LETNÍ TÁBORY 2019
1.–12.7.2019 • Ochoz u Konice • 8–16 let • 4200 Kč
Strážci Galaxie • Jsi nebojácný, jen tak něco tě nezlomí, toužíš po životě plném
dobrodružství a akce? Pak právě Tebe hledáme! Přidej se k jednotkám Nova Corps! Jsme
elitní vesmírný policejní útvar udržující pořádek a mír v celé naší galaxii. Před nedávnem
nás o pomoc požádala známá skupina Strážců Galaxie! Zdá se, že planety ohrožuje tajemné uskupení
s neuvěřitelnými schopnostmi. Kradou a plení, na co narazí. Aby toho nebylo málo, naše vrchní velitelka,
Nova Prime, zmizela z povrchu galaktického. Pomoz nám a Strážcům znovu nastolit balanc v celém vesmíru!
Čekají Tě životní výzvy, vesmírné bitvy, téměř neprolomitelné šifry a kupa zábavy. Sbírej na své cestě
zkušenosti a staň se legendou! Těšíme se na Tebe. MY. JSME. GROOT.
Bližší informace: Radek Ježowicz (731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
1.–4.7.2019 • 8:00–16:00 • Olomouc • od 8 let • 1200 Kč
Co je geocaching • Seznámení s pravidly hry a výpravy za keškami všech typů v Olomouci
a blízkém okolí.Kdo ještě nezná geocaching, tak hru pozná – první den vysvětlíme pravidla
hry těm, kdo je neznají a pak již jen budeme lovit – budeme chodit po zajímavostech města
a okolí, lovit kešky a hrát hry v klubovně i venku
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
8.–12.7.2019 • 9:00 • 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).
8.–12.7.2019 • 8:00–16:00 • okolí Olomouce • od 8 let • 1700 Kč
Výpravy za keškami • První den si připomeneme pravidla hry a pak již jen budeme lovit
kešky každý den jinde: Podél Bystřičky z Velké Bystřice, na Plumlově, v Lipníku nad Bečvou,
Přerově a Kosíři a okolí.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
13.–21.7.2019 • Ochoz u Konice • 3400 Kč
Tanji jako o život! • Jsi na řadě. Teď je to jenom na tobě. A jak jednou začneš, tak není cesty
zpět. Vydej se na cestu, na které potkáš spoustu přátel, naučíš se nové věci a překonáš své
hranice a limity, ale také poznáš věci hrozivé, nepředvídatelné a zákeřné. Budě tě to
zkoušet, napínat a možná i trápit, ale věřím, že s těmi správnými lidmi po boku vše
zvládneš. Tak co, kolik jsi hodil?
Čeká tě tábor plný tanečních, sportovních i výtvarných aktivit. Nesmí samozřejmě chybět ani noční hry nebo
výlet do blízkého okolí.
Bližší informace: Jitka Hrbáčková (778 708 812, tanec@ddmolomouc.cz).
15.–19.7.2019 • 9:00 • sportovní hala Milo • 9–17 let • 2500 Kč
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).

15.–19.7.2019 • tř. 17.listopadu 47 • od 7 let • 1900 Kč
Umělcem během staletí • Na příměstském táboře poznáme různé tradiční i netradiční
techniky umělecké tvorby. Půjdeme od nejstarší doby po současnost. Vyzkoušíme si
plošnou, prostorovou i akční tvorbu. Děti si vyzkouší různé řemeslné i výtvarné techniky,
dle věku i zručnosti si vyrobí spoustu zajímavých výrobků a budou pracovat s nejrůznějšími
materiály. Kromě tvoření je však připravena i spousta her a zábavy.
Bližší informace: Zuzana Trizmová (731 444 441, ddm@ddmolomouc.cz).
