30 let Dlažky

Dlažka je skvělá organizace, která sdružuje. Sbližuje lidi,
kteří se neznají. Dlažka zabaví děti i dospělé. Dlažka je živý
organismus! Dlažka je skvělé hřiště pro strávení času se
super lidmi. Je to organizace spojující lid s dobrou náladou,
týmovým duchem, smyslem pro humor. S Dlažkou vždy
najdeš nové kamarády a zkušenosti. Dlažka dává mnoha
lidem možnost zpestřit své životy, přináší skvělé kulturní,
sportovní, akční i bahnochcoucí zážitky. Dlažka ti najde i
partnera. Dlažka pomůže s výchovou dětí a udržení v kondici.
Dlažka formuje a ovlivňuje – kamarádství, smysl pro hru,
komunikaci, trpělivost i pomoc druhým. Dlažka jsme my‼!
Přejme Dlažce, ať se jí daří zaujmout velké množství dětí a
dorostu, aby Dlažka byla smysl života. Mussur - předseda

Ahoj zimní Dlažkařky a Dlažkaři v roce 2020!

Leden a zima, to bývá klasika. Letos je to trochu jinak. Sníh v Přerově moc není, na horách také
žádná sláva. Jedeme na Zimní rodeo a Yukon, chystáme se na halové mistrovství v ringu a Jižní
cestu. Máme za sebou novoroční šachový turnaj i první kulturku aneb Plíhal v podání Jirky Černého.
Na dveře klepe karneval a ples, a už se blíží jarní akce s Velikonocemi pro děti, VTK, Českým rájem
a Velkým Dlážděním. Pro Dlažkaře je důležité něco konati.
To nejdůležitější a nejveselejší na letošní začátek je oslava 30 let Dlažky. Hostů přijede hromada,
Dlažkařů také. VHS i Fleret, zazpíváme si při after party a hlavně si užijeme tohoto setkání!
Očekávám minimálně stovku Dlažkařů a k tomu další příznivce včetně hostů z naší Duhy.
Leden je dobou příprav táborů – výsledek je v příloze. Máme 250 přihlášených – paráda!
A je tu velká výzva pro aktivní: Nepozvete nás na vaše akce? Na výlet, na běžky, na sjezdky?
Na koncert u vás? Na akci pro rodiče s dětmi, dospělé, mládež či děti? Pokud byste chtěli udělat akce
pod Dlažkou, pak se ozvěte co nejdříve, podpoříme propagací, případně i finančně!
Mussur

Triko 30 let Dlažky‼!

Nabídka trika – chcete – li být styloví, vezměte s sebou 300,- Kč a
stavte se do Dlažky. Triko je kvalitní, obrázek též.

Hledáme pořadatele či vedoucí?!?

Na koncerty, ples, karneval. Na víkendy. Na tábory 2020.

Brigáda Pomoc v kanceláři, s Dlaždiči či propagace akcí.
Základna Rajnošky Brigáda bude 17.-19.4.2020. Chcete

pomoci jindy, ozvěte se!

Výlety

Nechcete přijet na pár dnů přes týden do Rajnošek na jaře i
na podzim? Houby, turistika, jen tak? Rodiče s malými dětmi či senioři?

Hledáme hravé vedoucí akcí pro děti, mládež i dospělé

Podmínka: Členové Dlažky, absolvované školení Dlažky, dobrá nálada, pozitivní a aktivní
přístup, znalosti sportů a her. Jak se přihlásit? Na adrese http://vedouci.dlazka.cz - je třeba se
zde zaregistrovat a po potvrzení je možno pokračovat dále. Těší se na vás Džery

Prodáváme:

Starší hry, starší sportovní pomůcky (míče, prasklé kroužky, pálky na pinec,
softenis). Ale i spacáky a další tábornické potřeby – seznam je v kanceláři. Ale i starší horská kola,
raft, horolezecké potřeby (lana, starší sedáky). Nechcete zakoupit? Máme v kanceláři řadu
krásných triček – nemáte zájem? Ringo hřiště i kroužky (nové i staré hřiště, kroužky i prasklé)? I
nové hry? Bang, Město duchů, Osadníky i rozšíření, Hide Seek - piráti, safari či severní pól?
Koncept, Aktivity, Dobble i Túry můry či Ovocný salát? Hru roku 2015 Dixit? Černé historky? Znáte
Cink? Dominion? Evropu či Česko? Černé historky? Mafii? Rozšíření Bangu? Přísně tajné? Cluedo?
Chicago poker? Chicago Expres? Sabotér? Ztracená města? Nechcete si půjčit či si přijít zahrát?
Dají se i sehnat ke koupi! I nové ringo hřiště či kroužky! A Dánské kuželky!
V kanceláři jsme vždy v pondělí + úterý 13:00 – 16:00!!! Ale budeme tu i jindy – chcete-li se stavit,
pak zavolejte na 603 886 644 nebo 733 395 716! Dík!

Facebook Dlažky je zde = www.facebook.com/dlazka
Je tu skvělé info – zapojte se i vy! Chystáme pro vás více FB aktivit!

Chce někdo pomoci? Více u naší FBářky Petry Novosadové slecnanovosadova@seznam.cz Co
proběhlo? Mrkněte – bylo toho dost‼!

Na našich facebookových stránkách, kam přidáváme informace o

akcích, které pořádáme, si můžete mimo jiné:
1. prohlédnout fotografie z akcí
2. nahrát i fotografie své z akcí dlažky a pochlubit se ostatním
3. soutěžit o různé ceny – vstupenky na kulturní akce, slevy … trika
Dlažky, samolepky, kalendáře, pexesa, omalovánky, čokoládu!
Adresa: dlazka@dlazka.cz! Pokud chcete pomoci s webem? Máte
nápady! www.dlazka.cz – to je náš web! Existuje i tabory.dlazka.cz.
Nově – nabídka akcí, víkendů a pobytů pro starší, ale i pro děti a
mládež! A chcete-li si udělat mail xyz@dlazka.cz - je to možné!
Fotogalerie – řada fotek z akcí!
Fotky na webu Fota z akcí postupně dáváme na web Dlažky! Stojí za
to! A kdybyste měli i vy – pošlete výběr cca 100 fotek (flash, úschovna)! Ale opravdu výběr! Dík!!!

Účet máme u FIO banky 2100099908/2010

. Pokud platíte na účet,
uveďte jméno a variabilní symbol = číslo akce dle mailu po přihlášení.
V mailovém přihlášení uveďte – kdo přijede, kolik vás bude, kontakt – mail + telefon, jak platíte!
Členské příspěvky 2020 Min. 200,- Kč, je možné zaslat více. Zájemci o vstup do Dlažky od 26 let
zaplatí 200,- Kč, mladší 26 let 100,- Kč. Je nutné vyplnit přihlášku. Chcete-li průkazku, pošlete
fota pasového formátu. Na účet 2100099908/2010 pod VS 801 s uvedením jména. Díky.
Brigáda v klubu? S Dlaždiči? Aktivní propagace super akcí a hlavně táborů Dlažky? Na výletech
v červnu? Uvítáme vaši návštěvu! A hlavně vaši pomoc!!! Předem díky za vaši ochotu!

Oslavy

Milý světe, v úterý 3.12. se rozrostlo mrněcí duo o
přesně půlmetrovou a 3050g Rozálku. Trio
Mrnuštíků se tímto vydává za dobrodružstvími
číhajícími nyní na každém kroku.

Pecka! Máme nový kalendář
na rok 2020!

Je možno vyzvednout po domluvě v kanceláři nebo na akcích Dlažky! Poslední stovka!

Konkurz na akce 2020! Víkendy! Výlety! Besedy!

Chcete-li udělat akci – ozvěte se či pište! Uveďte: název, o jakou akci se jedná, její termín, místo +
náhradní místo, počet účastníků, náplň, kdo je hlavní vedoucí, zástupce, kontakt.

Hledáme vedoucí i praktikanty, kuchařky i zdravotníky.
Hledáme základny i chaty. Pisatele článků na web, do
Dlaždiče, na Facebook, Instagram! Sponzory!
Klub instruktorů Dlažky pokračuje

Další lektorské akce máme úspěšně za sebou a plánujeme další. Stále sháníme lektory a
zkušené organizátory. Vytváříme opravdový Klub instruktorů, který je schopen předávat své
zkušenosti dále, případně pomáhat při speciálních akcích. Podmínky? Členství v Dlažce,
absolvovaná odborná školení, ochota udělat něco navíc, kreativita … Co nabízíme? Možnost uplatnit
se, možnost získání vyššího vzdělání a možnost být u TOHO!!! Máte-li zájem, ozvěte se. Aktuálně
připravujeme? Akce pro školy v projektu Skok, prázdninové akce, kurzy pro vedoucí, Eldorádo her a
soutěží, školení i doškolení praktikantů či skvělou Tuka Dlažku! Speciální zájezdy – poznávací i
zábavné - pro děti a mládež. A co vy? Nezapojíte se?

Máme letos nabídku třicítky táborů (dva už jsou plné).
Tábory 2020 najdete na www.dlazka.cz ! Hlaste se!
Co více? Nabídněte! Máte zájem o práci na táborech? Chcete pomoci s přípravou?

Neseďte doma a vyrazte na akci! Nejlépe na setkání Dlažkařů či na víkendy pro mládež! Budete-li
dobří, někdo si vás všimne! Nebo si zpracujte „svou nabídku“ a pošlete ji. Upozorněte na sebe –
burza vedoucích je v běhu! Vybíráme si jak na našich školeních i doškoleních, ale i na jiných akcích!
Nabízíme možnosti umístění reklamy na našich akcích, případně plakátech, zpravodajích
vydávaných naším klubem nebo přímo na akcích. Je možné, že vaše firma či známí mohou
materiálně pomoci - papíry, tužky, reklamní předměty jako ceny, materiál či potraviny.
Existují věci, které bychom jistě využili –
patrové postele i normální, hry, sportovní a
turistické věci, hračky, skládačky a hlavolamy,
časopisy, knihy, židle, nádobí (talíře, hrnky,
sklenice,
nářadí)
Na řadě akcí je volno – zkuste nám pomoci
sehnat účastníky. Doma, v rodině, ve škole či
v práci.
Máme
různé
formy
Propagace
akcí
propagace. Nejvíce pomohou dobré reference
– článek, fotky, webová stránka. Byl o vašem
táboře/víkendu článek v Dlaždiči? Máme odkaz
na váš web na našem webu? A co FB? Jsou
fota z vašeho foťáku zajímavá? Pošlete nám je!

