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Přihlašování na letní příměstské i pobytové 
tábory probíhá od 1. února 2023 00:00 hod. a to 
výhradně elektronickou přihláškou.
Všem, kteří nemají zřízen klientský 
účet, přes který se přihláška vyplňuje 
a odesílá, doporučujeme, aby si ho 
zřídili s předstihem (online na 
https://ddmsikula.iddm.cz)

Po odeslání a potvrzení přihlášky 
emailem od nás ji nejpozději do 15 dnů 
od přihlášení vytiskněte, podepište 
a doručte k nám do budovy DDM 
Uherské Hradiště.

Platba celé částky za tábor do 30. dubna 2023.

Před táborem proběhne předtáborová schůzka rodičů u pobytových táborů 
a u příměstských táborů na Rochusu, kde budou rodiče seznámeni s dalšími 
informacemi. Pro děti, které budou přihlášeny na ostatní příměstské tábory, schůzky 
neproběhnou, ale informace budou zaslány elektronicky.

Na některé tábory bude možné čerpat příspěvek až ve výši 2.000,-- Kč (týká se to 
dětí, které navštěvují celoročně naše kroužky a zároveň rodiče pobírají přídavky 
na děti), sledujte proto www.darujemekroužky.cz. V případě dotazů nás neváhejte 
kontaktovat, rádi vám poradíme.



Příměstské tábory probíhají od pondělí do pátku v době 7.30 až 16.00. Rodiče své dítě každé ráno přivedou do místa konání, kde si je převezmou vedoucí tábora.
Pro děti je na táboře připraven program až do 16 hodin, kdy si rodiče opět své dítě odvedou domů (popřípadě po dohodě s rodiči může dítě odejít samo). 
Děti na táboře nepřespávají (pokud není uvedeno jinak). Oběd je zajištěn v některé blízké jídelně. O pitný režim je na táborech postaráno.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v obcích regionu Uherského Hradiště

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Na táboře je max. 18 dětí. Pro děti je připraven program od 7.30 do 16.30, kdy si rodiče své dítě odvedou domů. Děti na táboře 
nepřespávají. O svačinky, oběd a pitný režim je na táborech postaráno. Tábor pořádáme ve spolupráci s Parkem Rochus, o.p.s. a Region Slovácko Uherské Hradiště.

Název tábora  |  hlavní vedoucí  | Místo Datum | Věk Cena Popis programu

Parkour | Chrástek David 10.07. - 14.07.
2 000 Kč

Tábor zaměřený na základy parkourového skákání, nácvik akrobatických prvků, dynamické sportování, zvýšení fyzické 
zdatnosti. DDM,  Uh. Hradiště 8-13

Výtvarný ateliér pro dívky I. |  Krystová Bronislava 17.07. - 21.07.
2 600 Kč

V prázdninových výtvarných ateliérech budou dívky modelovat z keramické hlíny, vyrábět na hrnčířském kruhu, malovat 
barvami na vodní hladině, šít na šicím stroji a barvit textil.DDM,  Uh. Hradiště 8-11

Výtvarný ateliér pro dívky II. |  Krystová Bronislava 24.07. - 28.07.
2 600 Kč

V prázdninových výtvarných ateliérech budou dívky modelovat z keramické hlíny, vyrábět na hrnčířském kruhu, malovat 
barvami na vodní hladině, šít na šicím stroji a barvit textil.DDM,  Uh. Hradiště 11-15

Prázdniny se zvířátky I. | Lenka Pavelčíková 24.07. - 28.07.
1 950 Kč

Příměstský tábor pro všechny děti, které mají rádi zvířátka. U nás máte šanci stát se chovateli mnoha terarijních i akvarijních 
zvířat, dozvědět se o nich spoustu zajímavostí, a také se s nimi pomazlit. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a objevte 
různá tajemství ze světa zvířat. Chybět nebudou ani zábavné hry a soutěže.Přírodovědné centrum TRNKA,  Uh. Hradiště 6-15

Zahrada lišky Bystroušky | Lenka Pavelčíková 31.07. - 04.08.
1 950 Kč

Příměstský tábor pro všechny tvořivé a podnikavé děti, které mají zájem o přírodu. Čeká nás tábor plný vůní, chutí, 
dobrodružství a poznání. Společně se necháme okouzlit zahradou Lišky Bystroušky. Zjistíme, jak zahrada funguje, co 
všechno v ní roste. Také zjistíme, jak využívat poklady, které nám zahrada dává.DDM,  Uh. Hradiště 6-15

Animační dílna "Fantasy world„ VII. | Mádle Jiří 07.08. - 11.08.
2 500 Kč

Během animační dílny se děti seznámí se základy animační tvorby. Lektory jim budou mladí studenti tohoto oboru. Celý 
tábor bude také prokládám výtvarnou činností, promítáním ukázek animovaných filmů a řadou společných her. Vše 
ukončíme premiérou ve velkém sále kina Hvězda.DDM,  Uh. Hradiště 8-14

Tanec v srdci | Botková Sabina 14.08. - 18.08.
1 950 Kč Hlavním programem bude tanec, ale bude čas také na hry a zábavu.