22.–26.7.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 9 let • 1700 Kč
Technické a počítačové workshopy I • Počítače, vysílačky, mobily – technické hrátky pro
kluky i holky. Vyzkoušíme si programování a když bude čas, tak třeba i 3D tisk. V plánu je
návštěva Olomoucké Laser arény. Aby se nám u počítače nezavařily, hlavy si pravidelně
provětráme při venkovních hrách. Technika není jen židle a počítač.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
29.7.–2.8.2019 • 8:00–16:00 • tř. 17 listopadu 47 • 6–10 let • 1800 Kč
Taneční příměšťák • 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 3x denně (oběd a dvě svačinky).
Bližší informace: Jitka Hrbáčková (778 708 812, tanec@ddmolomouc.cz).
29.7.–2.8.2019 • Sluňákov • od 15 let • 3500 Kč (studenti), 3900 Kč (dospělí)
Fotodílna – Člověk a krajina • Tradiční tvůrčí dílna pro mírně i více pokročilé zájemce o
fotografii. V prostředí lužní krajiny Litovelského Pomoraví budeme pod vedením
odborných lektorů fotografovat, experimentovat, upravovat fotografie pro tisk, budete
připravovat výstavní kolekci pro výstavu přímo na Sluňákově a v Galerii DDM. Součástí
programu jsou přednášky ze světa tvůrčí fotografie. Budeme také fotografovat na film,
pronikneme do základů analogové fotografie. Zajištěné je ubytování, stravování, materiál a
lektoři. Podmínkou účasti je vlastní digitální fotoaparát.
Bližší informace: Vladimír Janek (731 444 449, estetika@ddmolomouc.cz).
29.7.–4.8.2019 • Ochoz u Konice • 12–19 let • 3300 Kč
Projekt TIPOTA 2019 • Dlouho utajovaný výzkumný projekt TIPOTA se po mnoha letech
usilovné práce těch nejlepších vědců dostává ven z laboratoře. Ano, slyšíte dobře,
Telekinetický, Inverzní, POsteriorní, Transformační Aglifikátor konečně spatří světlo světa.
Že nevíte, co to je? Stroj času! Ne, neklame vás zrak, je tomu opravdu tak. Ačkoli od
každodenního cestování do minulosti a zpátky nás ještě pár let dělí, prvních pár cest se uskuteční již letos,
v létě roku 2019, a Vy můžete být u toho. Výzkumný tým TIPOTA hledá dobrovolníky pro první transporty
mezi současností a minulostí. Nemáte s cestováním časem žádné zkušenosti? Nevadí! Bude nám ctí Vás to
naučit. Hledáme odhodlané a nadšené jedince, kteří se nebojí postavit výzvě a stát se hrdiny, o kterých se
jednou bude psát v encyklopediích!
Netradiční tábor pro akční teenagery. Odhal své možnosti. Zjisti, kdo vlastně jsi. Najdi své silné a slabé
stránky, nauč se znát sám sebe. Ve dne i v noci, sám i v týmu, v blátě, v lese, ve stanu, prostě vždy a všude, ale
hlavně v pohodě. Pojď s námi vyzkoušet svou fyzičku, psychickou kondici i logické myšlení. Poznej sám sebe
(a spoustu dalších super lidí)!
Bližší informace: Alena Vaníčková (725 922 623, ug@ddmolomouc.cz).
5.–10.8.2019 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
Hledá se Goro II • Japonské školačce Reiko se ztratil věrný přítel Goro. On je jediná spojnice
s její bývalou rodinou. Pomůžeme Reiko hledat jejího dobrého přítele, nejlepšího na světě.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

11.–18.8.2019 • Ochoz u Konice • 8–16 let • 3700 Kč
Vikingské příběhy • Již osmý 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. 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).
12.–16.8.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let • 1700 Kč
Zlatokopecká horečka • I u Olomouce se těžilo zlato! Jak to vše probíhalo si vyzkoušíme
při hrách v lese, v parku, v klubovně a prozkoumáme areál, kde se opravdu zlato těžilo.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
18.–24.8.2019 • Ochoz u Konice • 7–16 let • 3300 Kč
Léto s orientačním během • Sportovní stanový tábor zaměřený na orientační běh. Děti se
naučí orientovat v terénu a číst v mapě. Kromě toho budeme hrát pohybové a sportovní
hry a budeme tvořit ve výtvarné dílně. Za hezkého počasí půjdeme na výlet na nedaleké
koupaliště. Tábor je určen pro děti, které se věnují orientačnímu běhu nebo mají zájem
o tuto sportovní disciplínu.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725 499 992, plavani@ddmolomouc.cz).