Základna Dlažky Rajnochovice
Co nového zde?

Loňské novinky - oprava verand malých chatek včetně nových
dveří! Natřená jídelna. Nový boiler. Nové lavičky. Upravený sklad na sociálkách. Nové matrace
na řadě postelí. Novinky 2018? Socha Dlažky! Nová myčka v kuchyni! 24 opravených chatek –
vymalování na bílo a k tomu nové podlahy. Nový kotel na ohřev vody. Nové dvoupatrové
postele na horních chatkách a nové postele pro kuchaře! Nová malá, ale výkonná super
čistička vody! Dík MŠMT a Statutárnímu městu Přerov za podporu a finanční příspěvek! A co
bylo 2017? Úpravy vodárny a odtoku vody. Nová skříň
v kuchyni. A ještě dříve? Modernizace kuchyně! A
střechy chat bez komínů! Na velké trojce WC a sprcha!
Modernizace sociálek! Kompletní obměna interiéru
včetně mís, pisoárů i umyvadel Přístavba s hernou a
zázemím ozdobena Komišovými malbami!

Sbírka na náš tábor

Pokud byste měli
možnost nás podpořit, budeme rádi. Jak? Příspěvkem,
darem, reklamou, využitím základny mimo sezónu
(školní výlety), materiálem, brigádou, vybavením,
opravou. Závěsné skříňky, židle, poličky, lampičky,
vlněné deky, kvalitní nádobí, patrové i obyčejné postele
(ne gauče a pohovky). Hrnky, sklenice a hluboké talíře.

Dík všem, co nás podpořili příspěvkem, prací či darem!

Nabídka ubytování a speciálních programů
Mimo letní a podzimní prázdniny je možno zajistit na skvěle vybavené táborové základně
uprostřed lesů v Rajnochovicích. Je tu 24 chatek po čtyřech (16 vytápěných elektricky) a tři větší
elektricky vytápěné chatky (28 míst dohromady). Na spaní doporučujeme vlastní spací pytle, ale je
možno mít starší spací pytle nebo deky s povlečením). Zateplená jídelna s krbem, nové umývárny,
vybavená kuchyň, sportovní vybavení, antukové hřiště, travnaté hřiště, herna a dva pokoje v nové
budově (8 míst). Vše ideální na turistiku pěší, na kolech i zimní (Hostýnské vrchy). Ubytování na
větších chatkách je velmi dobré (dá se zde navařit v malé kuchyňce, na každé chatě jsou 2-3 pokoje
elektricky vytápěné po 2-6 lůžkách, WC, umývárna). Víkendy jsou volné v zimě, ale pronajímáme při
min. počtu 12 ubytovaných. Sem tam i na jaře či na podzim. Mimo léto je volno zejména od neděle do
pátku! Vhodné i pro rodiče /prarodiče/ s malými dětmi. Vaření sami. Je možno i zajistit vaření
hromadně. K dispozici stolní hry, sportovní materiál i hřiště. Turistické či houbařské pobyty.

Ideální místo pro turistické pobyty či rodinné pobyty

Pro starší i pokročilé. Vhodné i pro matky s malými dětmi. Vaření sami, je možno zajistit vaření.

Školní výlety či akce a to varianty:

Klasik (strava sami), Dlažka (se
stravou – s polopenzí či plnou penzí); Sport či Eko (hravé sportovní či ekologické vzdělávací
programy - s programovými instruktory). Lze domluvit zde i na jiných základnách speciální pobyty
pro firmy či skupiny (seznamovací, stmelovací či utužovací pobyty; akce pro zaměstnance s dětmi,
dětské dny, vodácké akce, cykloakce, dobrodružné akce v přírodě, turnaje, den her).

Outdoorové aktivity a hravé stmelovací víkendy
Dlažka vytvoří akci na klíč dle vašich speciálních požadavků - záleží na domluvě. Pro firmu, školu,
organizaci. Pro dospělé, mládež, děti či mix. Jsme schopni naučit řadu stolních her, zahrát sporty
všeho druhu, připravit hry v místnosti, přírodě i městě. Mimochodem – již v době, kdy někteří
propagátoři myšlenek „oudoorových aktivit“ a „zážitkové pedagogiky“ chodili do školek či dokonce do
jeslí, probíhala akce Eldorádo. Její první ročník byl v roce již v listopadu 1985! Letos proběhne již
31. ročník! A co chystáme dalšího? Chcete-li zažít opravdu „Teambuildingový outdoorový pobyt plný
prožitků i zážitků“ pak nebudete chybět na Tuka Dlažce, speciálních školeních, přechodech hor,
turistických akcí – pěší, cyklo i voda, ale i hravých víkendech či letních táborech!

Akce Duhy pro vás? Jít k Duhu Duhová brána pro vedoucí
Duhový most v Olomouci 7.-10.5.2020 pro děti a mládež – pojedete?
Info, články a fotky jsou na na www.duha.cz Kniha o dobrovolnictví + další materiály jsou v Duze
nebo v Dlažce. S Duhou za hranice www.trochujinak.cz nebo outgoing@duha.cz – pro zahraniční
workcampy incoming@duha.cz – pro workcampy v ČR, informace o EVS a dlouhodobých
projektech. Duha pomůže zájemcům o dlouhodobé projekty kontaktovat potenciální hostitelské
organizace zasláním e-mailu s motivačním dopisem a životopisem a po přijetí dobrovolníka připraví
vše potřebné. Info o mezinárodních akcích? mirek.prokes@gmail.com .

Do zahraničí? Na Workcamp?

Plánujete vyjet za hranice České republiky a chtěli
byste strávit čas užitečně? Spojte své cesty
s dobrovolnictvím a žijte trochu jinak. Spolek Duha,
jehož je Dlažka členem, umožňuje zájemcům od 16 let
vyjet na mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv.
workcamp, v rámci svého projektu Trochu jinak. Jedná
se o týdenní až třítýdenní akci, na které se setká
různorodá skupina
lidí
z celého světa. Na
workcampech se obvykle pracuje pět dní v týdnu šest hodin denně. Máte dostatečné zkušenosti? Je
náročné vyřídit všechny formality? Kam? Žádné obavy, vše je jednodušší, než si myslíte. Workcampy
jsou ideální pro dobrovolníky – začátečníky. Trvají krátkou dobu, můžete vyjet do sousedních zemí a
stačí vám nadšení a zápal. Formality? Podívejte se na web www.trochujinak.cz a zjistěte, jak to
jednoduché. A máte díky členství v Dlažce a tím i Duze výhodnější podmínky!

Vzdělávací akce 2020

Máme rok 2019 – třicátý rok naší činnosti. Za chvíli bude rok
2020. A s ním další akce. A co by byly všechny naše akce bez vzdělávacích akcí? Tady je máte na
rok 2020 – jsou i pro vás – pro členy Duhy, ale i pro veřejnost. Mussur a Džery
14.-16.2. Black Mirror 23.-26.4. Velký táborový konkurs 19.-24.6. Duhová škola 9.-11.10.
Eldorádo her a soutěží – akční soutěž 23.-28.10. Tuka Dlažka – doškolení praktikantů a vedoucích

Máte čas? Zkuste naše kulturní akce! V Přerově i jinde! Akce zimní. Pro všechny! Na táborech
i víkendech je kultura naší silnou stránkou – hrami s divadelními i pěveckými prvky, táboráky
s kytarou a zpěvy, stolní hry a návštěvy památek až po speciální hravé, soutěžní či kulturní večery.
Zima a jaro? Přijede řada zahraničních kapel.Pro fajnšmekry bude lednová cimbálovka Harafica,
únorový folkový pořad Čepelíci a Honza Hrubý trio. Beznový rock s Livin Free Holečkem a poté
Radůza. Dubnové pořady Thoma Artwaye, Olda Janota a poslechovka Jirky Černého Rockové kapely
v Británii šedesátá léta ve stínu Beatles a Rollin Stones. Bude i ples a karneval. A co vy? Máte tip?
Pozvete nás? Mussur

Klubové aktivity v Klubu Dlažka: MAGIC
Úterky a čtvrtky kondiční cvičení s Magdou.

- středeční hraní od 14:30.

Předprodej lístků právě probíhá! Intex + Music Hudební nástroje + u nás + www.dlazka.cz

Pravidelně: Tělocvična ZŠ Velká Dlážka

Florbal čtvrtky 20:30 – 22:00. Cena ČKD 40,-; ostatní 60,-.
Volejbal Pondělky 20:30 – 22:00 – viz pravidelné akce na webu Dlažky
Kondiční cvičení s Magdou Klub Dlažka úterky a čtvrtky 18:30 – 19:30
Ringo? Softbal? Fotbal? V Přerově? Jinde? A ve všední dny? Najde se

vedoucí na akce? Venku? Pravidelně? Máš nápad – ozvi se. Materiál půjčíme! Překvap a volej
603886644!

Naše akce finančně podporuje Statutární
město Přerov a Olomoucký kraj!

Běžky 30.1.-2.2. Zimní rodeo
14.-16.2. Black Mirror 21.-23.2. Yukon 29.2. Halové ringo
14.3. Softbal 10.-13.4. Velikonoce 23.-26.4. VTK 30.4.-3.5.
Český ráj 7.-10.5. Velké Dláždění 28.6. Sjezd Bečvy 4.6.9. Ringo Rajnošky 25.-28.9. Vysoké Tatry

