
 VYNÁŠENÍ MORANY
 VÍKENDOVKA PŘÍRODOVĚDNĚ - HISTORICKÉHO KLUBU
 HORAŽĎOVICE, PÁTEK 22. - NEDĚLE 24. 3. 2019

VYNÁŠENÍ MORANY
VÍKENDOVKA PŘÍRODOVĚDNĚ-HISTORICKÉHO KLUBU

PROPOZICE K AKCI
termín:  -pátek 22. 3.   neděle 24. 3. 2019 
cílová skupina: , přednostně členové kroužku Šerm od 4. tr. ZŠ

a LARP, Lukostřelba..., bývalí i současní členové PŘÍVEHIKLu 
cena:  (ubytování a strava v EC PROUD, program)500 Kč/os
vedoucí akce: ,  Zuzka Drábková Trojanová (tel. 778 526 094)

Olda Šeler 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HORAŽĎOVICE
Mírové náměs  11, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 606 880 502, zamek.ddm@gmail.com

PROGRAM
pátek: sraz (začátek) v 18:00 v DDM v Zámku, Dračí doupě, 
stezka odvahy, přespání na sále DDM ve vlastním spacáku
Sobota: ráno přesun na snídani do EC, dopoledne - vaření 
oběda na ohni za EC PROUD, šerm a hry venku, odpoledne 
pomoc s organizací akce pro veřejnost, v 15:30 účast průvodu s 
Moranou k Otavě, večer -  teplá večeře v EC PROUD, odpo-
činek, hry, volná zábava, přespání v EC PROUD (na postelích ve 
vlastním spacáku).
 neděle: lukostřelba na sále v Zámku, konec po obědě (cca ve 
13:00) v EC PROUD

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
ubytování a strava zajištěna 5x denně v EC PROUD (sobotní 
oběd si vaříme sami), spíme pohromadě - v pátek v jazy-
kové učebně DDM v Zámku, v sobotu v EC PROUD.
začátek akce: v pátek 22.3. 2019, 18:00 v DDM v Zámku
konec akce: v neděli 24. 3. 2019 po obědě (cca ve 13:00) 

v Envicentru PROUD
s sebou (povinně): spacák, malý batoh, pevné boty a teplé 
oblečení do terénu, přezůvky, oblečení na spaní a do budovy, 
hygienické potřeby, ručník, užívané léky (např. 
an histaminika, inhalátor...)
s sebou (nepovinně): historický kostým, vlastní LARPový 
meč/ luk a šípy, oblíbená karetní/desková hra...

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA
K účas  je zapotřebí odevzdat  a zapla-vyplněnou přihlášku

t  (účastnický poplatek v hotovos ) vedoucí akce nebo 
v kanceláři DDM na Zámku nejpozději .do úterý 19.3.2019