25.–31.8.2019 • Ochoz u Konice • od 10 let • 3800 Kč
Programování a elektro pro kluky i holky • Jak funguje elektronika a počítače?
Na tomto pobytovém táboře se postupně podíváme, jak digitální svět pracuje. Budeme
stavět elektronické obvody a zkusíme si vyřešit jednoduché programátorské úlohy.
Aktivity se budou střídat s pobytem v přírodě a sportovními hrami. Tábor je určen nejen pro ty, kteří už se
někdy elektrotechnikou nebo programováním zabývali, ale i pro všechny kluky a holky, co mají zájem začít.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
26.–31.8.2019 • Travná u Javorníka • 8–15 let • 3500 Kč
Léto v Travné • V údolí Rychlebských hor budou děti kreslit a malovat. Budeme také
pracovat s textilem, hlínou a dřevem. Výtvarnou činnost doprovodí hry v přírodě a návštěva
zámku v Javorníku.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).
26.–30.8.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 8 let • 1700 Kč
Klíče od Olomoucké pevnosti • Akce je inspirována známými Klíči od pevnosti Boyard a
upravena pro dětské účastníky a poznávání olomoucké historické pevnosti. Účastníky čeká
řada her v ulicích města i v areálu DDM Olomouc.
Bližší informace: Leoš Březina (739 452 451, icm@ddmolomouc.cz).
26.–30.8.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 9 let • 1700 Kč
Modelářský příměšťák • 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. Každý si zkusí
plastikový model včetně finálního designu. To vše bude proloženo soutěžemi a venkovními

hrami.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).

OBSAZENÉ TÁBORY
1.–4.7.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 10 let • 1600 Kč
Příměstský tábor LEGO robotiky I • 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).
8.–12.7.2019 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–18 let • 1700 Kč
Malý záchranář • Příměstský tábor zaměřený, na němž se děti každý den setkají s jinou
složkou záchranného systému. V plánu je setkání s policií, záchrannou službou, hasiči,
vojáky a městskou policií. Budeme mít možnost setkat se se členy posádky, dozvědět se
něco nového, vyzkoušet si modelové situace, prohlédnout si techniku, naučit se první pomoc, naučit se jak se
zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních
minutách mimořádné situace. Tábor je určen pro děti školního věku. Doprava do středisek a zařízení bude
probíhat na kolech. Jako doplňkový program budou pro děti připraveny týmové hry, návštěva bazénu a
návštěva dopravního hřiště.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
8.–13.7.2019 • Břeclav (Kančí Obora) • 8–17 let • 3500 Kč, 3820 Kč (s povolenkou)
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 budově TZ Kančí Obora.
Děti musí mít platný rybářský lístek a vlastní rybářské vybavení.
Bližší informace: Eva Havlická (731 444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
8.–13.7.2019 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
Hledá se Goro I • Japonské školačce Reiko se ztratil věrný přítel Goro. On je jediná spojnice
s její bývalou rodinou. Pomůžeme Reiko hledat jejího dobrého přítele, nejlepšího na světě.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).
8.–12.7.2019 • 9:00–15:00 • tř. 17. listopadu 47 • 8–15 let • 1700 Kč
Letní dřevodílna • Děti se seznámí s různými způsoby opracování dřeva – řezání pilkou,
tesání dlátky, hoblování, broušení, vrtání, spojování dřeva. Vytvoříme sošky zvířat a
dřevěných zákoutí, které oživí prostor zahrady.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362, vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).