Tábory pro děti, mládež a rodiče s dětmi

Duha Klub Dlažka má 30 let aneb jak šly dějiny

V lednu 1990 se to stalo. Zrealizovali jsme podzimní nápad založit klub. Spolu s Pavlem Mollinem
a Tomem Komínkem a řadou dalších mladých aktivních lidí jsme dali dohromady náš klub. Kdo ještě
byl na počátku? Petr Kouba, Richard Kreml, Vlastimil Zlámal, Petr Vařák a řada dalších. Akce jsme
dělali už léta předem pod hlavičkou ZO SSM Velká Dlážka, v čemž jsme dále během jara pokračovali.
Během jara 1990 jsme dali potřebné podklady ke schválení a od léta byl Klub Dlažka samostatný.
Časem jsme vstoupili do sdružení Duha. Dlažka už 30 let sdružuje děti, mládež i dospělé, kteří se rádi
baví a rádi organizují akce pro druhé. Počet členů Dlažky se posledních dvacet let pohybuje kolem
pěti set, za ta léta se zde vystřídalo tři a půl tisíce členů. Hlavní náplní činnosti Dlažky jsou akce ve
volném čase pro děti, mládež, rodiče s dětmi i samostatné dospělé. Hry, klubová činnost, recese,
sport a pobyt v přírodě, kultura i vzdělávací akce. Dlažka má od roku 1992 svůj asiměsíčník Dlaždič a
samozřejmě svou webovou stránku www.dlazka.cz i FB a instagram - zde můžete najít nejen akce,
ale i ohlasy na ně a řadu fotek. Akce jsou jednak pro vlastní členy, ale i pro členy jiných organizací a
hromadu neorganizovaných.
Kolik vedoucích a účastníků se během 30 let objevilo na akcích Dlažky? Řekneme-li tisíce
vedoucích, tak to vypadá bombasticky, ale je to pravda. Máme-li po třicet let v průměru třicet
víkendových akcí, v létě třicet táborů a řadu pravidelných sportovních i hravých aktivit, což všechno
ročně zajišťuje přes tři stovky vedoucích, pak se dostáváme k hodně vysokému číslu. A účastníci? Za
ta léta se s Dlažkou bavily tisíce dětí, mnohé z nich jsou už rodiči. A Dlažce zůstali i jako dospělí
věrní. Ale taky jsou zde řady aktivních mladších i starších dospělých lidí, kteří této činnosti věnují svůj
volný
čas.
Hrubým
odhadem
navštívilo
akce
Dlažky
necelých
sedmdesát tisíc
lidí. Z těchto
účastníků byly
minimálně
dvě třetiny děti
a mládež, ale
taky
řada
dospělých.
Některé z nich
baví
pravidelné
sportovní
aktivity počínaje
softbalem a
ringem,
přes
florbal
a
cvičení
na
hudbu, až po
klasické sporty
– volejbal a
kopanou.
Jiní
jsou příznivci
stolních her od
jednoduchých
her přes šachy,
taroky
a
scrabble až po
hry
náročnější. Milovníci turistiky vyráží s Dlažkou na hory, na vodu, na kola a v zimě i na lyže. Nelze
zapomenout na kulturní a klubové pořady všeho druhu – od koncertů přes besedy až po speciální
hravé víkendové akce. Vyvrcholením jsou letní tábory, které si každý zájemce může vybrat dle
svého zájmu. Tábory hravé příměstské, tábory pro děti, tábory pro mládež i tábory pro rodiče s dětmi i
samostatné dospělé patří mezi špičkové akce svého druhu.
Samostatnou kapitolou jsou vzdělávací akce pro začátečníky i pokročilé. Pro členy Dlažky a
Duhy, ale i řady jiných organizací pracujících s dětmi. Školení, doškolení a semináře vždy patřily mezi
základní kameny činnosti Dlažky. Jen základní školení pro začínající vedoucí absolvovalo přes dvě
tisícovky mladých aktivních lidí. Vedoucí z Dlažky jsou i základem školicího centra Duhy v Přerově,
které již od roku 2001 dělá školení pro hlavní vedoucí s akreditací MŠMT. A 303 úspěšných
absolventů tohoto školení je slušná vizitka. Vedoucí z Dlažky se dlouhodobě podíleli na velkých akcí
Duhy – jako pořadatel organizovala Dlažka řadu Duhových mostů a Duhových bran. Dlažka se

podílela i na organizaci CVVZ –
zejména na CVVZ 2001 v Olomouci
a 2008 v Přerově, ale i na dalších.
Nejzajímavější akce Dlažky?
Nejatraktivnější sportovní akcí je
Velké Dláždění – v roce 2019 byl 30.
ročník tohoto turnaje pro 10-11
členné smíšené týmy dospělých ve
30 druzích sportů a her (v roce 2019
rekordní účast 32 týmů). Další akcí je
Eldorádo her a soutěží pro smíšené
týmy – letos to byl 31. ročník ve
znamení Star Wars (první ročník
proběhl už v roce 1985). Největší
akcí pro děti jsou Dny hravých dětí
v Michalově – pořádáme je už 20 let.
Řadu let byly součástí Bambiriády.
A oblast kulturních aktivit? Již od počátku byla součástí pravidelné činnosti – kytarové jam sessiony,
výtvarné činnosti, divadlo, recese byla jednou z hlavních složek klubové činnosti. České plesy,
countrybály, Valašské bály i další Dlažka bály. Recesní víkendy i besedy, divadlo cizí i naše Divadlo
bez žen. Od roku 1994 do roku 2004 jsme měli vlastní velký klub v Přerově - Předmostí, kde bylo
každoročně přes dvacet koncertů a dalších kulturních aktivit. Velké akce (velké koncerty, bály, velké
turnaje v deskových hrách) děláme od roku 1993 v Klubu Teplo Přerov (původně PSP), ale i jinde.
Největší koncert v historii byl s Jarkem Nohavicou v roce 2010 přišlo necelé dvě tisícovky diváků do
přerovské tenisové haly. Ale nejvíce diváků bylo na koncertech a bálech s valašským folkrockovým
Fleretem – nejoblíbenější kapelou Dlažky – 25.1.2020 bude 28. společná akce! A v roce 2019
proběhl již 18. ročník minifestivalu hudby a slova Hudboslovení.
Dlažka dlouhodobě patří k průkopníkům nových sportů a také k propagátorům stolních her. Ringo
je jedním ze stěžejních sportů. Velký recesní turnaj Mistrovství světa týmů v ringu – v roce 2019 byl
již 33. ročník a zároveň 15. ročník oficiálního Mistrovství České republiky v tomto sportu. Dlažkaři byli
jedni z prvních, kteří na Moravě hráli florbal, pravidelně již od podzimu 1992. Talířovanou (dnes
frisbee), dánské kuželky či šimbal si na Dlažce určitě zahrát můžete. Ringocesta neboli cesta cestou
a hlavně necestou s kroužkem v ruce podél nataženého špagátu byla poprvé na akcích Dlažky.
Dlouhodobě je jedním z nejpopulárnějších sportů Dlažky softbal. Od počátku činnosti patřily stolní hry
k hlavní klubové činnosti Dlažky i jinde (první velká herna na CVVZ byla v Olomouci 2001). Šachy i
taroky, Scrabble, Abalone, Aktivity, Bang i Ubongo – jedny z nejpopulárnějších her na akcích Dlažky.
A taky Dlažka v těchto hrách pořádá pravidelně turnaje pro velké i malé.
Kde všude se konaly akce Dlažky? Samozřejmě nejvíce v dosahu Přerova (celá Morava), ale
pravidelně i na jihu Čech, na Vysočině, na východu i severu Čech. Opravdu Českou republiku má
Dlažka projetou takřka celou, řeky dokonce i sjeté. Kouzlu Vltavy i Lužnice, Znojemska i Českého
ráje, Krkonoš i Jeseníků, Adršpachu i Českomoravské vysočiny, Valašska, jihu Čech i dalších míst
nelze odolat. Do ciziny se nejčastěji jezdí na Slovensko, tamní hory mají své kouzlo – Slovenský ráj,
Fatry, Tatry i další pohoří jsou nádherné. Dlouhodobá spolupráce je s Dánskem – více než dvacet
společných akcí hovoří za vše. Řada turistických akcí směřovala do blízké ciziny – do
Rakouska, Rumunska i Ukrajiny. Nejdále byli akce Dlažky ve Francii a ve Španělsku.
A kde se Dlažkařům asi nejvíce líbí? Asi nejoblíbenější je vlastní tábor v Rajnochovicích. Příroda
tam poskytuje řadu možností aktivního vyžití a pokud se po ránu kouknete na slunečními paprsky
prosvícenou orosenou louku, tak je to opravdu nádherný úvod dne. A že je tam fakt pěkně, to
potvrzují i účastníci mezinárodních workcampů, které jsme zde pořádali 8 x v letech 2007-2014.
Účastníci, ať jsou to Číňané, Japonci nebo Korejci, Evropané – všichni jsou tamní přírodou nadšeni.
Co říci na závěr? Přijeďte si zahrát či zasportovat nebo jen tak na naše akce. Víkendy a tábory,
koncerty či turnaje jsou většinou otevřené i pro nečleny. Užijete si to i vy. Zveme všechny na oslavu
30 let Dlažky do Přerova 25.1.2020!
Mussur

DUHA KLUB DLAŽKA

Vedoucí akce: Mussur + další hraví vedoucí

S sebou: Vše potřebné na hory + dobrou náladu + hudební nástroj + přezůvky + spacák +
polštářek + prostěradlo (chcete-li vše místní, pak doplatíte na místě 120,- Kč).

Cena 1122,- (Plaťte až v roce 2020‼!).
Slevy: Při platbě v době 3.-10.1.2020 - 122,- Kč. ČKD – 30,- Kč/den. Účast jen dvě noci
200,- Kč. Děti do 14 let 30,- Kč/den.

Program: Program - vše na sněhu, stolní hry, hudba ...
a) individuální: Lyžování: běžky – ideální místo, dostupná sjezdovka v Hrubé Vodě případně
blízké Jeseníky (Karlov a Dolní Morava), bobování, sáňkování, zimní ZOO Kopeček, olomoucké
atrakce (nákupní centra, aquapark …)
b) hromadný pro děti – bobování a hry venku či v místnosti.
c) večerní = hry stolní + setkání s přáteli + kytary (vezmete-li)
Nebude-li sníh – bude program sportovně turistický!
Pozor: Počítejte s tím, že účastníci mladší 15 let mají ve 21:30 večerku!
Prezence: Od 16:45 ve čtvrtek či v pátek.

Doprava: Auty (máte-li volno a dejte vědět). Vlakem z Přerova či z Olomouce.

Místo: V super základně Junáku Domašov nad Bystřicí mj. centrální topení, skvělé ubytování a
poloha (49°44'3.860"N, 17°26'30.337"E). Ubytování po 4 – 7 (nutný vlastní spací pytel a
prostěradlo). V dosahu sjezdovek a ležící na lyžařské běžecké trase Nízkého Jeseníku. Menší
sjezdovky jsou v okolí, blízké velké středisko Karlov.
Strava: Zajištěna od čtvrteční večeře do nedělní snídaně (pokud pojedete v pátek či v sobotu
mimo základnu, pak dostanete balíček na cestu).

„Lyžaři a sněhuláci všude
zase rodeo s Dlažkou bude!“
Nalož kytaru, lyže, boby
a přijď s námi pozdravit soby
z kopce dolů pusť to šusem,
večer písně zapij džusem,
pohodu vstřebej celým tělem,
proto sem přece všichni jedem!

