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Přihlášky a informace

Jak se přihlásit na tábor 

Zahájení přihlášování

Proč na tábor s námi?

Chcete se stát táborovým vedoucím?

Tel. : 572 551 347  |  8.00 - 17.00
Email:  info@ddmsikula.cz

www.ddmsikula.cz

Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště
příspěvková organizace
Purkyňova 494
686 06 Uherské Hradiště

Přihlašování na všechny pobytové i příměstské tábory probíhá prostřednictvím 
elektronické přihlášky, kterou najdete na našem webu nebo na https://ddmsikula.iddm.cz

Při vyplnění přihlášky je třeba si nejprve v on-line klientském centru DDM Šikula zřídit 
účet a přidat si do něho děti, které chcete na tábor přihlásit (pokud jste tak už neučinili 
při přihlašování na kroužky). 

Po odeslání a potvrzení přihlášky emailem 
od nás ji nejpozději do 10 dnů od přihlášení 
vytiskněte, podepište a doručte k nám.

Platba celé částky za tábor do 30. dubna 2019. 
Pokud platba nebude provedena, bude dítě automaticky z tábora vyřazeno.

Před táborem se vždy koná předtáborová schůzka, kde jsou rodiče seznámeni s dalšími 
podrobnostmi. Na těchto schůzkách je účast některého z rodičů či zákonných zástupců 
nutná. Zde vám budou také předány tiskopisy potřebné k účasti dítěte na táboře 
(prohlášení o bezinfekčnosti, potvrzení lékaře atd.). 

Termín konání schůzky je uveden na přihlášce a na našem webu v tabulce táborů.

Jestli vás baví práce s dětmi, hledáte praxi, 
brigádu nebo prostě rádi jezdíte na tábory, 
máte příležitost se u nás stát táborovým 
vedoucím. Po čase si dokonce můžete vést 
vlastní tábor pod naší záštitou.

Táborový vedoucí na našich táborech musí mít alespoň 
minimální pedagogické vzdělání. Pokud ho nemáte 
(nebo ho alespoň nestudujete), je možnost ho u nás 
získat - během roku pořádáme potřebný akreditovaný 
kurz, po jehož zvládnutí můžete vést svůj první 
táborový oddíl (nebo zájmový kroužek).

Své schopnosti si navíc můžete zostřit v našem 
„Klubu táborníků“ a „Klubu instruktorů“.

Na všechny zájemce se těšíme, ozvěte se.

Telefon: 572 551 347  |  737 923 842
E-mail: info@ddmsikula.cz
www.ddmsikula.cz, www.trnka.xf.cz 

n Jsme profesionálové – tábory jsou naše práce.

n Všichni vedoucí prošli studiem pedagogiky pro pedagogy volného času 
vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost pořádaného 
Národním institutem dětí a mládeže MŠMT.

n Jako školské zařízení musíme splňovat přísné hygienické, bezpečnostní 
a personální limity.

n Tradice více než 30 let v pořádání táborů.

n Našimi tábory prošlo tisíce spokojených dětí, rodičů, ... .

n … těšíme se na vás.

Přihlašování na letní příměstské i pobytové tábory probíhá od 1. února 2019 
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). 

Telefonické informace budou vzhledem 
k pololetním prázdninám poskytovány 
až od pondělí 4. února. 

Děkujeme za pochopení.



Na pobytových táborech děti zůstávají po celou dobu a přespávají v místě konání tábora. Ubytování dětí je zajištěno většinou v některém rekreačním zařízení a to buď 
v chatkách nebo v budově. Výjimkou je vodácký puťák, kde účastníci spí ve vlastních stanech. Po celou dobu probíhá celotáborová hra a děti se rozhodně nenudí. Strava je 
zajištěna obvykle 5x denně + pitný režim. Výjimkou tvoří opět vodácký puťák, kde se stravuje každý sám. O děti se stará hlavní vedoucí, nejméně 4 další vedoucí a zdravotník.

Příměstské tábory probíhají od pondělí do pátku v době 7.30 až 16.00. Na táboře je vždy max. 25 dětí. 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 pořádáme i mimo Uh. Hradiště. Jejich režim je podobný táborům u nás. Oběd a pitný režim je zajištěn, stejně jako program po celý týden.

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Na táboře je max. 15 dětí. Pro děti je připraven program od 7.30 až 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 ICM Uh. Hradiště.

POBYTOVÉ TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v Uherském Hradišti

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v Jarošově, Bílovicích, Polešovicích, Mistřicích, Tupesích a na Velehradě

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY v areálu Parku Rochus

Název tábora  / místo konání Termíny Věk Cena Popis programu

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

8. – 12. 7. 5. – 9. 8. 

6 – 11 let 2 100 Kč
Děti prožijí týden v přírodním parku Rochus, kde se mnohou těšit na zvířata, pěstovat rostliny, péct chleba v peci, 
tvořit, hrát si. Naučí se mnoho ze života našich prababiček.

