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AKCE NA MĚSÍC DUBEN 2017

TERMÍNY LETNÍCH TÁBORŮ 2017:

LT VŠEOBECNÝ I.  - Hry bez hranic – 1.7.-9.7.2017, Mnichovo Hradiště.

PŘÍMĚSTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR – 10.7.-14.7.2017. Pro děti z rybářského kroužku. 

LT VŠEOBECNÝ II. – Kobliha, 29.7.-12.8.2017, Svatá Kateřina. 

JUDO TÁBOR  – 19.8.-26.8.2017, Orlické Záhoří. Pro děti z kroužku juda. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 21.8.-25.8.2017. 

Přihlášky na zájezdy, informace:
Pondělí, středa: 9.00 – 17.00 hodin – budova Občanského centra

(přestávka 11.30 – 12.30 hodin)

OBČANSKÉ CENTRUM 

4.4. (úterý) XBOX KINECT 360 HRY
Čas a místo: 16.00 – 17.30 hodin, GT klub DDM

Hraní bez ovladače znamená, že hrajete celým tělem. Kinect reaguje na vaše pohyby. Chcete 
kopnout? Prostě kopněte! Chcete vyskočit? Prostě vyskočte! Nemusíte se učit ovládání – víte,
co máte dělat. Hry – závodivé, sportovní, taneční a další...
Akce je bez poplatku. Počet míst je omezen. S sebou přezůvky.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
13.4. (čtvrtek) ZÁJEZD NA PLAVÁNÍ DO AQUACENTRA A MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ

Muzeum – zvyky a tradice  postního  období  a  Velikonoc spojené s tématickou výtvarnou
dílnou. Děti si prohlédnou kraslice, vyzkouší si jak se plete pomlázka a vyrobí si veselou
jarní dekoraci.

Sraz: v 9.15 hodin na vlak. nádraží v Chlumci n.C., návrat v 16.27 hod.
S sebou: plavky, ručník, jídlo a pití na celý den, kapesné, kartičku zdravotní pojišťovny, průkazku na

slevu jízdného nebo občanský průkaz – kdo má.
Poplatek: děti do 15 let 210,-Kč (v poplatku je zahrnuta jízda vlakem, vstupné do bazénu na 2 hodiny a

do muzea).
Kontakt: Lucie Panchartková – 777 796 747

Přihlášku společně s poplatkem odevzdejte ve dnech 5.4. nebo 10.4. 2017 přímo v DDM. 

21.4. (pátek) VÝROBA MINIALBA NA FOTOGRAFIE
Kreativní dílna pro děti od 6 let i jejich rodiče. Přijďte si vyrobit originální minialbum na
fotografie s využitím razítek a přístroje Bigshot s různými deskami.

Čas a místo: 15.30 – 17.30, klubovna DDM.
S sebou: přezůvky, psací potřeby a nůžky.

Poplatek: 50,-Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál).
Přihlásit se můžete přímo v DDM nebo telefonicky do 19.4.2017.

30.4. (neděle) ČARODĚJNÝ REJ
Program: *registrace a obdržení průkazky čarodějnice*společné focení*soutěže a hry pro děti *ve 

večerních hodinách program pro děti i dospělé
Zahájení: v 16.30 hodin, areál DDM

Pokyny pro
čaroděje a

čarodějnice: 

kostým + koště = větší zábava. 
Každá čarodějnice a čaroděj mladší 18 let v kostýmu obdrží dárek. 
Pro soutěživé děti budou nachystány drobné sladkosti. 
Srdečně zvou čarodějnice – Chechtalka strašnonohá a Kanimůra dobrotivá.
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