30.1.-3.2.2020

ZIMNÍ
RODEO

(Palackého 1, Přerov, 750 02 dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 603 886 644)
zve všechny lyžaře, sněhaře, sáňkaře i bobaře (samostatné dospělé či rodiče s dětmi) na

Duha Klub Dlažka, Palackého 1, 750 02 Přerov, 603 886 644, dlazka@dlazka, uvádí
trochu drsnější zimní víkendovku pro rodiče a děti

YUKON YUKON YUKON … pošesté
zlatá horečka tě dostane v každém věku – znovu a znovu
program:

těžba surovin, všechny cesty ke zlatu, radovánky na sněhu pro děti a hon za zlatem pro dospělé

termín:

21.-23. února 2020

místo:

Kamenná chata na Tesáku. Přímo na parkovišti.

permanentní hry indoor i outdoor, dětské casino, sobotní velká výprava, závody psích spřežení…
příjezd do 18:00, oficiální ukončení cca 12:00 (dle domluvy lyžovačka či běžkování)
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/kamenna-chata-tesak/
pokoje s povlečením, jídelna, kuchyňka, sociálky, relativní sucho a občas i teplo (centrální topení)
strava:

individuální – tzn. nevaříme! K dispozici skromně vybavená kuchyň: plotna, konvice, mikrovlnka, lednice, nádobí …

doprava:

individuální, nejlépe autem

s sebou:

spoustu oblečení a obutí hlavně do sněhu, přezůvky do chaty, sáně pro rodinu či boby pro každé dítě, I nějaké ty
propriety prospektorů (klobouk, šátek, kostkovaná košile..), kytary

startovné:

550,- Kč účastník bez ohledu na věk, každý člen KD sleva 90,- Kč.
V ceně je zahrnut program (cca 100,-) a ubytování (cca 450,-)

přihlášky:

od ledna na webu www.dlazka.cz, s přihláškou zároveň zašlete i startovné.
Prosím, napište oznámení o platbě i na mail kouleno22@gmail.com

povede to:

Kouleno, Axis a další

Předprodej: Intex + Hudební nástroje + Dlažka Vstupné v předprodeji do 19.2.20 za 200,-; děti,
ZTP a studenti v předprodeji do 19.2.20 za 150,-. Na místě 250,-. ČKD sleva 50,-.

20:00 hodin.

Duha Klub Dlažka za finanční pomoci Statutárního města Přerov
zve na akci v Klubu Teplo, Horní náměstí Přerov
Info: 603 886 644 dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz

Předprodej: Intex + Hudební nástroje + Dlažka Vstupné v předprodeji do 19.2.20 za 100,-; děti,
ZTP a studenti v předprodeji do 19.2.20 za 50,-. Na místě 150,-. ČKD sleva 50,-.

19:30 hodin

Martin Čepelík +
Andrea Mineva

Duha Klub Dlažka za finanční pomoci Statutárního města Přerov
zve na akci v Klubu Teplo, Horní náměstí Přerov
Info: 603 886 644 dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz

Duha Klub Dlažka

Tel: 732 608 701, mail: jan.kolstrom@gmail.com

Zve: Duha Klub Dlažka + Český klub ringa
Jaroslav Biolek a Jan Kolštrom a Znojmo

kytary, zpěv, volný program. Vybíráme 100,- na občerstvení (víno a
něco k tomu). Možnost večeře (hradí si každý sám).
Doplňkový program od pátku = Jižní cesta (hradí si každý sám).
Nedělní prohlídka Znojma nebo bazén.

Vyhodnocení a večírek: Vyhodnocení a předání cen,

Prezence: 9:30 – 10:00 23.2.2020. Začínáme dvojice
muži, poté dvojice ženy (začátek cca 11:30) a nakonec smíšené
dvojice (začátek cca 13:30). Pořadatel si vyhrazuje právo dle počtu
přihlášených upravit časový harmonogram turnaje.

Program:

nutno karimatku a spacák!!! Možno je i u známého domorodého
obyvatelstva, případně po vlastní ose.

Strava: Sami.
Ubytování: V klubovně vodních skautů u Dyje (za 120,- Kč / noc (platba hotově na místě),

Turnaj – tělocvična SOU Uhlárka (Uhelná 3264/6,
669 02 Znojmo) Vyhodnocení a následné posezení: oboje v centru
Znojma (upřesníme na místě).

Místo konání:

z mailu po přihlášení a to v termínu nejpozději do 25. 2. 2020. Za
hrajícího člena družstva se platí 200,- Kč. Při zaplacení do 11.2.2020 je
časová sleva 50,- Kč. V ceně – turnaj a ceny (pro tři nejlepší družstva
v každé kategorii). Pro členy ČKD sleva 30,- Kč.

Přihlášky: Na webu www.dlazka.cz + zaslané startovné dle pokynů

pravidel ringa (viz. www.ringo.cz). Hrají se turnaje dvojic žen a
mužů a nově turnaj smíšených dvojic. Výsledky turnaje dvojic
žen a mužů se započítávají do Ringo Grand Prix. Navíc i turnaj
družstev, kde celkovým vítězem se stává družstvo s nižším
součtem umístění ze soutěže smíšených dvojic a lepším
umístěním z kterékoliv soutěže dvojic. V případě stejného počtu
bodů rozhoduje lepší umístění ze dvojic. V družstvu může
startovat maximálně 4 hráčů, tedy mohou startovat max. dvě
dvojice v každé soutěži. Započítává se jim lepší umístění.
Minimální věk soutěžících na turnaji je 18 let (po dohodě
s pořadatelem mohou startovat i mladší – zodpovídá za ně
vedoucí týmu). Hraje se na 2-3 hřištích, je nutné mít přezutí do
tělocvičny. Rozhodčí: – hlavní certifikovaní Českým klubem ringa
+ vedlejší dopomocí

Termín turnaje: 29. 2. 2020 (možno přijet na celý víkend 28.2-1.3.2020)
Herní systém turnaje: Hraje se dle sportovních

Velký halový turnaj, ale hlavně také víkend plný sportu i zimní halové setkání pro milovníky ringa.

11. ročník halového mistrovství ČR v ringu ve Znojmě

(Palackého 1, Přerov, 75002, 603 886 644, dlazka@dlazka.cz )
ve spolupráci s Českým klubem ringa
pořádá

Klub Teplo Přerov

17.3.2020

a kapela

Vstupné: Předprodej do 16.3.20: 300,-; děti, ZTP a studenti 200,-. Na místě 400,-. Sleva ČKD 50,-.
Akce je realizována za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerov.

20:00

Předprodej: Intex (prodejna svítidel Žerotínovo náměstí)
Prodejna hudebních nástrojů (Wilsonova) Dlažka (Palackého 1, Přerov)

Info: dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 603 886 644

Duha Klub Dlažka zve na koncert legendární písničkářky!

www.dlazka.cz

‼! Super občerstvení i nápoje, bezva tanec a ta hudba – boží‼!

Předprodej od ledna: Dlažka, Palackého 1

Wyjetej Wolej (to nejlepší z rocku)
+ cimbálovka Primáš + DJ Vači

19:30 – 01:00 Klub Teplo Přerov

Ples Dlažky 14.3.20

Občerstvení
možnost zakoupit na místě

Těší se Dlažka a všichni veselí a hraví pohádkoví vedoucí!

„Kašpárkovy úkoly“
„Přehlídka kostýmů a masek“
„Taneční a kreativní soutěže“
„Pohádkový kvíz“ „Diskotéka“
„Vyhlášení nejkrásnější masky“
„Stolní hry“

Program

Vstupné dobrovolné.

Vstupné

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V 15:00

Od 14:30 do 17:45

Kde: Klub Teplo Přerov

Kdy: Sobota 14. 3. 2020

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 02
www.dlazka.cz, dlazka@dlazka.cz
mob. 603 886 644, 733 395 716
pořádá pro všechny malé i velké kluky a holky

Scrabble Přerov
4.4.2020

Brigáda na naší Dlažce
15:30 17.4. - 18.4.(19.4.) 2020

Pro aktivní mládež, dospělé i pro rodiče s dětmi.

Těší se na vás Mussur a hlavně brigády chtivé Rajnošky!!!

Pohodový víkend, kdy si můžete udělat dobře sami a navíc i naší základně! Práce jest dosti – velký výběr je na webu
v příloze. A nebráníme se vašim návrhům! A určitě něco vymyslíme na místě!
Co do žaludku? Bude něco móóóc dobrého! A k tomu pivní speciál jarní i svařáček horký. Napečenky budou také. I vy
můžete se něčím dobrým pochlubiti.
Co vzít? Nářadí oblíbené, rukavičky pracovní a hlavně stylové ohozy! Hudební nástroje vhodné. Diskusní témata
pozitivní!
Co bude navíc? Trochu té hudby a také zázvoru, děvečky naše pracovité! Sobotní divadlo dětské! I sport či pohyb!
Co děti? Máte-li děti, staráte se o ně sami (= za ně zodpovídáte)! Část programu pro ně bude organizována! Malba
Dlažek. Sport. Stolní hry. Zkoumání lesa a sběr květin. Divadlo pro dospělé!
Kde se setkáme? Tábor Dlažky Rajnochovice. Ubytování: Na horních chatkách (případně i malých – bude-li nás vícero).
Doporučujeme vlastní spacák. Ubytováváme na horních chatách přednostně děti a seniory (nad 50 let), ostatní – jestli se
vejdou taky, jinak na malých chatkách s topítkem. Sedm malých chatek má topení. Dá se přespat i v herně nové budovy.
Doprava: Sami autem – máte-li volno, dejte vědět. Nebo busem na Bernardku a odtud pěšky. Kolmo.
Co za to? Přispějeme na benál 3,- Kč/km – chcete-li, vezměte kopii velkého techničáku. Svařáček i jídlo kvalitní! Bude
akční cena na pivečka.
Cena: Pro makající zdarma. Pro děti cena 200,- Kč.

Makáme, Dlažkaři, na svém makáme!!!

A napište nám na sobotní večerní program na přání.

Tábor Dlažky na jaře láká, vábí, volá i se nabízí. Haló jsem tu – tvůj tábor, tvé všechno, tvůj ráj pro brigádníky! Vše raší!
Vše roste! Vše se klube! A té práce, co tu je! Úklid po krtkovi a po zimě! Příprava chatek i jídelny! A té práce v kuchyni!
Úprava hřiště a plochy mezi chatkami! Toť vše od pátku do soboty 15:00. Pak odjezd nebo sport. V neděli bude dopolední
Shromáždění členů Dlažky, pak lehký cyklovýlet či pěší výlet nebo sport. A závěrečné douklízení! Večery – hudba živě,
trocha humoru a recese, stolní hry. Přihlaste se na webu, mailem či na 603886644 do 13.4.20.