8.–12.7.2019 • 9:00–15:00 • tř. 17.listopadu 47 • od 8 let • 2400 Kč
Hudba z hlíny • Hudební nástroje z hlíny? Volné pokračování loňského keramického
soustředění pro děti, které baví modelovat. Rolničky, okaríny zvířecích tvarů, práce se
dřevem. Děti si mohou vyzkoušet točit na hrnčířském kruhu.
Bližší informace: Šárka Marxová Kvochová (723 525 031, keramika@ddmolomouc.cz).
8.–12.7.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • od 10 let • 1700 Kč
Příměstský tábor LEGO robotiky II • 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).

15.–19.7.2019 • 8:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–12 let • 1900 Kč
Zažijme to spolu • Příměstský tábor pro děti zaměřený na sportovní, herní, turistické i
výtvarné aktivity. Tábor bude nabitý velkými zážitky. V plánu je výlet na koloběžkách kolem
Olomouce, plavba na raftech, návštěva lanového centra, pěší výlet kolem Olomouce a další
letní aktivity v přírodě.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725 499 992, plavani@ddmolomouc.cz).
20.–27.7.2019 • Sedloňov (Orlické hory) • 3300 Kč (dospělí), 3000 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).
22.–28.7.2019 • Velké Karlovice • 7–15 let • 3800 Kč
Zločin v obrazárně • Výtvarný tábor pro malé i velké. Program bude zaměřen na poznávání
výtvarného umění a jeho příběhů. Děti si vyzkouší klasické techniky malby, kresby, vyzkouší
si prostorovou tvorbu, práci s textilem i dřevem. Výtvarný program tábora bude provázen
celotáborovou hrou „Zločin v obrazárně“, která doplní výtvarné činnosti o další aktivity
(pohybové hry, turistiku i návštěvu bazénu, ...).
Bližší informace: Kateřina Havlická Valušová (725 922 527, janskeho@ddmolomouc.cz).
22.–28.7.2019 • Ochoz u Konice • 6–18 let • 3300 Kč
Cesta do pravěku • Pobytový stanový tábor je určen pro děti školního věku. Jako
celotáborová hra je zvolena Cesta do pravěku. Pro děti jsou připraveny
nejrůznější sportovní a táborové aktivity. Hod oštěpem, běhací orientační hry v lese, stezka
odvahy, plavání na koupališti, hry v přírodě, stopování. Děti se naučí také táborovým dovednostem jako
vázání uzlů, rozdělání ohně, vaření vlastního jídla v kotlíku na ohni, jak se chovat v lese a základům přežití
v přírodě.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
27.7.–3.8.2019 • Sedloňov (Orlické hory) • 3300 Kč (dospělí), 3000 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).
29.7.–2.8.2019 • 8:00–16:00 • Janského 1 • 1700 Kč
Technické a počítačové workshopy II • Počítače, vysílačky, mobily – technické hrátky pro
kluky i holky. Vyzkoušíme si programování a když bude čas, tak třeba i 3D tisk. V plánu je
návštěva Olomoucké Laser arény. Aby se nám u počítače nezavařily, hlavy si pravidelně
provětráme při venkovních hrách. Technika není jen židle a počítač.
Bližší informace: Renata Kubešová (725 922 528, technika@ddmolomouc.cz).
26.–30.8.2019 • ZOO Olomouc • 7–12 let • 1700 Kč
Postav si svou ZOO • 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 motivované
celotáborovou hrou „Postav si svou ZOO“.
Přijímáme pouze účastníky, kteří s námi na táboře v ZOO ještě nebyli a splňují věkový limit.
Bližší informace: Kateřina Havlická Valušová (725 922 527, janskeho@ddmolomouc.cz).
26.–31.8.2019 • 7:30–17:00 • Rožňavská 21 • 6–12 let • 1800 Kč
Hledá se Goro III • Japonské školačce Reiko se ztratil věrný přítel Goro. On je jediná
spojnice s její bývalou rodinou. Pomůžeme Reiko hledat jejího dobrého přítele, nejlepšího
na světě.
Bližší informace: Alena Beerová (725 922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

