Příměstské tábory
BEACPP4OK o. p. s.
tř. Kosmonautů 1288/1, www.beacpp.cz
16.–20. 7. / 23.–27. 7. / 13.–17. 8.
BEA SUMMER CAMP 2018 / 10–16 let / 1 980 Kč
Tábor s technickým zaměřením. Táborový program mladým
nadšencům moderních technologií přinese spoustu zábavy,
ale zároveň také potřebnou osvětu o možných rizicích na internetu a ve světě technologií. Harmonogram aktivit je sestaven
vyváženě tak, aby děti měly dostatek pohybu i odpočinkových
činností.
Informace: www.beacpp.cz (kroužky a tábory)
20.–24. 8. / BEA SUMMER SCHOOL 2018
13–19 let / 2 200 Kč
Letní škola se zaměřením na digitální technologie, trendy mediální prezentace a on-line business.
Informace: www.beacpp.cz (kroužky a tábory)
CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT, z. s.
Biskupské nám. 2, www.rodinnyzivot.cz
13.–17. 8. / Svatý Kopeček – plný oveček
Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty
Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce
Program pro prarodiče s vnoučaty. Děti si spolu s babičkami
a dědečky budou moci hrát, zpívat, vyrábět. N ebude chybět
vycházka a návštěva ZOO. Program bude zaměřen na rozvoj
mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností.
Přihlášky a informace: matlochova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250
27.–31. 8. / Prázdninová univerzita / 6–10 let
Římskokatolická farnost Velká Bystřice
Začneme se připravovat na začátek školního roku, formou hry
zopakujeme základní učivo podle věku dětí a během týdne
si budeme hrát, sportovat, vyrábět. Připravíme divadlo, bude
nás čekat výprava do přírody a děti budou celý týden soutěžit
o drobné pomůcky do školy.
Přihlášky a informace: matlochova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250
CENTRUM SEMAFOR
Legionařska 15, www.centrum-semafor.cz
9.–12. 7. / 16.–19. 7. / 23.–26. 7. / 30. 7.–2. 8. / 6.–9. 8.
/ 13.–16. 8. / 20.–23. 8. / Prázdninová škola dopravní
výchovy / 8–15 let / zdarma
Pod vedením zkušených instruktorů je pro děti připravena
nejen teoretická i praktická část dopravní výchovy, ale i jiné

aktivity, např. hry, kvizy či sport. Děti je možné přihlásit třeba
i na jeden den.
Informace: Ing. Jan Řihošek, tel.: 731 122 280
CORAZON z. ú.
Areál s koňmi (cca 100m za obcí Velký Týnec)
www.corazon-os.cz
9.–13. 7. / Koňské masírování / 5–14 let / 2 250 Kč
Milovnice koní musí umět svého koníka i podrbat a namasírovat. Naučíme se, jak na to.
16.–20. 7. / Tábor eko školky / 3–6 let / 2 250 Kč
Pro malé milovnice koní.
30. 7.–3. 8. / Učíme se s Esánkem / 5–14 let / 2 250 Kč
Koníček Esánek nám bude říkat, co se mu na lidech líbí a co se
máme naučit jinak nebo lépe.
6.–11. 8. / Jak šli tři koníci do světa / 5–14 let / 2 250 Kč
Budeme si s koňmi více hrát a méně jezdit. Čeká nás hraní
divadla s koňmi. Divadelní tábor s koňmi.
13.–17. 8. / Koňské dějiny / 5–14 let / 2 250 Kč
Budeme si povídat o historii koní.
Informace: corazon.os@seznam.cz nebo tel.: 603 194 700
DIVADLO NA CUCKY
Dolní náměstí 42, www.divadlonacucky.cz
16.–21. 7. / Příměstský divadelní tábor / 7–12 let /
2 500 Kč
Tábor je určen pro všechny, kdo mají chuť se bavit, zažít něco
nového prostřednictvím hry a divadla. Zkoušet se bude každý
den od 9:00 do 16:00 hod. Závěrečné vystoupení je naplánováno na sobotu v Divadle na cucky.
Informace: jurkasova@divadlonacucky.cz

