LETNÍ TÁBORY 2018
2.–13.7.2018 • Ochoz u Konice • 8–16 let • 4000 Kč
Piráti z Karibiku • Píseň zazněla. Nastal čas. Zbylí pirátští vládcové svolali zřejmě poslední
Bratrský sněm. Píše se rok 1753 a zlatý čas pirátů z Karibiku vzal již dávno za své. Mohutné
flotily Anglie, Francie, Španělska a Portugalska putují po široširých oceánech s jediným
společným cílem: jednou a provždy skoncovat s pirátstvím a každého, kdo by s ním měl něco společného,
zajmout nebo pohřbít na mořském dně. I mnohdy pyšní panovníci vyhlásili příměří, aby do svých spárů
společnými silami postupně polapili pověstné pirátské vládce. Vše tak nasvědčuje tomu, že dobám
nespoutané svobody, popíjení, hlasitých popěvků a příležitostného drancování již brzy odzvonilo. Několik
přeživších pirátských vládců spolu se svými posádkami se však i navzdory početní převaze nepřítele odmítají
vzdát. Mořské větry totiž na svých bedrech nesou zvěsti o zapomenuté legendě: o Ztracené flotile, pokladu
natolik mocném, že ze svého držitele dokáže učinit nejen vládce Karibiku, nýbrž i vládce všech moří. Začíná
tak neúprosný hon za každou stopou, ale i početné neshody: vždyť žádný kapitán není tak naivní, aby
získanou zkrocenou sílu použil k čemukoliv jinému, než ke svému vlastnímu prospěchu… Dobrodružný tábor
plný her a zábavy.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
2.–4.7.2018 • 8:00–16:00 • Olomouc • od 8 let • 900 Kč
Co je geocaching • Seznámení s pravidly hry a výpravy za keškami všech typů v Olomouci.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
9.–13.7.2018 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let let • 1700 Kč
Výpravy za keškami • Pro zájemce o geocaching jednodenní výpravy za keškami po kraji.
Pondělí v Olomouci, úterý v Litovli, středa v Kroměříži, čtvrtek Teplice nad Bečvou, pátek
Prostějov. Takto vypátráme spoustu nejrůznějších typů kešek.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
9.–13.7.2018 • tř. 17. listopadu 47 • od 14 let • 2500 Kč
Začínáme fotografovat • Fotografická příměstská dílna pro začínající i středně pokročilé
fotografy a fotografky. Pro účastníky dílny je připraven program zaměřený na získávání
fotografických dovedností (práce s fotoaparátem, výběr motivu, skladba obrazu, práce se
světlem, zpracování fotografií, příprava pro tisk) a poznání základních postupů tvůrčí
fotografie. Fotografovat se bude v exteriérech i zajímavých interiérech města Olomouce a
také v ateliérech DDM, s využitím ateliérové techniky. Vznikající fotografie budou konzultovány s odbornými
lektory. Na závěr dílny proběhne výstava autorských fotografií. Vlastní fotoaparát je podmínkou účasti na
dílně.
Bližší informace: Vladimír Janek (731 444 449, estetika@ddmolomouc.cz).
9.–14.7.2018 • Břeclav • 3400 Kč, 3720 Kč
Rybářský tábor • Děti se teoreticky i prakticky seznámí se základními lovnými technikami, s
postupem míchání krmení, jeho použitím a úpravou. Formou her se naučí poznávat faunu a
floru vyskytující se kolem Kančí obory – starého lužního lesa. Odborný program bude
doplněn o výlety do okolí a celotáborovou soutěž. Ubytování je v chatkách. Děti musí mít
platný rybářský lístek a vlastní rybářské vybavení.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
9.–13.7.2018 • 9:00–15:00 • sportovní hala Milo • 9–17 let • 2500 Kč
Prázdniny s badmintonem I • Příměstský tábor se zaměřením na badmintonovou přípravu.
Účastníci si osvojí a zdokonalí techniku úderů, pohyb po kurtu a také základní
badmintonovou taktiku. Seznámí se také s netradičními kolektivními hrami jako jsou ringo,
disc golf, frisbee ultimate, lakros, bumball, softball a další. Na konci tábora proběhne turnaj s věcnými
odměnami pro všechny účastníky (medaile, poháry, omotávky, míčky, atd.).
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).

9.–14.7.2018 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
S kamarádem Toníkem I • Kamarád znamená společník, přítel, někdo, s kým člověka pojí
přátelský vztah. Kamarádství lze založit na společných zájmech a porozumění.