DDM,  Uh. Hradiště 7-13

Modrá planeta | Gajdošík Jan 14.08. - 18.08.
1 950 Kč

Příměstský tábor pro všechny děti, které mají zájem o přírodu a její fungování. Budeme zkoumat a řešit záhady naší planety 
a života na ní. Staneme se malými vědci a společně objevíme snad i klíč k její  záchraně.Přírodovědné centrum TRNKA,  Uh. Hradiště 6-15

Prázdniny se zvířátky II. | Lenka Pavelčíková 21.08. - 25.08.
1 950 Kč

Příměstský tábor pro všechny děti, které mají rádi zvířátka. U nás máte šanci stát se chovateli mnoha terarijních i akvarijních 
zvířat, dozvědět se o nich spoustu zajímavostí, a také se s nimi pomazlit. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a objevte 
různá tajemství ze světa zvířat. Chybět nebudou ani zábavné hry a soutěže.Přírodovědné centrum TRNKA,  Uh. Hradiště 6-15

Název tábora  / místo konání Termíny/Cena Věk Popis programu

Moje Slovácko aneb u tetičky 
na dědině
Park Rochus, Uh. Hradiště

10. – 14. 7. 2 700 Kč 7. – 11. 8. 2 700 Kč

6 – 11 let
Děti prožijí týden v přírodním parku Rochus, kde se mohou těšit na zvířata, pěstovat rostliny, péct chleba 
v peci, tvořit, hrát si. Naučí se mnoho ze života našich předků.
Předtáborová schůzka: 13. 6., 16.30 h., Park Rochus

17. – 21. 7. 2 700 Kč 14. – 18. 8. 2 700 Kč

24. – 28. 7. 2 700 Kč 21. – 25. 8. 2 700 Kč

31.7. – 4. 8. 2 700 Kč - -

Název tábora  |  hlavní vedoucí  |  místo Datum | Věk Cena Popis programu

Berounka - vodácký putovní tábor | Ivana Zůbková 1. – 7. 7.
3 700 Kč

Putovní vodácký tábor na Berounce pro začátečníky i pokročilé vodáky.
Předtáborová schůzka: 5. 6. ,18.00 h., budova DDMBerounka, stany, vlastní stravování od 18 let

Vyber si sám,co o prázdninách zažiješ! | Martina Dörrová 10. – 16. 7.
6 000 Kč

Všeobecný tábor. Téma budou volit samy děti hlasováním. Vedoucí pak připraví "zážitky na míru". Proto teď, 
těžko říct, co vše nás čeká. Nezbývá než sebrat odvahu a přihlásit se. Předtábor. Sch.: 7. 6. v 16.30 hod. DDM Kopánky, Lopeník, chaty s vlastním sociální zařízením 8 - 16 let

Elixír znovuzrození aneb tancujeme v Bradavicích | Ivana Zůbková 10. – 15. 7. 
5 000 Kč

Taneční tábor. Pojeď s námi zažít čarovné prázdniny, Bradavická škola čar a kouzel je otevřená! Čeká nás nejen 
spousta kouzelnických aktivit, ale také mnoho tanců - zumba, free styly, hip hop, břišní a lidové tance. 
Předtáborová schůzka: 5. 6. v 17.00 hod. DDM Žítková, pevné budovy, pokoje se soc. zařízením 6 – 16 let

Krotitelé duchů | Jana Skuciusová 15. – 21. 7.
6 200 Kč

Všeobecný tábor se zaměřením na sport. Zkrotíme všechny duchy kolem nás!!!
Předtáborová schůzka: 8. 6., 16.30 h., DDMRanč Vlčák Osvětimany 8 – 15 let

Hudební tábor "Já nic, já muzikant"| Radka Turzíková 27. 7.  – 5. 8.
8 600 Kč

Hudební tábor je vhodný pro všechny milovníky hudby a vše s ní spojené. Děti od prvního dne budou rozděleny 
do kapel a na pódiu si vyzkouší hrát na aparaturu před publikem. Měníme místo. Děti budou v letošním roce 
spát v nově zrekonstruovaných srubech. Celý tábor bude zakončený koncertem pro rodiče a veřejnost. 
Předtáborová schůzka: 13. 6., 16.30 h., DDMKemp Velehrad 9 – 16 let

Mundus-dobrodružství za hranicí |  Lenka Pavelčíková 6. – 12. 8. 
6 150 Kč

Přírodovědný tábor. Budeme objevovat zdejší přírodu, zkoumat netradiční prostředí a seznamovat se s místními 
zajímavostmi. Čeká nás táborová hra plná tajemství, výzev a dobrodružství. Přenese nás do světa, kde společně 
s lidmi žijí i zvláštní tvorové. Křehké soužití je však ohroženo. Předtáborová schůzka: 13. 6., 17.00 h., PC TRNKAKemp Olšovec, Jedovnice – Moravský kras (pevná budova) 6 – 15 let