Těšíme se na vás – těšte se i vy!

Ing. Jaroslav Biolek - vedoucí akce (603 886 644)

Labuť (www.penzionlabut.cz)
U Slunce restauraceprerov.cz
Taverna (www.restauraceprerov.cz/taverna) .

Strava: Pořadatel zajistí občerstvení během
turnaje pro všechny účastníky (vč. čaje, kávy a
minerální vody). Oběd dle výběru (1. guláš a
pečivo 2. zeleninový talíř) – je třeba nahlásit
předem při přihlašování do 30.3.2020. Jinak je
první varianta.
Možnost zakoupit nápojů na místě.
Ubytování: V penzionech

Bonus: Kalendář Dlažky 2020 pro každého,
kdo se přihlásí i na webu Dlažky.
Speciál program v sobotu: Pokud budete chtít
jít na koncert Thoma Artwaye 4.4.2020 od
20:00, bude možno lístky koupit na místě.

Účastnický poplatek: 400,- Kč.
Slevy: 50,- při zaplacení do 6. 3. 2020; 50,- členové ČAS 2020; 125,- členové klubu Dlažka; 50,- děti do 15
let; 123,- prvničky (= ti, co jdou na svůj první kvalifikační turnaj v životě) Storno: při storno min. 8 dnů před
turnajem je storno poplatek 100,- Kč
- při stornu 7 - 1 den před turnajem je storno poplatek 70% ze zaplacené částky
- později - nevracíme nic
Ceny: Zajištěny pro prvních 10 hráčů a za
vedlejší soutěže.

Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří se přihlásí na stránkách ČAS a zašlou účastnický
poplatek do 30. 3. 2020 na účet u FIO banky číslo 2100099908/2010 pod variabilním symbolem 392 a svým
jménem. Později je třeba se domluvit na tel. 603 886 644.

Rozhodčí: Kvalifikovaní rozhodčí ČAS
Herní systém: Dle pravidel ČAS - švýcarský systém na 9 partií, nasazení dle
systému ČAS Body do Mistrovství republiky: Dle systému ČAS

Program: 8:30 – 9:09 Příjezd, prezence
9:10 Zahájení turnaje
9:15 – 17:30 Vlastní turnaj 17:45
Vyhodnocení
Hráči: Členové ČAS i neregistrovaní hráči

Místo: Klub Teplo, Horní náměstí 9, Přerov. 49°27'19.087"N, 17°27'7.797"E
Sponzor: Zubr a.s. a Duha Klub Dlažka.
Akce je realizována za finanční spoluúčasti
statutárního města Přerova.

19. přerovský kvalifikační turnaj na mistrovství ČR

(Palackého 1, 750 02 Přerov; 603 886 644
dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz )

Duha Klub Dlažka

Zve i vás na víkend do známých Rajnošek a tedy našeho tábora a to na akci:

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, 75002 Přerov, dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 603 886 644)

Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 00
tel. 733 395 716, 603 886 644
dlazka@dlazka.cz, www.dlazka.cz
pořádá akci pro děti

Velikonoce pro děti
Velikonoční prázdniny jsou tou pravou příležitostí, jak se po dlouhé době setkat se starými
kamarády, potkat se s novými, zažít plno nových dobrodružství, zahrát si spoustu her,
zasportovat si a hlavně se celou dobu dobře bavit. Tak neseď doma a pojeď s námi…

Termín:
Místo:

09.-12.04.2020

Přihlášky:

www.dlazka.cz

Cena:

1 100,- Kč + 200,- Kč doprava,

Tábor Dlažky Rajnochovice (Hostýnské vrchy)

členové Dlažky sleva 120,- Kč.
Účastníci:

holky a kluci od 6 do 17 let

Ubytování: vytápěné chatky + pokoje (nutný vlastní spacák)
Strava:

5x denně + pitný režim

Odjezd:

autobusem z Přerova v 9.45 (sraz v 9.30 na parkovišti za Albertem u
autobusového nádraží), nebo sami kolem 11.30

Návrat:

do Přerova kolem 16.00 na parkoviště za Albertem u autobusového
nádraží (sami si dítě můžete vyzvednout v táboře mezi 14.00 -14.30)

S sebou:

boty do mokra, spacák, průkaz pojištěnce, šátek, baterku, teplé
oblečení a obutí, léky (pokud je berete)…

Podrobné informace obdržíte do 31.03.2020!
Platí storno podmínky na www.dlazka.cz.

Těší se na vás Petra Novotná (petra.novotna@dlazka.cz) a ostatní vedoucí

ŠKOLICÍ CENTRUM DUHY PŘEROV

Duha Klub Dlažka

Palackého 1, 75002 Přerov dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz

pořádá pro aktivní zájemce od 15 let

školení

organizátorů volného času, táborových praktikantů a oddílových vedoucích

(23.) 24. – 26. dubna 2020 ● Rajnochovice (Tábor Dlažky)
Hlavní program: Základy psychologie a pedagogiky – hry a
sporty venku i vevnitř - zdravověda a hygiena – bezpečnost
práce – recese - výtvarka - právní minimum vedoucího –
hospodaření – propozice – organizace akce – herní systémy tábornické dovednosti – závěrečný test a předání osvědčení
Hlavní školení začínáme v pátek v 19:00, ale je možno
přijet i už od čtvrtka od 17:00) – bude podvečerní brigáda a
pak hry všeho druhu; páteční dopoledne – netradiční sporty a
stolní hry, příprava dřeva na víkend, odpoledne – softbal,
azimuťák, orvávačky a další venkovní netradiční hry …
Dále hlavní program …

Přijeďte načerpat nové znalosti a zkušenosti, vyzkoušet si, poznat‼!

Další informace:

Ubytování:
Dřevěné chatky po čtyřech. Vlastní spacák doporučujeme!
Stravování: Společné v dostatečném množství a kvalitě, jako vždy.
S sebou:
Sportovní oblečení, pořádné boty do nepohody – aspoň dvoje, psací
a kreslicí potřeby, blok, šátek, hudební nástroj (máte-li), dobré nápady, chuť
naslouchat i diskutovat, dobrou náladu + dvě fota pasového formátu!!!
Nachystejte si dvě hry do místnosti a dvě ven. Připravte si propozice na libovolnou
vámi pořádanou akci a přineste ji na papíře ve formátu A4.
Doprava:
Nejlépe busem z Přerova 9:45; 15:20 či 17:35. Cestu si hradí každý
sám. V neděli bude možno jet busem speciál do Přerova ve 14:00 hodin za 50,- Kč.
Cena: 850,- Slevy: 250,- pro členy Duhy (Duha Klubu Dlažka).
Sleva při zaplacení do 31.3.20 100,-. Sleva pro účastníky Black Mirror 2020 100,-.
Jak se přihlásit: Na našem webu přímo u akce a poté dle pokynů z mailu poslat
startovné. Do poznámky při placení uveďte, zda přijedete ve čtvrtek či v pátek.
Přihlášeni jste až zaplacením. Po přihlášení obdržíte další info.

Těší se Džery + Dlažka + další vedoucí

Duha Klub Dlažka zve na prodloužený víkend (pátek – pondělí) pro dospělé i rodiče se
zdatnými dětmi od 10 let a to na jarní (cyklo) turistickou výpravu do nejkrásnější části
Čech! K tomu oslava čarodějnic i prvomájová. Oheň i trochu lásky k tomu.

Český ráj čarodějnickej a
prvomájovej 30.4. - 3.5.2020
Turistika pěší i na kolech v nejkrásnějším místě Čech!
Český ráj – hory, skály, skalní města, rybníky - toť místo turistům,
ale i cyklistům zaslíbené. Jizera plynoucí krajem Českého Ráje,
hrady i tvrze (Valdštejn, Frýdštejn, Rotštejn, Sychrov, ale i další),
Panteon a Hruboskalsko, ale případně i Maloskalsko, singl skály i
malebné cestičky a cesty, to vše po nádherných výletech volá. Těžko
v Čechách najít takové ideální místo pro milovníky pohybu po dvou,
ale někdy i po čtyřech – vzhledem ke strmosti skal nebo jen tak na
lodi. Okouzlující příroda Českého ráje, nádherné lesy, malebné
kouzlo cyklostezek, to vše činí tuto lokalitu ideálním místem pro pěší
turisty i horské cyklisty. Půjdeme či pojedeme naplno či jen tak – na
co si troufnete (dle výběru). Určitě se stavíme v Prachovkách,
mrkneme na Hruboskalsko i Valdštejn, na Maloskalsko i jinde ... K
tomu slušná základna. Večer pohoda při stolních hrách či hudbě
živé. Trocha humoru a recese i malá oslava čarodějnic. Staří známí i
nové objevy, kola, příroda, les i hřiště – vše zve i tebe
k ideálnímu výletu ne za hranice Česka, ale hlavně za hranice
všedních dnů! To vše pro vás pod známým dlažkařským turistickým
heslem:
Pěšky či na kole horském, na hoře jsme vždycky bleskem!

1. Kdy se setkáme? Od 18:00 30.4.2020. Konec v neděli 10:00.
2. Ubytování: Táborová základna Rakousy (nedaleko Turnova)! V
chatkách po 2-4 s přímotopy, vybavení v místě – doporučujeme
spacák, je možno i místní deky a povlečení (ALE dejte vědět
předem).
3.Strava: V ceně jídlo od snídaně 1.5. až po snídani 3.5.2020 - budou večeře, svačina s sebou,
čaj. Bude možné na místě zakoupit pivo či minerálky i jiné pochutiny.
4.Doprava: Sami. Máte-li místo – dejte vědět. Pokud byste chtěli svézt, ozvěte se. Cesta tam –
pojedete do Turnova a pak směrem na Malou Skálu, ale v půlce před ní odbočíte na Rakousy.
Když si zadáte do Mapy.cz Rakousy 49, tak vás to dovede k táboru, který leží naproti této
budově. GPS: 50.6191594N, 15.1792597E.
5. Co si přivezete - Vezměte si i turistické vybavení, hlavně dobré boty = pohorky, sportovní
oděv a boty, pláštěnky, batůžek a láhev na pití. Můžete, ale nemusíte brát horská kola,
samozřejmostí by měla být i helma!!! Nutné zejména pro osoby mladší 18 let!!! Nejlepší kola
jsou trekingová, ale můžete vzít i horská či silniční (většina cest je po asfaltu, ale
jsou i horo-les-polní vložky). Pozor – zkontrolujte si kola předem. Vezměte
dětem helmy a pokud možno i sobě!
6. Trasy si zvolíte sami a absolvujete je na vlastní zodpovědnost. Máte-li děti,
staráte se o ně sami (= za ně zodpovídáte)!
7. Přihlášky: na www.dlazka.cz Cena: 1357,- Sleva: 200,- pro členy Duha
Klubu Dlažka. Další sleva 99,- pro děti do 17 let. Časová sleva 144 - při
zaplacení do 25.2.2020. Sleva 280,- bez jídla. 222,- za noc při kratším pobytu.
Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Přerov.
Těší se na vás Mussur + další vedoucí z Dlažky + Český ráj!!!