V kamarádství je běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co
nejvíce času. Program příměstského tábora je naplněn hrami a soutěžemi, tvořivými
aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky trochu tancováním.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
9.–13.7.2018 • 9:00–15:00 • tř. 17. listopadu 47 • 8–15 let • 1600 Kč
Kouzelný strom • V zahradě vyrostl kouzelný strom. Jsou v něm ukryty hračky, pohádkové
postavy, zvířátka i hudební nástroje. Zkusíme je ze stromu vysvobodit. V dílně si děti
vyzkoušejí práci s dlátky, pilkou, vrtáky i hoblíkem a se dřevem kouzelného stromu.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).
9.–13.7.2018 • 8:00–16:30 • Janského 1 • 10–16 let • 1500 Kč
Příměstský tábor LEGO robotiky • Chcete udělat vlastní řiditelný stroj? Spolupráce
legových součástek a konvenční výpočetní techniky. Budeme stavět, programovat a učit
roboty. Promrskáme matematiku, podíváme se na programování. Občas skočíme s míčem
na zahradu a o hladu nikdo nezůstane. Možná sice nepřijde kouzelník, ale budou i jiné
překvapivé aktivity. Počet míst je omezený.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
14.–22.7.2018 • Ochoz u Konice • 8–16 let • 3000 Kč
Letem tanečním světem • Poznejte krásy naší planety! Vydáme se společně za tanečním
dobrodružstvím po celém světě plné výzev, napětí a spolupráce, ale i tance, her a zábavy.
Společně si zazpíváme u táboráku a nebudou chybět ani tolik oblíbené noční hry nebo
taneční tréninky. Jedná se o stanový tábor se zděnou základnou.
Bližší informace: Jitka Hrbáčková (778 708 812, tanec@ddmolomouc.cz).
16.–20.7.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • od 6 let • 1500 Kč
Rukodělný tábor • Každý den se z nás stane někdo jiný architekt, módní návrhářka, loutkář,
malíř... Příměstský tábor se spoustou tvoření, ale i her a zábavy. Děti si vyzkouší různé
řemeslné i výtvarné techniky, dle věku a zručnosti si vyrobí spoustu zajímavých výrobků a
budou pracovat s nejrůznějšími materiály. V ceně tábora je zajištěna strava, pitný režim a
materiál pro tvoření.
Bližší informace: Zuzana Trizmová (731 444 441, ddm@ddmolomouc.cz).
16.7.–20.7.2018 • 9:00–15:00 • sportovní hala Milo • 9–17 let • 2500 Kč (ostatní)
Prázdniny s badmintonem II • Příměstský tábor se zaměřením na badmintonovou
přípravu. Účastníci si osvojí a zdokonalí techniku úderů, pohyb po kurtu a také základní
badmintonovou taktiku. Seznámí se také s netradičními kolektivními hrami jako jsou ringo,
disc golf, frisbee ultimate, lakros, bumball, softball a další. Na konci tábora proběhne turnaj
s věcnými odměnami pro všechny účastníky (medaile, poháry, omotávky, míčky, atd.).
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
23.–30.7.2018 • Ochoz u Konice • 6–18 let • 3000 Kč
Divoký západ • Pobytový stanový tábor je určen pro děti školního věku. Jako celotáborová
hra je vybrán divoký západ. Pro děti jsou připraveny nejrůznější sportovní a táborové
aktivity. Střelba ze vzduchovky, pohybové hry v lese, stezka odvahy, hry v přírodě. Děti se
naučí také táborovým dovednostem jako vázání uzlů, rozdělávání ohně, vaření vlastního
jídla v kotlíku na ohni, jak se chovat v lese a základům přežití v přírodě. Jako doplňkové
aktivity budou jízda na koni nebo návštěva koupaliště.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).

29.7.–4.8.2018 • farma Stránské u Rýmařova • 8–12 let • 3000 Kč
Prázdniny na farmě • Prázdniny ve vlastním stanu a spacáku přímo na farmě. Zjistíme, jak
to na takové farmě chodí, co všechno farmaření obnáší a vyzkoušíme si různá řemesla.
Okolí farmy projezdíme na kolech, takže kola a přilby s sebou!
Bližší informace: Martina Gallo (731 444 445, sport@ddmolomouc.cz).
30.7.–3.8.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17 listopadu 47 • 6–10 let • 1500 Kč
Roztančené léto • Prožij týden letních prázdnin plný tance, her a zábavy. Bude probíhat
výuka tance různých stylů, vydáme se na výlet do blízkého okolí a navštívíme bazén i
olomoucké parky. Kromě tance budeme hrát také společenské a týmové hry. Stravování je
zajištěno 3× denně (oběd a dvě svačinky).
Bližší informace: Jitka Hrbáčková (778 708 812, tanec@ddmolomouc.cz).
