 • od 10 let • 20 Kč
Odpoledne záhad • Pojďte rozlousknout sérii hlavolamů, hádanek a úkolů, které vás
dovedou k tajemnému cíli.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka IV • 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). Pět
nejlepších výsledků z možných osmi se počítá do celkového hodnocení s možností postupu do
červnového Velkého Finále, kde už se hraje o poháry a hodnotné ceny!
Bližší informace: Martina Gallo (731 444 445, sport@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 15:30–17:00 • Janského 1 • 30 Kč (děti), 20 Kč (doprovod)
Námořnický karneválek • Zábavné odpoledne pro rodiče a děti se soutěžemi, malou
diskotékou a vyhodnocením masek. Předprodej vstupenek bude zahájen 14. ledna na
vrátnici pracoviště Janského 1.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 9:00–12:00 • Janského 1 • 8–15 let • 50 Kč, 200 Kč (noví členové)
Rybářské školení • Povinné školení pro všechny členy MO ČRS Olomouc od 8 do
15 let, kteří nenavštěvují rybářské kroužky při MO ČRS Olomouc. Přezůvky a psací
potřeby s sebou. Zájemci o získání prvního rybářského lístku budou proškoleni a na
závěr školení vykonají závěrečnou zkoušku formou písemného testu. Po jejím
úspěšném složení obdrží na místě osvědčení k vydání prvního rybářského lístku. Všichni účastníci
obdrží potvrzení, na jehož základě bude možno obdržet platnou povolenku 2019 a pořídit platný
rybářský lístek na MMOL. Přihlásit se můžete na adrese janskeho@ddmolomouc.cz.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 1.2.2019 • 8:30–16:00 • Janského 1 • od 8 do 15 let • 300 Kč
Co si uvaříš, to si také sníš! • Během pololetních prázdnin si připravíme a
ochutnáme masopustní dobroty. Celý den s jídlem a pitím. Předprodej vstupenek na
recepci Janského 1 od 14. ledna 2019.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@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).

VÝSTAVY
4.1.–14.2.2019 • tř. 17. listopadu 47
Kresba a malba – Alena Baldessari a Hana Teplá • Výstava prací olomouckých
výtvarnic Aleny Baldessari a Hany Teplé představí jejich kresby a malby.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, vytvarnavychova@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).
OBSAZENO!
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).
OBSAZENO (PŘIJÍMÁME NÁHRADNÍKY)
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).

