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ZPRAVODAJ DDM

VÁNOČNÍ POČASÍ
Ráno a den, blátivo, odpoledne
netrpělivě očekáváme studenou
frontu se sněhem pro bílé Vánoce.
Večer a noc, jasno, mír a klid. Na
hvězdném nebi modře zazáří
vánoční kometa 46P Wirtanen.

VYDÁNÍ PRO HORAŽĎOVICE A OKOLÍ

PONDĚLÍ 17. PROSINCE 2018 RÁNO

LETNÍ PRÁZDNINY 2019 NABÍDNOU 14 TÁBORŮ
ROZTANČÍME LÉTO

.CHOVATELÉ

30. 6. - 4. 7. 2019

8. - 12. 7. 2019

ENVICENTRUM PROUD - pobytový
tábor pro žáky 1. - 9. tř. ZŠ (v době přihlášení na tábor) za cenu 2500 Kč, která
zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim,
pojištění a program. Info poskytne hlavní
vedoucí Ing. Zuzana Jahnová, Ph.D.,
jahnova.ddm@gmail.com, 778 449 919.

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - příměstský táb or pro malé chovatele
(účastníky Chovatelského kroužku nebo
ZK Exo-tera) z 1. - 5. tř. ZŠ (v době
přihlášení na tábor) za 1300 Kč, která
zahrnuje stravu, pitný režim, pojištění,
program materiál a celodenní výlet. Info u
hl. vedoucí Mgr. Kateřiny Trnkové,
trnkova.ddm@gmail.com, 777 545 009.

HOBIT - CESTA TAM
A ZASE ZPÁTKY
30. 6. - 4. 7. 2019
PLÁCEK U HOLKOVIC - stanový tábor
pro rodiče s dětmi do 4. třídy ZŠ (v době
přihlášení na tábor) za cenu 2100 Kč/
dospělý, 1000 Kč/ dítě, která zahrnuje
stravu, pitný režim, pojištění dětí, program
a materiál. Informace poskytne hlavní
vedoucí Bc. Tereza Pollaková, 777 367
688, pollakova.ddm@gmail.com.

ZA VODOU
1. - 4. 7. 2019
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - čtyřdenní příměstský tábor pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ
(v době přihlášení na tábor) za 1050 Kč,
zahrnují stravu, pitný režim, pojištění,
program, materiál a výlet. Info u hlavní.
vedoucí Mgr. Hany Šustrové, 778 701 512
sustrova.ddm@gmail.com .

VÍTEJTE NA ZEMI
7. - 12. 7. 2019

17. - 25. 8. 2019

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - příměstský tábor pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ
(v době přihlášení na tábor) za cenu
1300 Kč , která zahrnuje stravu, pitný
režim, pojištění, program, materiál a výlet.
Info u hlavní vedoucí Mgr. Nely Hralové,
778 526 093, hralova.ddm@gmail.com.

KANCELÁŘ DDM HORAŽDOVICE, ZÁMEK, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 11 - od
pondělí 7. ledna spouštíme přihlašování na letní akce pořádané DDM Horažďovice
v červenci a srpnu 2019. K přihlášení je třeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
v kanceláři DDM na Zámku a to ve všední dny od 8:00 do 15:30 hodin. Letos nově
nabízíme možnost odevzdat přihlášku elektronicky - zasláním scanu řádně vyplněné
přihlášky na zamek.ddm@gmail.com.
Rádi bychom upozornili, že součástí řádného přihlášení je také zaplacení
účastnického poplatku (bezhotovostní formou, viz pokyny v propozicích) a to
nejpozději do 15. 4. 2019. Místa na táborech není možné rezervovat. DDM Horažďovice
(pořadatel) si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku a zrušit přihlášení při nezaplacení
účastnického poplatku v řádném termínu.

PEVNOST ALAMÚT
13. - 20. 7. 2019
PLÁCEK U HOLKOVIC - stanový tábor
pro žáky 2. - 9. tř. ZŠ (v době přihlášení na
tábor) za cenu 2200 Kč, která zahrnuje
ubytování, stravu, pitný režim, pojištění,
materiál a program. Informace poskytne
hlavní vedoucí Mgr. Tomáš Pollak,
pollak.ddm@gmail.com, 606 880 502.

HOBIT A TAJEMSTVÍ
STŘEDOZEMĚ

S BABI A DĚDOU
NA PRÁZDNINY

PLÁCEK U HOLKOVIC - stanový tábor
pro rodiče s předškolními dětmi (nejstarší
děti nastupují v září 2019 do 1. tř. ZŠ) za
cenu 2100 Kč/ dospělý, 1000 Kč/ dítě, která
zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim,
pojištění dětí, program a materiál. Info u hl.
vedoucí Bc. Terezy Pollakové, 777 367
688, pollakova.ddm@gmail.com.

