DUBEN 2019
čtvrtek 11.4.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč
Turnaj v Osadnících • Další z turnajů v Osadnících. 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).
sobota 13.4.2019 • 10:00–16:00 • ZOO Olomouc
Den Země v Zoo – Kopyta a kopýtka • Akce motivovaná zajímavým životem běžných i
exotických druhů kopytníků. Na 6 stanovištích se účastníci akce zábavnou formou
seznámí s jejich životem. Akce je určena dětem i rodičům. Pro dětské účastníky je
připravena drobná odměna. Akci finančně podpořilo město Olomouc.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
18.–19.4.2019 • 09:00–13:00 • hala Milo • 7–17 let • 690 Kč
Soustředění s badmintonem • Soustředění je určeno jak úplným začátečníkům, tak
i pokročilejším hráčům badmintonu. Soustředění bude zaměřeno na osvojení si a
zdokonalení techniky úderů, pohybu po kurtu a také základní badmintonové taktiky.
Na konci každého soustředění proběhne badmintonový turnaj s věcnými odměnami pro všechny
účastníky. Každý kurt má svého trenéra s počtem maximálně čtyř dětí. Trenéři jsou členy Badminton
Akademie Olomouc. Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 18.4.2019 • 09:00–12:00 • Janského 1 • od 7 let • 70 Kč
Chystáme Velikonoce • Tradiční velikonoční dílnička, na které si děti vyrobí velikonoční
ozdoby a dekorace. Netradičními technikami nazdobíme vajíčka a dílna bude doplněna i
o velikonoční pečení a povídání o velikonočních tradicích. S sebou přezůvky a dvě
vyfouknutá vajíčka. Předprodej bude zahájen 8.4.2019. na recepci pracoviště Janského
1. Akci podpořila Komise městské části Povel.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
úterý 23.4.2019 • 08:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 4–8 let
Den Země pro nejmenší – výlet do světa hmyzu • Akce je určena zejména mladším
dětem z přihlášených mateřských a základních škol a rodičům s malými dětmi a při
trvalém dešti se nekoná. Děti z oddílů Lidu Medvědího potoka a výtvarných kroužků
připravují hravá a soutěživá zastavení motivovaná příběhy a pohádkami z celého světa.
Na každém stanovišti se děti setkají formou her a soutěží s drobnými živočichy zajímavých a krásných
míst naší planety. Vstup volný. Školní kolektivy prosíme o přihlášení předem na adrese
panda@ddmolomouc.cz. Akci podporuje statutární město Olomouc a MOP Lid Medvědího potoka
Bližší informace: Jaroslav Marx (725 922 621, panda@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 25.4.2019 • 16:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč (startovní kartička)
In-line závody • Závody na in-line bruslích jsou první akcí ze série Sídliště dětem. Za
účast na závodech dostávají razítka na kartičky. Za vyplněné kartičky si na poslední akci
vyberou některou ze zajímavých odměn.
Bližší informace: Jarmila Břečková (731 444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).
pátek 26.4.2019 • 15:30–17:00 • Janského 1 • 20 Kč (startovní průkaz)
Odpoledne v kouzelné zahradě • Zábavná stanoviště motivovaná světem kouzelných
bytostí. Připravena bude soutěž o NEJ čaroděje a čarodějnici, pálení čarodějnice, ale i
bylinkový bufet. Akci finančně podpořila komise místní části Povel.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

pátek 26.4.2019 • 08:15–12:00 • Rozárium
Zlatý list • Základní kolo soutěže pro školní i mimoškolní šestičlenná družstva zaměřená
na znalosti přírody.
Bližší informace: Jaroslav Marx (725 922 621, panda@ddmolomouc.cz).
sobota 27.4.2019 • 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).

VÝSTAVY
1.4.–3.5.2019 • tř.17. listopadu 47
Poznej a chraň – V říši hmyzu • Již 34. ročník přírodovědně výtvarné soutěže, letos na
téma hmyzí říše a vše kolem ní. Soutěž je určena dětem všech věkových kategorií, od
mateřské až po střední školu. Do soutěže lze zasílat díla jakýchkoli výtvarných technik.
Oceněná díla budou vystavena v Galerii DDM od 1.4. do 3.5. 2019. Vernisáž proběhne ve
středu 3. dubna v 16 hodin.
Bližší informace: Klára Mičunková (724 977 820, priroda@ddmolomouc.cz).

