ÚNOR 2019
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).
neděle 10.2.2019 • 15:00–17:00 • tř. 17. listopadu 47 • do 10 let • 40 Kč (děti), 20 Kč
(dospělí)
Lesní maškarní karneval • Zábavné odpoledne pro děti do 10 let plné masek, her,
tanečků a soutěží. Seznámíte se s obyvateli lesa a užijete si s nimi spousty zábavy. Děti
přezůvky sebou! Lístky se kupují až na místě.
Bližší informace: Barbora Skácelíková (777 483 229, tanec@ddmolomouc.cz).
pátek 15.2.2019 • 16:00–18:00 • Rožňavská 21 • 30 Kč
Popletený bál • Maškarní karneval, kde princezny bojují s draky a princové jsou na
draka. Veselý rej všech masek se spoustou hudby, tance a soutěží.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
sobota 16.2.2019 • 15:30–17:00 • Janského 1 • od 3 let • 30 Kč (děti), 20 Kč (doprovod)
Karneválek „V lese“ • 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 16.2.2019 • 09:00–12:00 • 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).
sobota 16.2.2019 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka • 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: Jaroslav Vraštil (725 499 992, plavani@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 28.2.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč
Turnaj v Osadnících • První turnaj v Osadnících v roce 2019. Přijďte osídlit ostrov Catan,
využijte co nejlépe všeho co nabízí a potom zvítězíte. Pro nejlepší jsou připraveny
zajímavé ceny, drobnou odměnu si však odnese každý účastník.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
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).

JARNÍ PRÁZDNINY
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 • 8:00–16:00 • 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).
11.–15.3.2019 • 8:00–16:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1500 Kč
Jarní prázdniny pro kluky i holky • Příměstské dobrodružství s cestovateli, mořeplavci
a piráty. Celý týden se budeme bavit, hrát si a soutěžit na souši i ve vodě.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
14.–15.3.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let • 600 Kč
V říši kouzel a fantazie • Dva dny kouzlení, hlavolamů, záhad a putování říší fantazie.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).

