BŘEZEN 2019
JARNÍ PRÁZDNINY
OBSAZENO!
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).

OSTATNÍ AKCE
sobota 2.3.2019 • 09:00–12:00 • tř. 17.listopadu 47 • od 10 let • 200 Kč
Sobotní kurz háčkování • Přijďte si vyzkoušet, jak ruční práce uklidňuje, inspiruje a
přináší radost! Šikovné starší děti i maminky si během dopoledne vytvoří např. šaty pro
panenku, tašku, obal na mobil, začnou čepici nebo malou hračku. Příze, bavlny a háček s
sebou. Přihlaste se na keramika@ddmolomouc.cz
Bližší informace: Šárka Marxová Kvochová (723 525 031, keramika@ddmolomouc.cz).
úterý 19.3.2019 • 09:00–11:00 • tř. 17. listopadu 47 • 1–7 let • 20 Kč
Dopoledne v pohybu • Dopoledne určené pro děti a rodiče. Tělocvična se promění v
dětský koutek. Připraveny budou házecí hry, netradiční hry a spousta možností
pohybového vyžití (rozvoj pohybových dovedností, motoriky a koordinaci pohybů). Na
účastníky čeká opičí dráha s tunelem a spoustou překážek, různé druhy míčů a další
vybavení. Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 21.3.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • od 6 let • 40 Kč
Máš postřeh? • Turnaj v jednoduchých hrách založených na postřehu. Tentokrát budeme
hrát hru Gobbit. Stihne sežrat chameleon mouchu dřív, než ho dostane had? Nebo
moucha uletí a had zmizí? Je to velice jednoduché, takže šanci má každý, kdo má trošku
postřeh a umí se rychle rozhodovat. Pro hráče jsou připraveny zajímavé ceny.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).

22.3.2019 • 15:30–17:00 • Janského 1 • od 7 let • 50 Kč
Vyrob si svou stolní hru • Děti si v dílničce vyrobí vlastní stolní hru ve stylu „Z pohádky
do pohádky“ a odnesou si herní plán, figurky i kostku. Dílnička je vhodná pro školní děti,
které už umí psát. Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 11.2.2019 na vrátnici
DDM Janského 1. Veškerý potřebný materiál už je v ceně zahrnut.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
sobota 23.3.2019 • 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).
sobota 30.3.2019 • tř. 17. listopadu 47 • 4–8 let • 80 Kč (děti), 40 Kč (dospělí)
Pohádková stezka za princeznou • Do Olomouce přijel princ a hledá si nevěstu! Na
cestě k ní ho však čeká spousta nástrah a nelehkých situací, ve kterých bude potřebovat
pomoc nejen od dětí ale i od jejich rodičů. Neobvyklá pohádka, která Vás vtáhne do děje
– doslova!
Akce se koná v sobotu 30. března 2019 ve dvou termínech:
DOPOLEDNE 9.30–11.30
ODPOLEDNE 14.00–16.00
Celá akce začíná 9.30/14.00, poté již není možné se přidat! Sraz v DDM, pohádka se odehrává také
v Bezručových Sadech, trasa je krátká.
Závaznou přihlášku pošlete na email tanec@ddmolomouc.cz ve tvaru: jména dětí / věk / počet dospělých /
telefon / na který termín přijdete (dopoledne nebo odpoledne)
Pokud se nebudete moct zúčastnit, je nutné přihlášku zrušit opět emailem!
Bližší informace: Barbora Skácelíková (777 483 229, tanec@ddmolomouc.cz).