15. – 19. 7. 12. – 16. 8. 

22. – 26. 7. 19. – 23. 8. 

29. 7. – 2. 8. 26. – 30. 8.

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

Tvořílek | Jana Esenderová 8. – 12. 7.
1 400 Kč

Výtvarně – tvořivý příměstský tábor, kde se děti naučí pracovat s různými kreativními potřebami a technikami. Zahrají si hry, 
mohou přenocovat a najít nové kamarády.ZŠ Polešovice 6 – 13 let

Kouzelné léto I. | Ilona Malinová 15. – 19. 7.
1 400 Kč Prožijete kouzelné dny na „kouzelné planetě“. Děti čeká zajímavý, napínavý a dobrodružný program, plný her a soutěží.

MŠ Bílovice 4 – 12 let

Dobývání divokého západu | Karolína Kloudová 15. – 19. 7. 
1 400 Kč

Vydáme se na divoký západ, osidlovat nová území - mezi kovboje a indiány, do neprozkoumaných oblastí kde jen bizoni cválají 
prérií...ZŠ Mistřice 6 – 12 let

S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína 
vykvétá | Barbora Komárková

15. – 19. 7.
1 800 Kč Děti se mohou těšit na práci s keramickou hlínou, točení na kruhu, glazování, pečení buchet, spoustu her a tvoření.

Muzeum tupeské keramiky, Tupesy 6 – 14 let

Kouzelné léto II. | Ilona Malinová 22. – 26. 7.
1 400 Kč Prožijete kouzelné dny na „kouzelné planetě“. Děti čeká zajímavý, napínavý a dobrodružný program, plný her a soutěží.

MŠ Bílovice 4 – 12 let

S láskou malované, aneb Tupesy, kde hlína 
vykvétá | Renáta Polišenská

22. – 26. 7.
1 800 Kč Děti se mohou těšit na práci s keramickou hlínou, točení na kruhu, glazování, pečení buchet, spoustu her a tvoření.

Muzeum tupeské keramiky, Tupesy 6 – 14 let

Cesta kolem světa  | Johana Zůbková 29. 7. – 2. 8.
1 400 Kč

Chcete prožít jeden týden na pěti kontinentech? Jeden den v Africe a druhý třeba na Aljašce? Nic není nemožné. Proletíme svět
křížem krážem, zažijeme spoustu zábavy a dobrodružství, naučíme se novým dovednostem. ZŠ Velehrad 6 – 12 let

Jak to chodí na farmě | Jan Gajdošík 19. – 23. 8.
1 500 Kč

Farmaření není nuda. Ale co to vlastně je? Seznámíme se s některými zvířaty a naučíme se o ně starat. Zjistíme, že farmář se 
nestará jen o zvířata, ale pracuje i na poli. Někde s něčím pomůžeme, něco si vyzkoušíme, a nakonec se třeba projedeme na koni. Jarošov – pobočka DDM 7 – 15 let

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

Prázdniny se zvířátky I. |  Jan Gajdošík 8. – 12. 7.

1 500 Kč
Příměstský tábor pro všechny děti, které mají zájem o všechno živé. U nás máte šanci stát se chovateli mnoha terarijních 
i akvarijních zvířat, dozvědět se o nich spoustu zajímavostí a také se s nimi pomazlit. Přijďte se seznámit s osmáky, 
křečkem, strašilkami, ještěrkami, hady, žábami, morčátky a mnoha dalšími zvířátky v našem zookoutku! PC TRNKA při DDM UH, ZŠ Za Alejí 1072, Uh. Hradiště 6 – 15 let

Na jarmarku |  Bronislava Krystová 15. – 19. 7.

1 800 Kč
Letošní prázdniny navštíví děti na příměstském táboře Jarmark řemesel a seznámí se s tradičními řemesly. Budou mít 
možnost si vyzkoušet, jak tvoří své výrobky hrnčíř, sochař, košíkář, krejčí, ale i malíř. Děti budou mít při svém řemeslném 
tvoření tu nejlepší příležitostí poznat nové přátele a užít si spoustu zábavyDDM Uh. Hradiště 8 – 11 let

Letní výtvarní dílna pro dívky | Bronislava Krystová 22. – 26. 7.

1 800 Kč
Letošní letní prázdní se dívky na příměstském táboře ve výtvarných dílnách seznámí s tradičními řemesly. Budou mít 
možnost si vyzkoušet, jak tvoří své výrobky a díla hrnčíř, sochař, košíkář, krejčí, ale i malíř. Děti budou mít při svém 
tvoření tu nejlepší příležitostí, poznat nové kamarádky a užít si spoustu zábavy. DDM Uh. Hradiště od 8 let

Prázdniny se zvířátky II. | Václav Beneš 29. 7. – 2. 8. 