Letní tábory Domu dětí a mládeže Olomouc

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC
www.ddmolomouc.cz

Pevnost poznání Olomouc

2.–4. 7. / Co je geocaching / 8:00–16:00
tř. 17. listopadu 47 / od 8 let / 900 Kč
Seznámení s pravidly hry a výpravy za keškami všech typů
v Olomouci.
Informace: Leoš Březina, tel.: 739 452 451,
email: icm@ddmolomouc.cz
9.–13. 7. / Výpravy za keškami / 8:00–16:00
Janského 1 / od 8 let / 1 700 Kč
Pro zájemce o geocaching jednodenní výpravy za keškami
po kraji.
Informace: Leoš Březina, tel.: 739 452 451,
email: icm@ddmolomouc.cz
9.–13. 7. / Začínáme fotografovat / tř. 17. listopadu 47
od 14 let / 2 500 Kč
Fotografická příměstská dílna pro začínající i středně pokročilé
fotografy a fotografky. Vlastní fotoaparát je podmínkou účasti
na dílně.
Informace: Vladimír Janek, tel.: 731 444 449,
e-mail: estetika@ddmolomouc.cz
9.–13. 7. / Prázdniny s badmintonem I / 9:00–15:00 /
sportovní hala Milo / 9–17 let / 2 500 Kč
Účastníci si osvojí a zdokonalí techniku úderů, pohyb po kurtu
a také základní badmintonovou taktiku. Seznámí se také s netradičními kolektivními hrami (např. ringo, disc golf, frisbee ultimate, lakros, bumball, softball a další).
Informace: Eduard Zacha, tel.: 725 922 533,
e-mail: pohyb@ddmolomouc.cz
9.–14. 7. / S kamarádem Toníkem I / 7:30–17:00
Rožňavská 21 / 6–12 let / 1 800 Kč
Program tábora je naplněn hrami a soutěžemi, tvořivými aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky trochu tancováním.
Informace: Alena Beerová, tel.: 725 922 526,
e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz
9.–13. 7. / Kouzelný strom / 9:00–15:00
tř. 17. listopadu 47 / 8–15 let / 1 600 Kč
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.
Informace: Hana Teplá, tel.: 601 382 362,
e-mail: vytvarnavychova@ddmolomouc.cz
9.–13. 7. / Příměstský tábor LEGO robotiky / 8:00–16:30
Janského 1 / 10–16 let / 1 500 Kč
Chcete udělat vlastní řiditelný stroj? Spolupráce legových součástek a konvenční výpočetní techniky. Budeme stavět, pro-

gramovat a učit roboty. Promrskáme matematiku, podíváme se
na programování.
Informace: Renata Kubešová, tel.: 725 922 528,
e-mail: technika@ddmolomouc.cz
16.–20. 7. / Rukodělný tábor / 8:00–16:00
tř. 17. listopadu 47 / od 6 let / 1 500 Kč
Každý den se z nás stane někdo jiný: architekt, módní návrhářka, loutkář, malíř... Děti si vyzkouší různé řemeslné i výtvarné
techniky, dle věku a zručnosti si vyrobí spoustu zajímavých výrobků a budou pracovat s nejrůznějšími materiály.
Informace: Zuzana Trizmová, tel.: 731 444 441,
e-mail: ddm@ddmolomouc.cz
16. 7.–20. 8. / Prázdniny s badmintonem II / 9:00–15:00
sportovní hala Milo / 9–17 let / 2 500 Kč (ostatní)
Účastníci si osvojí a zdokonalí techniku úderů, pohyb po kurtu
a také základní badmintonovou taktiku. Seznámí se také s netradičními kolektivními hrami (např. ringo, disc golf, frisbee ultimate, lakros, bumball, softball a další).
Informace: Eduard Zacha, tel.: 725 922 533,
e-mail: pohyb@ddmolomouc.cz
16.–20. 7. / Technické a počítačové workshopy
8:00–16:30 / Janského 1 / 9–15 let / 1 500 Kč
Počítače, vysílačky, mobily – technické hrátky pro kluky i holky. V plánu je návštěva Olomoucké Laser arény. Aby se nám
u počítače hlavy nezavařily, tak je pravidelně provětráme při
venkovních hrách.
Informace: Renata Kubešová, tel.: 725 922 528,
e-mail: technika@ddmolomouc.cz
20.–24. 7. / Příměstský tábor modelářů / 8:00–16:30
Janského 1 / 9–15 let / 1 500 Kč
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.
Informace: Renata Kubešová, tel.: 725 922 528,
e-mail: technika@ddmolomouc.cz

ček, jak funguje geocaching, seznámíme se s bylinkami a čeká
nás ochutnávka dalších aktivit.
Informace: Leoš Březina, tel.: 739 452 451,
e-mail: icm@ddmolomouc.cz

30. 7.–3. 8. / Roztančené léto / 8:00–16:00
tř. 17 listopadu 47 / 6–10 let / 1 500 Kč
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.
Informace: Jitka Hrbáčková, tel.: 778 708 812,
e-mail: tanec@ddmolomouc.cz