Název tábora  |  hlavní vedoucí  | místo Datum | Věk Cena Popis programu

Jak to chodí na farmě| Ondřej Slivečka 10.07. - 14.07.
1 950 Kč

Pojďte s námi prožít týden na farmě. Dopoledne budeme pomáhat s různými činnostmi souvisejícími s chodem farmy přímo na 
jarošovské farmě. Vyrobíme sýr a tvaroh. Odměnou za práci bude projížďka na koni. Odpoledne bude plné zábavných her.Jarošov 7-15

Malý přírodovědec |  Kučerová Zuzana 10.07. - 14.07.
1 900 Kč Na táboře prozkoumáme okolí, ve kterém se budeme nacházet. Při zjištění, jak příroda funguje si užijeme spoustu zábavy.

KD Podolí 6-12

Harry Potter | Juřenová Andrea 17.07. - 21.07.
1 850 Kč Tábor plný her a kouzel. Kouzelný klobouk ti prozradí, do jaké koleje patříš a proti komu budeš bojovat.

Kněžpole - Kulturní zařízení 6-13

S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína 
vykvétá | Kremplová Anna

17.07. - 21.07.
2 200 Kč Děti se mohou těšit na práci s keramickou hlínou, točení na kruhu, glazování, pečení buchet, bylinkování, spoustu her a tvoření.

Muzeum tupeské keramiky, Tupesy 6-14

Kouzelné léto | Malinová Ilona 17.07. - 21.07.
2 100 Kč Tábor se zaměřením na výtvarné aktivity, doplněný o sportovní činnost.

MŠ Bílovice 3-6

Summer Dance Camp 2023 | Habartová Tereza 24.07. - 28.07.
2 000 Kč

Děti čeká celá řada tanců - latinskoamerických, balet, street dance, lidové tance v moderním pojetí. Naučí se krokové variace, 
choreografii, taneční hry. Budou ale také vyrábět, tvořit a soutěžit.Kunovice, Areál Jízdy králů 6-14

Kruh života | Kadlčíková Klára 24.07. - 28.07.
1 900 Kč

Děti se přesunou na ostrov, kde se budou muset postarat  samy o sebe. Naučit se žít v přírodě, prozkoumávat ostrov a čeká je 

také mnoho dobrodružství.ZŠ Mistřice 6-12

Rybářský IV. | Kremplová Anna 24.07. - 28.07.
2 000 Kč

Děti se seznámí se základy rybolovných technik, míchání návnad apod. Lektory jim budou rybáři, od kterých mohou získat, 

mnoho praktických rad a dovedností. Podpoříme u dětí zájem o přírodu a zejména rybářství.Modrá u Velehradu 8-13

Rybářský O.N.V. II. | Sentlová Alžběta 31.07. - 04.08.
2 200 Kč

Děti se seznámí se základy rybolovných technik, míchání návnad apod. Lektory jim budou rybáři, od kterých mohou získat, 
mnoho praktických rad a dovedností. Podpoříme u dětí zájem o přírodu a zejména rybářství.Ostrožská Nová Ves 8-13

Cesta kolem světa | Juřenová Andrea 31.07. - 04.08.
1 850 Kč Poznávej s námi celý svět prostřednictvím různých úkolů a her.

Kněžpole - Kulturní zařízení 6-13

Harry Potter aneb vítej v Bradavicích | Kremplová T. 14.08. - 18.08.
1 900 Kč

Svět zachvátil strach. Ten -jehož-jméno-nesmíme-vyslovit se vrátil a my musíme bojovat proti zlu. Harry Potter a jeho přátelé, ale 
situaci přestávají mít pod kontrolou, a proto hledají kohokoli, kdo by jim v boji pomohl. K tomu, ale potřebujeme odvahu a 
především týmového ducha, protože přátelství je právě to, co je v boji proti zlu nejdůležitější. Pomůžeš nám porazit Ty-víš-koho?ZŠ Velehrad 6-12

Na slováckej dědině | Poláchová Kateřina 14.08. - 18.08.
1 900 Kč

Během celého týdňa sa naučíme o tradicách a zvykoch u nás na dědině. Každý deň už od rána poběháme po humně, uklohníme 
neco dobrého a aj napečem voňavé pagáče. Chťa - nechťa škňúřit sa nebudeš bo si budem robit prču celý deň.Kudlovice 6-12

Záhady s.r.o. | Juřenová Andrea 21.08. - 25.08.
1 850 Kč Na táboře budeme muset řešit nejrůznější úkoly, čelit nástrahám nepřátel a rozkrývat záhady.

Kněžpole - Kulturní zařízení 6-13