1 500 Kč
Příměstský tábor pro všechny děti, které mají zájem o všechno živé. U nás máte šanci stát se chovateli mnoha terarijních 
i akvarijních zvířat, dozvědět se o nich spoustu zajímavostí a také se s nimi pomazlit. Přijďte se seznámit s osmáky, 
křečkem, strašilkami, ještěrkami, hady, žábami, morčátky a mnoha dalšími zvířátky v našem zookoutku!Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Uh. Hradiště 6 – 15 let

Tajemství těla  |  Ondřej Slivečka 5. – 9. 8. 
1 500 Kč

Co se děje s jídlem, když ho sním? Jak to, že vidím? K čemu potřebuji mozek? Tento tábor vám pomůže najít odpověď 
nejen na tyto otázky. Čekají nás otázky, ale i odpovědi, různé pokusy a hry. Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Uh. Hradiště 6 – 15 let

Fantasy world III.  - animační dílna | Lenka Horňáková 12. – 16. 8.
1 600 Kč Pojďte společně zjistit co všechno je „animace“ a  na závěr týdne zažijete „velkou atmosféru“ premiéry vašich filmů. 

DDM + kino Hvězda UH 8 – 13 let

Asterix a Obelix Mise Kleopatra  | Barbora Komárková 19. – 23. 8.
1 500 Kč

Tentokrát se Asterix a Obelix vydají do dalekého Egypta, kde na ně čekají nejrůznější nástrahy, ale také dobrodružství. 
Musí totiž pomoci svému příteli Numerobisovi se stavbou velkolepého paláce pro královnu Kleopatru, přemoci 
nebezpečné piráty, najít cestu z pyramidy a rozluštit dosud neznámé hieroglyfické písmo.DDM Uh. Hradiště 6 – 10 let

Tajemství zahrady Lišky Bystroušky |  Lenka Pavelčíková 26. – 30. 8.

1 500 Kč
Příměstský tábor pro všechny děti, které mají zájem o přírodu a její fungování. Společně budeme odhalovat skrytá 
tajemství zahrady. Zkusíme najít všechny její obyvatele a zjistíme, co všechno v ní roste. Také zjistíme, jak využívat 
poklady, které nám zahrada dává. Něco dobrého si uvaříme i vyrobíme.DDM Uh. Hradiště 6 – 15 let

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

Sázava | Ivana Zůbková 13. – 19. 7.
3 000 Kč Putovní vodácký tábor na Sázavě pro začátečníky i pokročilé vodáky. 

Sázava, stany, vlastní stravování od 18 let

Černokněžník a fantastická zvířata | Martina Dörrová 15. – 21. 7.
3 900 Kč

Všeobecný tábor. Znovu se vracíme do světa kouzelníků. Kde se Mlok Scamander snaží zabránit, aby černokněžník Gellert
Grindelwald vládl všem nemagickým bytostem. Jen pro děti po absolvování 1. tř. ZŠ.Kopánky, Lopeník, chaty s vlastním sociální zařízením 7 - 16 let

HAWAI  |  Ivana Zůbková 22. – 27. 7. 
3 700 Kč

Taneční tábor. Vydejte se s námi na krásný ostrov plný zážitků, tanců všeho druhu (hip hop, břišní, aerobic, zumba, folklor,..). 
Čeká nás plno nového při objevování ostrova, výroba květinových věnců, domorodé pokrmy a drinky, hry a zábava.Žítková, pevné budovy, pokoje se sociálním zařízením 6 – 16 let

Talenti z ranče VII.   |  Radka Turzíková 1. – 10. 8.
4 800 Kč

Hudební tábor se zaměřením na nástroje: kytara, baskytara, ukulele, flétna, housle, klávesy, akordeon, cimbál, bicí, cajon
a zpěv. Děti se zdokonalí ve hře na nástroj a zpěvu, vytvoří různé žánrové uskupení nebo se prezentují jako sóloví hráči. Tábor 
končí koncertem pro rodiče a veřejnost. Nově bude letos tábor obohacen o zvukovou techniku a akustiku. Ranč Rovná, Košíky, chatky 6 – 15 let

Pevnost Boyard II. |  Jana Skuciusová 11. – 17. 8.
3 300 Kč

Všeobecný tábor. Budeme zažívat spoustu dobrodružství na motivy stejnojmenné soutěže, kdy na nás bude dohlížet starý 
a moudrý otec Furo. Budeme hledat klíče a rozplétat záhady a pomocí indicií získáme poklad pevnosti.RC Dopravák Smraďavka, chatky 8 – 15 let

Vládci noci  | Lenka Pavelčíková 11. – 17. 8.
4 500 Kč

Přírodovědný tábor s celotáborovou hrou v krásné přírodě Moravského krasu. Tématem bude zejména noční život. Při 
průzkumu nezůstaneme jen na povrchu. Budeme mít i spoustu odborných pomůcek, které nám průzkum usnadní. Čeká nás 
exkurze s odborným výkladem. Tábor je pro všechny holky a kluky, kteří mají neutuchající zájmem o přírodu a dění v ní. Kaprálův mlýn – Moravský kras, pevná budova 6 – 15 let