27.–31. 8. / Zoo snů / ZOO Olomouc / 7–10 let
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.
Informace: Kateřina Havlická Valušová, tel.: 725 922 527,
e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

6.–10. 8. / Sportovní příměstský tábor / 8:00–16:00
tř. 17. listopadu 47 / 6–18 let / 1 500 Kč
Tábor se zaměřením na cykloturistiku, koloběh a další aktivity.
Děti navštíví jak přírodní, tak kulturní zajímavosti v okolí Olomouce. 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.
Informace: Aleš Pátek, tel.: 601 528 325,
e-mail: turistika@ddmolomouc.cz
6.–11. 8. / S kamarádem Toníkem II / 7:30–17:00 /
Rožňavská 21 / 6–12 let / 1 800 Kč
Program příměstského tábora je naplněn hrami a soutěžemi,
tvořivými aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky
trochu tancováním.
Informace: Alena Beerová, tel.: 725 922 526,
e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz
13.–17. 8. / Parkour Camp / 8:00–16:00
tř. 17. listopadu 47 / 12–20 let / 1 500 Kč
Tábor se zaměřením na parkour je určen těm, co už mají o parkouru nějaké povědomí a chtějí se zlepšit či si vyzkoušet další
prvky a skoky. V průběhu tábora budeme děti učit 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.
Informace: Aleš Pátek, tel.: 601 528 325,
e-mail: turistika@ddmolomouc.cz
20.–24. 8. / Detektivní prázdniny / 8:00–16:00
Janského 1 / od 8 let / 1 500 Kč
Pátrání po zločinu v roli detektivů. Seznámíme se s různými kriminalistickými metodami a odhalíme viníka zločinu.
Informace: Leoš Březina, tel.: 739 452 451,
e-mail: icm@ddmolomouc.cz
27.–31. 8. / Dělání / 8:00–16:00 / Janského 1
od 8 let / 1 500 Kč
Každý den nás čeká něco jiného! Ukážeme si co je to Animá-

27.–31. 8. / Zažijme to spolu / 8:00–16:00
tř. 17. listopadu 47 / 8–12 let / 1 800 Kč
Tradiční akční příměstský tábor plný zážitků a dobrodružství.
Zahrajeme si také spoustu her a něco pěkného si vyrobíme.
Informace: Martina Gallo, tel.: 731 444 445,
e-mail: sport@ddmolomouc.cz
27. 8.–1. 9. / S kamarádem Toníkem III / 7:30–17:00
Rožňavská 21 / 6–12 let / 1 800 Kč
Program tábora je naplněn hrami a soutěžemi, tvořivými aktivitami, diskusemi, cestováním, poznáváním a taky trochu tancováním.
Informace: Alena Beerová, tel.: 725 922 526,
e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz
GENIATOR – VĚDA A TECHNIKA
NA DOSAH, z. ú.
www.geniator.cz
9.–13. 7. / Voda kolem nás i v nás
Hlubočky-Mariánské Údolí / 5–15 let/ 2 300 Kč
16.–22. 7. / Voda kolem nás i v nás
Olomouc / 5–15 let / 2 300 Kč
K čemu naše tělo potřebuje vodu? Proč plavou lodě, když jsou
ze železa? Může voda hořet nebo bouchnout? Jak dýchá kapr
a jak pulec? Kolik vody je v člověku, kolik v medúze nebo kameni? Pojď se s námi ponořit do tajů této tekutiny, spolu s piráty propluj sedmero moří, pět oceánů a nějakou tu řeku.
Informace a přihlášky na www.geniator.cz
9.–13. 7. / Nádech, výdech... začínáme
Olomouc / 5–15 let / 2 300 Kč
23.–27. 7. / Nádech, výdech... začínáme
Hlubočky-Mariánské Údolí / 5–15 let / 2 300 Kč
Co je to vzduch? Mění se při změně počasí? Patří vzduch
do chemie nebo do fyziky? A co když na planetě chybí? Jak
vypadají informační cestičky a dálnice? Můžeme je přejít bez
rozhlédnutí? Jak zjistíme, jestli nespíme na informačním uzlu?
Budeme dýchat, létat nebo plachtit? Nádech, výdech... skoč.
Informace a přihlášky na www.geniator.cz

Tábory
léto 2018

Pobytové tábory

PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC
Areál Korunní pevnůstky, 17. listopadu 7
www.pevnostpoznani.cz

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT, z. s.
Biskupské nám. 2, www.rodinnyzivot.cz