31.7.–7.8.2018 • Ochoz u Konice • 12–19 let • 3000 Kč
Génius v tobě • Myslíš, že nemáš talent? Připadáš si průměrný a obyčejný? Ani ve snu by tě
nenapadlo, že můžeš být génius? Pak právě pro tebe je náš tábor! Největší géniové pod
sluncem strávili dlouhá léta posouváním hranic lidských schopností, aby dosáhli nejvyšší
možné formy inteligence, která kdy spatřila světlo světa. Z hlubin lesů, vod a strání se vynořila skupina géniů,
jaké doposud nikdo nespatřil. Záhada jejich mozků byla po léta zastřena rouškou tajemství. To se však musí
změnit. Příliš dlouho jsme váhali, příliš dlouho jsme střádali střípky vědění a nechávali si je pro sebe. Stříbřité
paprsky poznání nesmí umdlévat v ponurých stínech stromů a noci. Nastal čas předat vše dál. Nejlepší z
nejlepších se rozhodli sdílet veškeré své vědění s ostatními. Známe tajemství a pomůžeme ti stát se
vyvoleným! Hluboko v tobě dříme génius a my ho společně probudíme.
Bližší informace: Alena Vaníčková (725 922 623, ug@ddmolomouc.cz).
6.–11.8.2018 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
S kamarádem Toníkem II • Kamarád znamená společník, přítel, někdo, s kým člověka pojí
přátelský vztah. Kamarádství lze založit na společných zájmech a porozumění.
V kamarádství je běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co
nejvíce času. Program příměstského tábora je naplněn hrami a soutěžemi, tvořivými
aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky trochu tancováním.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
12.–19.8.2018 • Ochoz u Konice • 8–16 let • 3700 Kč
Po stopách Sherlocka Holmese • Již sedmý ročník tradičního táboru bude zaměřený na
všechny možné sportovní a táborové aktivity. Střelba z luku, skákání, běhání, plavání, hry v
přírodě, stopování. Děti se naučí také táborové dovednosti jako vázání uzlů, rozdělání ohně,
uvaření vlastního jídla v kotlíku, jak se chovat v lese, jak přespat pod širákem. Hlavní téma
letošního táboru bude detektivní příběh, kde děti budou muset prokázat nejen důvtip, ale také odvahu,
obratnost a sílu při řešení různých úkolů. Děti procvičí svou pevnou vůli, poznají své hranice a limity a budou
motivovány je posunout výše, naučí se spolehnout se jak sami za sebe, tak spolupráci v týmu.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
19.–26.8.2018 • Ochoz u Konice • od 10 let • 3700 Kč
Elektrotechnika a programování • Jak funguje elektronika a počítače? Na tomto
pobytovém táboře se postupně podíváme, jak digitální svět pracuje. Budeme stavět
elektronické obvody, budeme se učit programovat a zkusíme si napsat svou první 3D hru.
Technické aktivity se budou střídat s pobytem v přírodě a sportovními hrami. Tábor je
určen nejen pro ty, kteří už se elektrotechnikou nebo programováním zabývají, ale i pro všechny, kteří by
chtěli začít.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).

20.–24.8.2018 • 8:00–16:30 • Janského 1 • 9–15 let • 1500 Kč
Příměstský tábor modelářů • Každý, kdo si u nás chce procvičit ruce, tu je vítán. Máte
doma mladého modeláře? U nás se dozví nové věci. Chcete aby vaše dítě mělo koníček na
celý život? Tohle je správná volba. Děti si vyzkouší lehké modely ze dřeva i papíru, postaví
si v týmu dřevěný domeček, každý si zkusí plastikové letadlo včetně finálního designu. To
vše proložené soutěžemi a venkovními hrami.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
20.–24.8.2018 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let • 1500 Kč
Detektivní prázdniny • Pátrání po zločinu v roli detektivů. Seznámíme se s různými
kriminalistickými metodami a odhalíme viníka zločinu.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
27.–31.8.2018 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let • 1500 Kč
Dělání • Co vše lze zažít s domečkem? Každý den nás čeká něco jiného! Ukážeme si co je to
Animáček, jak funguje geocaching, seznámíme se s bylinkami a čeká nás ochutnávka
dalších aktivit.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
27.–31.8.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 8–12 let • 1800 Kč
Zažijme to spolu • Tradiční akční příměstský tábor plný zážitků a dobrodružství. Zahrajeme
si také spoustu her a něco pěkného si vyrobíme. V ceně je pitný režim, strava, materiál,
instruktoři, vstupné i jízdné.
Bližší informace: Martina Gallo (731 444 445, sport@ddmolomouc.cz).
27.8.–1.9.2018 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
S kamarádem Toníkem III • Kamarád znamená společník, přítel, někdo, s kým člověka pojí
přátelský vztah. Kamarádství lze založit na společných zájmech a porozumění.