DUHA KLUB DLAŽKA
nabízí svou nejvýznamnější a nejzábavnější sportovně-kulturní akci

31. ročník soutěže smíšených týmů

Meziříčko

7. - 10. 5. 2020
www.dlazka.cz
Informace zde: http://velkedlazdeni.dlazka.cz
Velkolepý turnaj pro 31 týmů s oslavou 30 let naší nejmilovanější Dlažky
Akce proběhne za finanční pomoci Statutárního města Přerov.
Kdo a jak se může zúčastnit turnaje: V družstvu může být až 11 členů
(minimálně 4 z nich jsou ženského pohlaví a minimálně 4 z nich je mužského
pohlaví. Věkový limit: Minimálně 16 let. Je nutné absolvovat aspoň 22
z celkových 31 disciplín.
Máte-li zájem pomoci jako pořadatelé či rozhodčí – ozvěte se co nejdříve!
Na 99% bude: Abalone Aktivity Badminton Cvičení na hudbu Dáma Dánské kuželky Dixit
Dlaždič Dlažkařská stezka Dlažkařský test Duatlon Fotbal Horská kola Kuličky Lehká
atletika Licitovaný mariáš Lodě Noční hra Nohejbal Orientační běh Pétánque Ringo
Ringocesta Scrabble Speciál trefy (basket, šipky, vzduchovka) Stolní tenis Šachy Šimbal Tanec
Volejbal + speciální překvapení. Závěrečná štafeta. Hudební večery – koncert + taneční hudba!
Jde hlavně o to zahrát si! My slibujeme, že si krásně zahrajete! O to jde! Jako vždy nám i vám!
Mussur (Jaroslav Biolek) - vedoucí turnaje + další skvělí pořadatelé

Duha Klub Dlažka + Školicí centrum Duhy Přerov
(Palackého 1, 75002 Přerov, 733 395 716, 603 886 644, dlazka@dlazka.cz) pořádá
letní školení praktikantů pro účastníky ve věku 14 - 20 let

Pravá ořechová Dlažka aneb
Duhová škola - školení praktikantů a
oddílových vedoucích táborů
19. – 23. 6. 2020

Místo: Rajnochovice – Košovy - tábor Dlažky – Hostýnské vrchy

Motto: Chceš-li zapalovat, musíš hořet!!!
Program: Školení je určeno pro všechny, co chtějí nejen vést děti, ale
hlavně si s nimi hrát. A proto se chtějí dovědět maximum o organizaci akcí
pro děti, o všem, co je pro toto potřeba. Co bude? Teoreticky i prakticky!
Hry v přírodě a v místnosti, sporty všeho druhu (hlavně prakticky) – kopaná,
softbal, volejbal, stolní tenis, florbal, ringo, lakros, talířovaná, orientační běh,
aerobic, šachy, speciální stolní hry, ptákoviny, orvávačky. Zdravotnické
minimum, psychologie vedení akce, minimum o hospodaření, propagace.
Turistika, pobyt v přírodě, základy táboření …Výtvarná činnost, hudba,
testy, tvorba všeho druhu. Počítejte i s brigádou.

Program je nonstop a počítejte se vším.
Bude program povinný a též i výběrový.

Ubytování: Chatky – spací pytel + deka k dispozici (doporučujeme vlastní spací pytel).
Strava: Bude pravá ořechová (5 x denně)
Co s sebou: Dobrou náladu, touhu něco se dovědět,
boty do mokra a oblečení k tomu a to min. 2x, plavky,
sportovní obuv a oblečení, psací potřeby, pláštěnka,
pravidla vašich oblíbených her dovnitř (2 - 3 hry) a ven
(2-3 hry) – na flashce i na papíře.
Speciální vybavení: karimatka nebo 2 čtvereční metry
igelitu + hudební nástroj (chrastítko či píšťalka) + dobrý
batoh + „flashku“ na nahrátí materiálů + 2 fota pasového
formátu.
Nezapomeňte na kartu pojištěnce a vyplněný
nástupní list (obdržíte v červnu)!
Cena pro členy Duhy (Dlažky): 1000,- Kč
Cena pro ostatní: 1.500,- Kč
Sleva při kratším pobytu 20% / noc.
Doprava: Sami – doporučuje busem do zastávky
Rajnochovice – Bernardka a odtud cca 2 km pěšky do
tábora (směr Rajnochovice). Tábor leží za druhým mostem po levé straně. Odjezd z Přerova 15.20
nebo 17. 35 směr Vsetín. Nebo vlakem do Rajnochovic a odtud cca 8 km na kole či pěšky.
Prezence : 16:50 – 19:00 19. 6. 2020.
Ukončení: 10:00 24. 6. 2020. Odjezd zpět
Těší se na vás Džery a Mussur + další vedoucí akce

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, 733 395 716 nebo 605 539 567) zve na:

Hravé příměstské tábory
pro děti od 5 až do 14 let

(po domluvě i mladší či starší) v Přerově a
okolí ve všední dny v Klubu Dlažka i na hřišti, v lese, v parku, na výletě.

Hry (stolní, míčové i další), turistika, malování...

Termíny: 1) 1.-3.7. 2) 7.-10.7. 3) 13.-17.7. 4) 20.-24.7.
5) 27.-31.7. (Petra Novotná) 6) 3.-7.8. (Vašek Bařinka) 7) 10.14.8. 8) 17.-21.8. 9) 24.-28.8. Vždy pondělí až pátek 8:00 do 16:30.
Zahájení: denně 8:00 – 8:30 Rybárna (budova Českého rybářského svazu, U Rybníka 13, Přerov)
Zakončení: denně 16:00 - 16:30
Kde: Budova Českého rybářského svazu
Cena: 1.500,-/týden. Jen první stojí 900,- Kč, druhý 1200,-.
V ceně: oběd, čaj v Rybárně, program, úrazové pojištění.
Možno se zúčastnit jen částí týdne: 300,- / den (pondělí, středa, pátek)
a 400,- (úterý a čtvrtek). Členové Klubu Dlažka mají slevu 30,-/den. Pokud
se dítě zúčastní více příměstských táborů s námi, pak má slevu 30,- Kč na
den od druhého příměstského tábora.

Přihlášky a informace: Přihlaste se na
www.dlazka.cz na stránce tábora.
Placení - do tří týdnů od přihlášení (od
června do týdne!). A to v Klubu Dlažka pondělí či úterý 13:00 –

16:00 či na účet dle mailu, který dostanete po přihlášení na naší internetové
stránce. Možno vystavit fakturu.

Podmínka: Dobrý zdravotní stav.
Není třeba potvrzení od lékaře. Platí obecné podmínky akcí vč. storna dle www.dlazka.cz.
Při nástupu je třeba předat vyplněný nástupní list (bude na webu).
Program:
Pondělí: Seznamovací hry, krátký výlet, sporty, stolní hry
Úterý: Celodenní výlet busem - tábor Dlažky Rajnochovice + Troják
Středa: Stolní hry, hry v přírodě a na hřišti, malování …
Čtvrtek: Celodenní výlet busem – ZOO (Olomouc, Lešná, Ostrava …) nebo do Pevnosti poznání či Vida centra či jen
tak do přírody.
Pátek: Program na přání, sport, hry, stolní hry…

S sebou: Věci dle programu, sportovní boty do přírody (botasky), přezůvky,

čepice proti slunci, karta zdravotní pojišťovny, pláštěnka, svačina, láhev s pitím.
Kapesné: 30,-. Na výlet: Max. 100,-.

Akce proběhne za finanční podpory
Statutárního města Přerov a MŠMT!

Ê

DUHA Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02; www.dlazka.cz 603 886 644)
pořádá cyklo-turistickou akci pro samostatné dospělé či rodiče s dětmi od 15 let

4. - 11. 7. 2020 Filipova Huť

Tato nabídka platí pro všechny milovníky cyklovýletů, přírody, lesů, hor, vody, povodí pro cyklisty, pěšáky i vodáky. Na horském, trekkingovém či silničním kole, na inline bruslích
nebo autem se projedete krásnou krajinou jižních Čech. Případně použijete i nožičky na
pěší turistiku. Nabízí se výlety nevšední (vždy bude na výběr krátká varianta, střední a pro
borce vrcholová). A to na Antýgl, k pramenu
Vltavy, na Modravu či Kvildu. A také do údolí
Vydry a Otavy možná i Vltavice … Na vysoké
hory (Strážný či Trojmezí či hory Bavorského
lesa. Do pralesa Boubína nebo jen tak do lesa
na houby. Chtěli bychom využít průvodce a
dostat se i mimo stezky.
A případně
navštívíme i civilizaci – spoustu malebných
hospůdek od Krále Šumavy až po ty úplně
zapadlé, ale i města Sušice, Vimperk či
Kašperské Hory.
Dle vodních podmínek
sjedeme kousek horní Vltavy. Takže vyrazte
s námi za hranice všedních dnů. A určitě i za
hranice republiky (Německo či Rakousko).
Zahrajeme si dle zájmu: Stolní hry. Bridž, taroky či scrabble. Bude-li zájem, vezmeme i ringo,
kroket či petanque. Hudební nástroje možno vzíti a hráti … Pozor: Jedete na vlastní nebezpečí.
Ubytování: Pokoje po 4 - 7. Nutný vlastní spací pytel, případně prostěradlo, polštářek. Adresa:
Chata Ligy lesní moudrosti, Filipova Huť 73 (kousek od Kvildy).
Strava: Připravíme šumavské speciality a to v rozsahu: snídaně, svačina, teplá večeře, lehká
druhá večeře + pitný režim (čaj a káva k dispozici, možnost zakoupení nápojů – nealko, káva i
pivo v dostupné hospůdce.
Zkrácený pobyt: pokud chcete jet na kratší verzi, je možné po domluvě (sleva 250,-/noc).
Cena: 3.950,- Kč (ČKD sleva 200,- Kč). Sleva bez sjezdu Vltavy 250,- Kč. Sleva 150,- Kč při
zaplacení do 20.3.2020. Platí storno podmínky dle www.dlazka.cz !
Podrobné informace k akci obdržíte do 10. 6. 2020!
S sebou vezměte: Prověřené kolo + helmu (opravdu doporučujeme), věci na sport, plavky, věci
na spaní (spacák, prostěradlo, polštářek), přezůvky, hudební nástroj …
S sebou opravdu neberte: Hádavku, spavku, nepohodu
Dále zveme na: 28.2.-1.3. Jižní cesta – Znojmo 3.-6.4. 14.3. Ples Dlažky 17.-19.4. Brigáda
Rajnošky 30.4.-1.5.Český ráj 28.6. Bečvou do Moravy 11.-18.7. Sázava a 25.-28.9. Vysoké
Tatry.
Těší se na vás Mussur + Jitka + úžasná, malebná i drsná Šumava

