KVĚTEN 2019
čtvrtek 2.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč
Cyklozávody • Tradiční cyklozávody, závody koloběžek, odrážedel, tříkolek a kočárků
pro předškoláky i školáky.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
úterý 7.5.2019 • Smetanovy sady
Den Evropy 2019 • Prezentace států EU žáky základních a středních škol Olomouckého
kraje a to jak ve stáncích jednotlivých států i na pódiu. Všechny účastníky potěší svým
vystoupením kapely, tanečníci i sportovci. Pro všechny návštěvníky je mimo spousty
zajímavostí připraven i orientační běh v centru města. Přijďte se pobavit a prověřit své
znalosti. Den Evropy je určen školám i široké veřejnosti. Akce je realizovaná společně s Europe Direct
Olomouc, United games of Nations ČR a DDM Olomouc.
Bližší informace: Alena Vaníčková (725 922 623, ug@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 9.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč
Výstava domácích mazlíčků • Děti si přivedou nebo přinesou své domácí mazlíčky,
které představí ostatním, seznámí je s jejich chováním, zvyklostmi, stravováním. Porotu
budou tvořit děti, které mazlíčka nepřivedou.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 16.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč
Závody na chůdách • Závody na chůdách pro školáky. Děti z MŠ budou závodit na
dřívkách nebo plastových kuželech.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 16.5.2019 • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč
Turnaj v Mölkky • Turnaj ve finské hře Mölkky, ve které hráči sbírají body trefováním
očíslovaných kolíků. Zahrají si malí i velcí a ten nejšikovnější si odnese domů nějakou
zajímavou hru od Albi.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
sobota 18.5.2019 • 09:00 • 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). 5 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 18.5.2019 • 09:00–15:00 • tř. 17 listopadu 47 • 150 Kč (za tým)
Olomoucká soutěž v LEGO robotice • Již druhý ročník Olomoucké akce pro žáky ZŠ
zaměřené na týmovou práci s roboty ze stavebnic LEGO Mindstorms. Zdolávání
stanovišť - Line Follower, Bludiště, Útěk z bludiště, Předveď své pohyby, Netradičná
sprint a na závěr dětmi oblíbená SUMO aréna.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
čtvrtek 23.5.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská 21 • 50 Kč
Závěr Sídliště dětem • Spousta atrakcí a soutěží, za které děti získají zajímavé odměny.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

pátek 24.5.2019 • 08:00–13:00 • Rožňavská 21 • do 13 let • 100 Kč
Floor cup • Devátý ročník tradičního turnaje školních týmů ve florbale pro žáky a žákyně
škol, kteří v době konání turnaje mají 13 let. Přihlásit se mohou osmičlenná smíšená
družstva s pedagogickým doprovodem. Informace a přihlášky do 17. května.
Bližší informace: Jarmila Břečková (731 444 446, roznavska@ddmolomouc.cz).
neděle 26.5.2019 • 14:00–17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 10–30 let • 30 Kč
Parkour Jam Olomouc • Setkání mladých lidí, kteří se věnují disciplíně Parkour. Setkání
nabízí výměnu zkušeností, obohacení o nové prvky v tréninku a navázání kontaktů pro
případnou další spolupráci. Pod dohledem zkušených instruktorů se účastníci naučí
nové prvky. Akce je vhodná i pro začátečníky a veřejnost.
Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s účelem překonat překážky v cestě tím, že přizpůsobíme
svůj pohyb danému prostředí. Parkour obnáší důsledný disciplinovaný trénink s důrazem na praktickou
sílu, výdrž, rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu, přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj
netradičního vnímání prostoru a objektů.
K dispozici bude hřiště na biketrial a workout. V případě špatného počasí budeme v tělocvičně.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).

VÝSTAVY
do 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.
Bližší informace: Klára Mičunková (724 977 820, priroda@ddmolomouc.cz).