V kamarádství je běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co
nejvíce času. Program příměstského tábora je naplněn hrami a soutěžemi, tvořivými
aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky trochu tancováním.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
27.8.–1.9.2018 • Travná u Javorníka • 8–15 let • 3500 Kč
Léto v Travné • Příroda i architektura Travné nám budou inspirací při výtvarné tvorbě.
Budeme kreslit, malovat různými technikami a pracovat s různými materiály. Výtvarnou
činnost doplní hry v přírodě a návštěva Javorníka. Na podzim proběhne výstava prací dětí v
Galerii DDM Olomouc.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).

OBSAZENÉ TÁBORY
16.–22.7.2018 • Velké Karlovice, Jezerné • 7–15 let • 3700 Kč
Tajemství jezerního království • Výtvarný tábor pro malé i velké. Program bude zaměřen
na poznávání horské přírody v oblasti Beskyd. Děti si vyzkouší klasické techniky malby a
kresby, vyzkouší si prostorovou tvorbu, práci s textilem i dřevem. Celotáborová hra
„Tajemství jezerního království”, doplní výtvarné činnosti o další aktivity – pohybové hry,
turistiku i návštěvu bazénu.
Bližší informace: Kateřina Havlická Valušová (725 922 527, janskeho@ddmolomouc.cz).
16.–20.7.2018 • 8:00–16:30 • Janského 1 • 9–15 let • 1500 Kč
Technické a počítačové workshopy • Počítače, vysílačky, mobily – technické hrátky pro
kluky i holky. V plánu je návštěva Olomoucké Laser arény. Aby se nám u počítače nezavařily,
tak hlavy pravidelně provětráme při venkovních hrách. Technika není jen židle a počítač.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).

21.–28.7.2018 • Sedloňov (Orlické hory) • 3200 Kč (dospělí), 2900 Kč (děti od 3 let)
Tábor pro rodiče s dětmi I • Letní tábor určený pro rodiče s malými dětmi. Připraveny jsou
pohybové, výtvarné i relaxační aktivity. Část programu bude společná pro všechny a část
programu bude zvlášť pro rodiče a zvlášť pro děti. Pobyt se uskuteční v chatě Roubenka.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
28.7.–4.8.2018 • Sedloňov (Orlické hory) • 3200 Kč (dospělí), 2900 Kč (děti od 3 let)
Tábor pro rodiče s dětmi II • Letní tábor s podtitulem Z pohádky do pohádky je určený pro
rodiče s malými dětmi. Připraveny jsou pohybové, výtvarné i relaxační aktivity. Část
programu bude společná pro všechny a část programu bude zvlášť pro rodiče a zvlášť pro
děti. Pobyt se uskuteční v chatě Roubenka.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
6.–10.8.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–18 let • 1500 Kč
Sportovní příměstský tábor • Tradiční příměstský tábor se zaměřením na cykloturistiku,
koloběh a další aktivity. Děti navštíví jak přírodní, tak kulturní zajímavosti v okolí Olomouce.
Cyklistické a koloběžecké výlety povedou převážně po cyklostezkách. Každý den je
naplánovaný výlet do okolí Olomouce (Hlubočky, Bohuňovice, Lovecká chata, Poděbrady,
Bikepark-Nemilany). Jako doplňkový program budou pro děti připraveny kreativní a
týmové hry s netradičním sportovním vybavením, koupaliště, projížďka na koních, návštěva dopravního
hřiště, rafty a další.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
13.–17.8.2018 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 12–20 let • 1500 Kč
Parkour Camp • Příměstský tábor se zaměřením na parkour. Je určen pro ty, kteří už mají o
parkouru nějaké povědomí a chtějí se zlepšit či si vyzkoušet další prvky a skoky.
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.
Tábor je určen zájemcům od 12 let. V průběhu tábora se budeme věnovat dětem a učit je dalším trikům
a složitějším prvkům, kde potřebují dopomoc. K dispozici nám bude venkovní hřiště, hřiště na posilování,
tělocvična a v plánu máme také zajít do gymnastické haly a na bazén.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
27.–31.8.2018 • ZOO Olomouc • 7–10 let
Zoo snů • Příměstský tábor v ZOO na Svatém Kopečku. Koukneme se za zvířátky a něco
zajímavého se o nich dozvíme, ale čekají nás i různé hry a soutěže. Přijímáme přihlášky
pouze prvních 30 účastníků, kteří splňují věkový limit a ještě s námi na táboře v ZOO nebyli.
Bližší informace: Kateřina Havlická Valušová (725 922 527, janskeho@ddmolomouc.cz).