Duha klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 00
00Ê
Tel.Ê733Ê395Ê716,Ê603Ê886Ê644
716,Ê603
644Ê

dlazka@dlazka.cz,Êwww.dlazka.czÊ
Ê

Duha klub Dlažka, Palackého 1, Přerov, 750 00Ê
Tel.Ê733Ê395Ê716,Ê603Ê886Ê644Ê

Ê

dlazka@dlazka.cz,Êwww.dlazka.czÊ

ÊÊ

Ê
Ê

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 75002, 733 395 716, www.dlazka.cz )
pořádá letní akční hravý sportovně – zábavný kemp pro děti a mládež ve věku 11 - 16 let

LEVÁ OŘECHOVÁ
DLAŽKA Chřenovice
Od 16:00

11. 7. do

11:00

18. 7. 2020

Milujeme pohyb a hry a vše levoořechové!

Program: Sport (ringo, míčové hry, plavání), stolní hry, hry
všeho druhu … Výlet pěší i sjezd řeky Sázavy na lodích.
Základy horolezectví. Táborák. Hudba i výtvarné tvoření.
Pár překvapení k tomu!
Program je nonstop a počítejte se vším. Tábor je určen
pro aktivní, sportovně - hravé naladěné účastníky
(nevhodný pro účastníky se zdravotním omezením). Věk 10
– 16 let
Místo: Táborová základna – na kraji Sázavy, 200 metrů od
železniční zastávky Chřenovice. Chatky po 3-4 (je vhodný
vlastní spací pytel, povlečení místní).
Je to základna se skvělým hřištěm a ideálním přístřeškem
na stolní hry a večerní program.
Strava: 5x denně. Co s sebou: Sportovní obuv a oblečení,
oblečení a boty do mokra (pohorky) a to min. 2x, plavky,

psací potřeby, gumáky, pláštěnka.
Speciální vybavení: Baterka. Spacák a karimatka.
Doprava: Vlakem z Přerova (možná i z Prahy či Hradce Králové). Sami.

Cena: 3.533,- Slevy: 150,- pro členy Duha klubu Dlažka. 300,- bez dopravy. 200,- pro praktikanty
táborů Dlažky v roce 2020. Platí podmínky vč. storna dle www.dlazka.cz !
Akce je pořádána za finanční podpory MŠMT ČR a Statutárního města Přerov.
Těší se na vás Mussur, Hanka a Karel

Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov 750 02 (dlazka@dlazka.cz, 603886644, 733395716)
zve na zážitkově-sportovní akci pro mladé lidi
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3500,-

Sleva: 200,- pro členy Duha Klubu Dlažka.

200,- pro pracovníky táborů v roce 2020

.

200,- pro účastníky vzdělávacích akcí Dlažky v roce 2020
200,- bez dopravy.

Těší se na vás Džery, Ondra, Míša, Maki, Ryťa...

Více na: https://www.dlazka.cz/Akce/2020/cervenec/Jedinecna-Dlazka
https://www.facebook.com/events/1623971111076622/

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, 603 886 644, dlazka@dlazka.cz)
Hravý tábor pro všechny dobrodruhy - hravé rodiče s dětmi 4 - 16 let!

25. 07. – 01. 08. 2020
Všem dobrodruhům světa se dává na vědomí, že letos tu pro ně v tomto běžném
světě není místo!!! Špatná zpráva, caramba? Ne, dobrá zpráva! Právě jsme se
dozvěděli, že ti praví elitní borci jsou přece v Mexiku!!! V zemi zaslíbené, kde už ti
nejlepší pamětníci byli (před 23 a 8 lety) ! A tak zveme všechny naše amigos, spanilé
seňority a hravé niňa na týdenní party do Mexika!!! To pravé Mexiko – toť přece ráj
pro dobrodruhy – nehostinné pouště i neprostupné pralesy, pichlavé kaktusy i
nekonečné liány, famózní fotbal i temperamentní tance, chlazená tequila i sůl s
citrónem, ostré chilli a hutné fazole, nebezpeční krokodýli i hravé opičky, ostří
jaguáři i rychlí koně, nekonečné pláže i úrodná políčka kukuřice, legendární Mayové
i Aztéci, kukuřičné placky i tortilly plné překvapení …
A co vy – báječní amigos? Vyzkoušíme s námi totální maximum „mexična“!!! Budou soutěže, ale i tance a
zpěv! Mexická zaříkávadla i pohádky! Míče i pláže! Příroda i velké hry! Ano, to vše zažijete na našem
táboře. Bereme všechny dobrodruhy! Sportovce i nemotory! Hráče i tanečníky! Pařiče i spáče! Ne,
nebukujte drahé letenky … přijeďte a pak si s námi zahrajte a zazpívat ...

Místo: Mexická vesnička (Základna Těchonín Celné v Orličkách) - chatrče
mexické po čtyřech nebo pokoje 3-4 (vyberte si – uveďte v přihlášce).
Možno i vlastní stany!
Vlastní spacáky, případně povlečení vč. polštářku nutné.
Strava: 5 x denně mexické speciality (od ostré, ale i plané verze)
Cena: 3443,- Kč děti/ 3666,- Kč dospělí Slevy: ČKD
222,- Kč. Účastníci VUJVM 1997 nebo 2012 100,- Kč!
Platí storno podmínky dle Dlaždiče Speciál!
S sebou: Vše potřebné k životu v Mexiku!
Mexický ohoz, rodinnou vlajku, spacák a další …
Podrobné informace obdržíte do 15. 6. 2020!
Těší se Mussur a veselí amigos Míša, Petr a Martin a
veselé seňority Míšenka, Anička, Eliška,
+ báječné kuchařky Pavla a a Líza

Duha klub DlažkaÊ(Palackého 1, Přerov, PSČ 750 02, 733 395Ê716,Ê603Ê886Ê644) se těší
na odvážné dospěláky bez dětí, kteří chtějí okusit trochu té vodácké a cyklistické
pohody v Polabí na akci :

Termín: 18.7. – 25.7. 2020
Místo: CHOTEČ asi 6km na severovýchod od Pardubic GPS: 50.08339N, 15.877E
TĚŠTE SE NA RUSKOU KLASICKOU VÁNOČNÍ POHÁDKU UPROSTŘED LÉTA PŘI SJÍŽDĚNÍ LABE, CIDLINY
A CHRUDIMKY. NA KOLECH JE V DOSAHU KROMĚ HRADCE A PARDUBIC SPOUSTA HRADŮ, ZÁMKŮ A
TAKÉ LÁZNĚ PODĚBRADY.
Cena:
Dospělí ….….3 600 Kč v budově/ 2 200 Kč pod vlastním stanem
V ceně je zahrnuto: ubytování, strava, pojištění, čluny, pádla, vesty...
Č.K.D. ……………………….sleva 100 Kč
Platba do 15.3.2020….sleva 100 Kč
Ubytování: v budově na postýlkách s peřinkou pouze pro prvních 15 přihlášených, pro ostatní je
s výraznou slevou možno spát pod vlastním stanem. Celkový počet přihlášených účastníků max. 30.
Program:
- 1 den na Labi, 1 den na Cidlině, 1 den na Chrudimce
- 3 dny v Polabí na kole, případně i bez kola – pěší turistika výlety autem…
- abychom si trochu „zablbnuli“ budeme si malinko připomínat pohádku MRAZÍK, a její úžasné
postavičky: Ivánka, Nastěnku, Marfušku, Jažibabu, ….NEZAPOMEŇTE NA KOSTÝMY!!!
Podmínky účasti:
zdravotní stav - dobrý
umění plavat - velmi dobře
jízda na kole - dobrá
přilba na kolo – dospělým neuškodí
Přihlášky: na adrese klubu Dlažka
a potom na tutéž adresu nebo účet i penízky
OÊVáš bezstarostný týden a plná bříškaÊse starají Šístci, Bártovi, Ivoš, Ruda, HelenaÊ… Ê
Informace: Dlažka dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz, 603Ê886Ê644,Ê733Ê395Ê716.Ê
Hlavní vedoucí: Ivo Mrnuštík tel. 776 698 098

Duha klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, PSČ 750 02, 733 395 716, 603 886 644) se těší
na odvážné děti od 8 let i s rodiči či prarodiči do 100 let i na samotné dospěláky bez
dětí, kteří chtějí okusit trochu té vodácké a cyklistické pohody v Polabí na akci :

Termín: 25.7. – 1.8. 2020
Místo: CHOTEČ asi 6km na severovýchod od Pardubic GPS: 50.08339N, 15.877E
TĚŠTE SE NA RUSKOU KLASICKOU VÁNOČNÍ POHÁDKU UPROSTŘED LÉTA PŘI SJÍŽDĚNÍ LABE, CIDLINY
A CHRUDIMKY. NA KOLECH JE V DOSAHU KROMĚ HRADCE A PARDUBIC SPOUSTA HRADŮ, ZÁMKŮ A
TAKÉ LÁZNĚ PODĚBRADY.
Cena:
Dospělí ….….3 600 Kč v budově/ 2 200 Kč pod vlastním stanem
V ceně je zahrnuto: ubytování, strava, pojištění, čluny, pádla, vesty...
Děti do 18 let … sleva 100 Kč Č.K.D. … sleva 100 Kč Platba do 15.3.2020 ...sleva 100 Kč
Ubytování: v budově na postýlkách s peřinkou pouze pro prvních 15 přihlášených zájemců, pro ostatní
je s výraznou slevou možno spát pod vlastním stanem. Celkový počet přihlášených účastníků max. 30.
Program:
- 1 den na Labi, 1 den na Cidlině, 1 den na Chrudimce
- 3 dny v Polabí na kole, případně i bez kola – pěší turistika výlety autem…
- abychom se trochu „zchladili“ budeme si malinko připomínat pohádku MRAZÍK, a její úžasné
postavičky: Ivánka, Nastěnku, Marfušku, Jažibabu, ….NEZAPOMEŇTE NA KOSTÝMY!!!
Podmínky účasti:
zdravotní stav - dobrý
umění plavat - velmi dobře
jízda na kole - dobrá
odpovědnost za své děti - velmi dobrá
přilba na kolo – dospělým neuškodí a pro děti nutná
Platí podmínky dle www.dlazka.cz vč. storna.
Přihlášky: na www.dlazka.cz a potom na účet Dlažky i penízky
O Váš bezstarostný týden a plná bříška se starají Šístci, Bártovi, Ivoš, Ruda, Helena …
Informace: Dlažka dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz, 603 886 644, 733 395 716,
Hlavní vedoucí: Ivo Mrnuštík tel. 776 698 098