9.–13. 7. / 16.–20. 7. / 23.–27. 7. / 30. 7.–3. 8.
Letní vědecké tábory plné dobrodružství a poznání
6–12 let / 2 390 Kč
Tábory pro všechny zvídavé děti, které mají rády přírodu, zábavné pokusy i cesty do vesmírných dálek. Děti se formou her
a zajímavých aktivit podívají pod pokličku nejrůznějších vědních
oborů. Děti budou rozděleny do dvou skupin: od 6 (ukončená
1. třída ZŠ) do 8 let a od 8–12 let.
Informace: martina.prochazkova@upol.cz, tel.: 585 634 141
RODINNÉ CENTRUM OLIVY z. s.
8. května 27, www.olivy-os.cz
16.–20. 7. / Všichni jsme na jedné lodi / 1 200 Kč
Příměstský tábor je určen pro děti s lehčí autistickou poruchou
(Aspergerův syndrom, vysokofunkční autismus) a jejich sourozence ve věku 5-12 let. Každý den na ně čeká pestrý program se spoustou her, zábavy, pohybových i relaxačních aktivit,
výtvarná a tvořivá dílna.chybět nebude ani trampolína, skákací
hrad, či výlety do okolí, navštívíme např. Pevnost poznání. Dětem budou k dispozici asistenti.
Informace: www.olivy-os.cz
RODINNÉ CENTRUM PROVÁZEK, z. s.
Štítného 10, www.rcprovazek.cz
9.–13. 7. / Hledání pokladů / 4–10 let / 1 690 Kč
23.–27. 7. / Objevujeme přírodu 1 / 4–10 let / 1 890 Kč
30. 7.–3. 8. / Průzkumníci / 4–10 let / 1 690 Kč
6.–10. 8. / Cesty za pohádkami / 4–10 let / 1 890 Kč
13.–17. 8. / Objevujeme přírodu 2 / 4–10 let / 1 890 Kč
20.–24. 8. / Tvořilky a Šikulkové / 4–10 let / 1 690 Kč
Informace: www.rcprovazek.cz, nebo na info@provazek.cz

Pevnost poznání Olomouc

21.–28. 7. / Tábor pro rodiče s dětmi I / Sedloňov (Orlické
hory) / 3 200 Kč (dospělí), 2 900 Kč (děti od 3 let)
Tábor 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.
Informace: Radek Ježowicz, tel.: 731 444 443,
e-mail: propagace@ddmolomouc.cz

Pevnost poznání Olomouc

21.–28. 7. / Babičko, dědečku, vzpomínej...
Fryšták DIS (Dům Ignáce Stuchlého)
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty se bude konat v duchu vzpomínek na krásné chvíle v životě, na předávání rodinných tradic a dovedností mezi generacemi. Část programu bude pro
všechny účastníky společná a část oddělená pro děti a prarodiče zvlášť. Pobyt nabízí duchovní program, účast na mši svaté, modlitby, vycházky do přírody, volnočasové aktivity pro děti
i pro seniory, soutěže, táborák, tvoření, celodenní výlet atd.
Přihlášky a informace: matlochova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250

Škola kolečkového bruslení Lene

SLACKLINE OLOMOUC z. s.
www.slacklineolomouc.cz

GENIATOR – VĚDA A TECHNIKA NA DOSAH, z. ú.
www.geniator.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC
tř. 17. listopadu 47/1034, www.ddmolomouc.cz

16.–20. 7. / 6.–10. 8. / Slackline příměstský tábor
Smetanovy sady / 2 190 Kč
Výuka slackline, skupinové hry, jóga pod vedením zkušených
instruktorů. Zajištěny zdravé obědy i mokrá varianta v případě
nepříznivého počasí.
Přihlášky a informace: www.slacklineolomouc.cz,
slacklinetabor@gmail.com, nebo na tel.: 724 718 954

16.–22. 7. / Nádech, výdech... začínáme
Hlubočky-Hrubá voda
Pobytový tábor pro mladší děti.co je to vzduch? Mění se při
změně počasí? Patří vzduch do chemie nebo do fyziky? A co
když na planetě chybí? Jak vypadají informační cestičky a dálnice? Můžeme je přejít bez rozhlédnutí? Jak zjistíme, jestli nespíme na informačním uzlu? Budeme dýchat, létat nebo plachtit? Nádech, výdech... skoč.
Informace: info@geniator.cz

2.–13. 7. / Piráti z Karibiku / Ochoz u Konice
8–16 let / 4 000 Kč
Dobrodružný tábor plný her a zábavy.
Informace: Radek Ježowicz, tel.: 731 444 443,
e-mail: propagace@ddmolomouc.cz