22. - 26. 7. 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA
LETNÍ TÁBORY 2019
STARTUJE OD 8:00
V PONDĚLÍ 7. 1. 2019

ENVICENTRUM PROUD - pobytový
tábor pro žáky 2. - 8. třídy ZŠ (v době
přihlášení na tábor) za cenu 2700 Kč, která
zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim,
pojištění a program. Informace poskytne
hlavní vedoucí Mgr. Hana Šustrová, 778
701 512, sustrova.ddm@gmail.com.

8. - 12. 7. 2019

A NĚCO NAVÍC:
FAMILY WORKCAMP

VELKÁ ZVÍŘECÍ
LOUPEŽ

15. - 19. 7. 2019

ENVICENTRUM PROUD - pobytový
tábor pro prarodiče s dětmi (5 - 10 let
v době tábora) za cenu 2200 Kč/dospělý,
1700 Kč/dítě, která zahrnuje ubytování,
stravu, pitný režim, pojištění dětí, program
materiál a výlet. Další informace u hlavní
vedoucí Ing. Zuzany Jahnové, Ph.D.,
jahnova.ddm@gmail.com,778 449 919.

ENVICENTRUM PROUD a PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE opět přivítá dobrovolníky z celého světa. Vůbec první ročník
Family Workcampu v ČR v srpnu 2018 se
mimořádně vyvedl, a tak jsme se rozhodli
akci zopakovat. Díky mezinárodnímu
projektu, který realizuje DDM Horažďovice
s podporou organizace INEX-SDA, se
zahraniční rodiny budou týden dobrovolně
starat zvířata i zahradu v Přírodovědné
stanici a pečovat o přírodu a krajinu. Kromě
toho si najdou čas i na seznámení s místní
kulturou a lidmi - v rámci mezinárodního
večera v Envicentru PROUD představí
sebe, své země i tradiční kulinářské
speciality. Dopřejte si také nevšední
multikulturní zážitek a využijte možnost
procvičit si konverzaci v cizím jazyce nebo
navázat nové kontakty ;-)

STOPY NAŠICH
RUKOU
12. - 16. 8. 2019
ZÁMEK - kreativně-řemeslný příměstský tábor pro žáky 2. - 9. tř. ZŠ (v době
přihlášení) za 1300 Kč , které zahrnují
stravu, pitný režim, pojištění, program
a materiál. Další informace poskytne hlavní
vedoucí Kateřina Červená Křížová, 777
486 419, cervena.ddm@gmail.com .

LUKOSTŘELCI

MIKROKOSMOS
15. - 19. 7. 2019

14. - 17. 8. 2019

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - příměstský tábor pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ (v
době přihlášení na tábor), za cenu 1300 Kč,
která zahrnuje stravu, pitný režim,
pojištění, program a materiál. Info u hl.
v e d o u c í M g r. Z u za n y D r á bk o vé
Tro j a n o v é , P h . D . , 7 7 8 52 6 0 9 4 ,
trojanova. ddm@gmail.com.

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - příměstský tábor pro pokročilé lukostřelce
(členy ZK Lukostřelba) od 1. tř. ZŠ (v době
přihlášení) za 1200 Kč + 50 Kč (registrace
členství v ATL), které zahrnují stravu,
pojištění, program, materiál a dopravu. Info
u hl. vedoucího Mgr. Tomáše Pollaka, 606
880 502, pollak.ddm@gmail.com.

ZTRACENÉ MĚSTO
21. - 26. 7. 2019

VODÁCI
19. - 22. 8. 2019

ENVICENTRUM PROUD - pobytový
tábor pro milovníky sci-ﬁ, fantasy
a vyznavače LARPu od 4. třídy ZŠ (v době
přihlášení na tábor) za cenu 2700 Kč, která
zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim,
pojištění a program. Další informace
u hlavní vedoucí Mgr. Zuzany Drábkové
Tro j a n o v é , P h . D . , 7 7 8 52 6 0 9 4 ,
trojanova. ddm@gmail.com.

PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE - příměstský tábor pro pokročilé vodáky (členy
Klubu vodních aktivit) od 1. tř. ZŠ (v době
přihlášení) za cenu 1200 Kč, která zahrnuje
stravu, pitný režim, program, pojištění,
zapůjčení vodáckého materiálu a dopravu.
Info u hl. vedoucího Mgr. Tomáše Pollaka,
606 880 502, pollak.ddm@gmail.com.

PŘIHLÁŠKY A PROPOZICE K VYZVEDNUTÍ V DDM HORAŽĎOVICE NA PRACOVIŠTI
ZÁMEK NEBO NA WWW.DDM-HD.CZ V SEKCI „KE STAŽENÍ” OD PONDĚLÍ 7. 1. 2019.
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