SNOEZELEN OLOMOUC
– multismyslové centrum
Mariánska 7, www.povzbuzeni.cz
9.–13. 7. / Po stopách zvířat / 1 900 Kč
6.–10. 8. / Indiánské dobrodružství / 1 900 Kč
Příměstské tábory pro děti od 4 let s celodenním programem
obsahují aktivity s logopedickými prvky, pohybové, hudební
a výtvarné aktivity. Součástí je také pobyt venku, včetně jednodenního výletu, využití snoezelen prostředí a speciálních senzorických pomůcek.
Informace a rezervace: tel.: 734 549 248,
e-mail: info@povzbuzeni.cz
ŠKOLA KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ LENE
www.inline-olomouc.cz, www.LENE.cz
2.–6. 7. / 9.–13. 7. / 16.–20. 7. / 23.–27. 7. / 30. 7.–3. 8.
/ 6.–10. 8. / 20.–24. 8. / 27.–31. 8.
Příměstské in-line tábory pro děti 5–16 let / Smetanovy sady
Tábory jsou zaměřeny především na výuku kolečkového bruslení a doplněny bohatým doprovodným programem. Vaše děti se
mohou těšit na celodenní sportovní program se stravováním,
soutěžemi a hrami.
Podrobnosti a přihlášku naleznete na webu in-line školy

30. 7.–5. 8. / Voda kolem nás i v nás
Hlubočky-Hrubá voda
Pobytový tábor pro starší děti. K čemu naše tělo potřebuje
vodu? Proč plavou lodě, když jsou ze železa? Může voda hořet
nebo bouchnout? Jak dýchá kapr a jak pulec? Kolik vody je
v člověku, kolik v medúze nebo kameni? Pojď se s námi ponořit
do tajů této tekutiny, spolu s piráty propluj sedmero moří, pět
oceánů a nějakou tu řeku.
Informace: info@geniator.cz

Škola kolečkového bruslení Lene

9.–14. 7. / Rybářský tábor / Břeclav / 3 400 Kč, 3 720 Kč
Děti se teoreticky i prakticky seznámí se základními lovnými
technikami, s postupem míchání krmení, jeho použitím a úpravou. 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.
Informace: Eva Havlick, tel.: 731 444 439,
e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz
14.–22. 7. / Letem tanečním světem / Ochoz u Konice
8–16 let / 3 000 Kč
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.
Informace: Jitka Hrbáčková, tel.: 778 708 812,
e-mail: tanec@ddmolomouc.cz
16.–22. 7. / Tajemství jezerního království
Velké Karlovice, Jezerné / 7–15 let / 3 700 Kč
Výtvarný tábor pro malé i velké. 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.
Informace: Kateřina Havlická Valušová, tel.: 725 922 527,
e-mail: janskeho@ddmolomouc.cz

23.–30. 7. / Divoký západ / Ochoz u Konice
6–18 let / 3 000 Kč
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.
Informace: Aleš Pátek, tel.: 601 528 325,
e-mail: turistika@ddmolomouc.cz
28. 7.–4. 8. / Tábor pro rodiče s dětmi II
Sedloňov (Orlické hory) / 3 200 Kč (dospělí)
2 900 Kč (děti od 3 let)
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.
Informace: Radek Ježowicz, tel.: 731 444 443,
e-mail: propagace@ddmolomouc.cz
29. 7.–4. 8. / Prázdniny na farmě / farma Stránské
u Rýmařova / 8–12 let / 3 000 Kč
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!
Informace: Martina Gallo, tel.: 731 444 445,
e-mail: sport@ddmolomouc.cz

Divadlo Na Cucky

Pevnost poznání Olomouc
31. 7.–7. 8. / Génius v tobě / Ochoz u Konice
12–19 let / 3 000 Kč
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!
Informace: Alena Vaníčková, tel.: 725 922 623,
e-mail: ug@ddmolomouc.cz
12.–19. 8. / Po stopách Sherlocka Holmese
Ochoz u Konice / 8–16 let / 3 700 Kč
Tábor 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 táboru bude detektivní příběh, kde děti budou muset prokázat nejen důvtip,
ale také odvahu, obratnost a sílu při řešení různých úkolů.
Informace: Eduard Zacha, tel.: 725 922 533,
e-mail: pohyb@ddmolomouc.cz
27. 8.–1. 9. / Léto v Travné / Travná u Javorníka
8–15 let / 3 500 Kč
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.
Informace: Hana Teplá, tel.: 601 382 362,
e-mail: vytvarnavychova@ddmolomouc.cz
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