DUHA KLUB DLAŽKA

Palackého 1, 750 02 Přerov, tel. 733 395 716
e-mail dlazka@dlazka.cz, URL www.dlazka.cz
pořádá hravý tábor pro rodiče s dětmi od 3 do 12 let

Konec a zvonec

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Drak už ztratil hlavičky, pan král
se chystá provdat dceru a zbavit se půlky království, čaroděj
Dobroděj ukládá ke spánku čarovnou hůl, kuchtíci vaří dusí pečou
a smaží, Honzu čeká chomout a krásná princezna netuší, že se s ním
odstěhuje do jeho rodné vesnice a založí tam jézédé.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Jedna končí, budou jiné. Vstanou noví
bojovníci, trpaslíci a živnostníci. Budou nové nekonečné příběhy. Budou nové
Sluneční zátoky. Homines relinquens, Dlažka manet.
Pokud chcete i vy být u toho, až zazvoní zvonec a pohádkám bude(?) konec,
zveme vás ke společným dobrodružstvím, která prověří vaše svaly, mysli, smysly
a úmysly do rekreačního střediska

Meziříčko

(GPS 49.3976983N, 15.8278736E) v termínu

od 01. do 08. srpna 2020
Doprava na místo – sami, nejlépe vlastním vozidlem nebo veřejným dopravním prostředkem.
Ubytování – ve čtyřlůžkových chatkách nebo pětilůžkových bungalovech s povlečením (i tak
doporučujeme vlastní spacák).
Strava – o vaše kulinární uspokojení se bude starat osvědčený tým kuchařů minimálně 5x denně.
Účastnický poplatek za dospělého 3 796,- Kč, za dítě 3 536,- Kč (členové klubu Dlažka mají slevu
200,- Kč) zahrnuje stravu, ubytování, celodenní program, zajištění základní zdravotnické péče,
pojištění proti úrazu, táborové tričko pro dítě a poplatek za užívání
veškerého herního a sportovního materiálu.
Podrobné informace obdržíte do 30. 06. 2020.
Bližší informace získáte u vedoucího akce
e-mail pavel.mollin@gmail.com, telefon +420 725 280 724.
Platí podmínky uvedené na www.dlazka.cz včetně storna.

Na všechny účastníky se těší Pavel Műller Mollin, Petr Pitris Polášek,
Zuzana Zuu Nováková a … a celý realizační team.
Pokud máte menší dítě (mladší 3 let), o které se postaráte sami, pak je možné ho také přihlásit. Cena dle věku dítěte (do 1
roku 600,-, do 2 let 1200,- Kč, do 3 let 2000,- Kč).
Starší děti a mladistvé (od 13 do 17 let včetně) můžete přihlásit na akci Letníakademie sportu a her VI, která se koná
ve stejném termínu v jiné části téže základny, se samostatným programem.

DUHA KLUB DLAŽKA

Palackého 1, 750 02 Přerov
email: dlazka@dlazka.cz, web: www.dlazka.cz

pořádají akci pro mládež ve věku od 13 do 17 let

Letní akademie sportu a her VI
1. - 8. 8. 2020

Program: Bude nabitý, dnem i nocí a plný překvapení. Počítejte se sporty všeho druhu
za sucha i mokra, deskovkami, které potrápí vaše mozkové závity, vyjížďkami na kolech
do blízkého i vzdáleného okolí. Zúčastníte se netradičních her, které prověří vaši pohotovost
a schopnost vyrovnat se s nečekaným. Také objevíte kouzlo lana, které bude jak překážkou,
tak pomocníkem.
S sebou: Vše potřebné pro přežití sportovního týdne, oblečení do sucha, mokra a něco
do rezervy, hlavně dostatek bot. Dále kolo a helmu na něj, spacák, karimatku, plavky,
baterku, píšťalku.
Místo: základna Meziříčko
Doprava: samostatná
Ubytování: chatky po čtyřech
Strava: minimálně 5x denně + pitný režim
Cena: 3.456,- Kč / 3.296,- Kč pro ČKD
Další informace obdržíte do 15. 6. 2020
Platí podmínky dle www.dlazka.cz včetně storna
Těší se na vás Pavel, Petr, Petra a spol.

Duha Klub Dlažka, Palackého 1, 750 02 Přerov zve na tábor pro děti

JAK SPORTUJÍ DOBRODRUZI
1. – 14. srpna 2020
Srdečně zveme všechny holky a kluky ve věku 8-16 let na již třinácté
pokračování sportovního tábora, tentokrát na téma dobrodruhů
A co vás na táboře čeká?
- sportovní hry, jejichž součástí bude ringo, lakros, florbal, vybíjená,
softbal, badminton, fotbal, házená, brännball, frisbee, kin-ball,
stolní tenis, lehká atletika, volejbal, kubb, discgolf, kroket,
přehazovaná, orientační běh, ringocesta a další sporty
- rozmanité zvyky a rituály dobrodruhů ze všech koutů světa
- napínavá celotáborová hra s cílem co nejlépe se vypořádat se všemi
nástrahami naší daleké cesty, při níž se ocitneme ve vysokých horách, na
poušti, mezi vzduchoplavci, v jeskyních, v krajině věčného ledu a sněhu, mezi
lovci, na moři, v pralese, mezi zlatokopy, na pustém ostrově, u pramenů
veletoků a rovněž i v místech, kam doposud nevkročila lidská noha
- seznamovací, společenské, stolní, výtvarné, naučné a poznávací hry
- bohatý volitelný program, například spaní pod širákem, táboráky, kasino,
diskotéky, stezka odvahy, pozorování noční oblohy, zpívání s kytarou, vodní
bitva, cvičení s hudbou, základy první pomoci, posilování, celodenní výlet,
zážitkové výzvy, talentová soutěž, netradiční sporty a další
- spousta zážitků, na které se nezapomíná!
Všichni, kteří si chcete zasportovat a zahrát, zažít zábavu, napětí,
dobrodružství, legraci i překvapení, zkrátka strávit třináct skvělých dní
se současnými i novými kamarády a kamarádkami, přijeďte mezi dobrodruhy
do táborové základny Dlažky v Rajnochovicích!
K odpočinku v noční i denní době výborně poslouží čtyřmístné zrekonstruované chatky
Speciality táborové kuchyně budou podávány minimálně 5x denně
Doprava na místo konání vlastní anebo autobusem z Přerova
Cena 4800,- Kč (4500,- Kč pro členy Klubu Dlažka)
Doprava autobusem z Přerova (tam i zpět) navíc 150,- Kč
Neváhejte a zajistěte si účast na adrese www.dlazka.cz
tel. 733 395 716, dlazka@dlazka.cz
Platí storno podmínky uvedené na www.dlazka.cz
Podrobnější informace obdržíte nejpozději do 20.6.2020
Fota z předchozích dvanácti táborů najdete dle pokynů na www.dlazka.cz/Fotogalerie nebo pište na m.jasso@seznam.cz

Těší se na Vás a o ideální naplnění Vaší mysli, duše i těla se
skvěle postará Mirek Jaššo se svým sportovně-dobrodružným týmem
Hlavní vedoucí: Miroslav Jaššo
tel. 732 552 123, m.jasso@seznam.cz
Potáborové setkání plné nových zážitků s názvem „Dobrodruzi na Měsíci“
proběhne v Rajnochovicích ve dnech 25.-28.9.2020

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 750 02, mobil: 733 395 716 nebo 603 886 644) pořádá

15. - 23. 8. 2020 tábor pro rodiče s dětmi od 5 let

Jára jede – pojeďte taky! Kam – no přece do Rakous! A ty nejlepší Rakousy najdete v Českém ráji! Vaše i naše
prázdniny využijeme jak na výlety, tak na skvělé vycházečky a
posezeníčka na významných místech. Ano - tady všude byl –
tady, tady a taky tady! „Nestyďte se vypadat česky“– toto naše
heslo je opravdu české a pokud je-li pro vás tím pravým, pak
jste u nás správně! Máme pro vás nachystáno to nejlepší
z Cimrmana a věříme, že i vy se ukážete! Určitě vás uspokojí
náš typický národní jídelníček (Jára byl opravdu fajnšmekr).
Pomazánky i syrečky, chléb i další pečivo, pravé české polévky,
řízek i vepřo – knedlo – zelo, makové i tvarohové buchty.
K tomu ochutnáme národní moky - kvalitní pivo, čaj, kakaíčko
i kafe, ale možná i trochu toho ostrého či lahodného (co
přivezete). Ubytování v luxusních chatičkách typicky
táborového stylu s patinou evokující minulé století vás jistě
nadchne! Zkusíte si národní hry – na schovku, kuličky, špačka,
na četníky a hlavně na zloděje, vybišu, panáka, gumu, skákání
přes švihadlo … Zahrajete si sporty, ve kterých jsme fakt dobří
– vše s míčem, s pálkou, kroužkem … Zazpíváte si slavné
songy Járy! Povzpomínáte na slavné postavy cimrmanovských her, knížek a filmů! Zahrajete si divadlo dle
nejslavnějšího Čecha Járy Cimrmana (můžete natrénovat doma) – hrané, loutkové či maňáskové. Navštívíte
slavné okolní památky dle možností – Valdštejn, Suché skály, Maloskalsko i Hruboskalsko. Bonus – sjezd
kousku Jizery! Široko daleko kolem tábora Dlažky v Rakousích se šíří pověst o jeho výjimečnosti. Je tu
zvláštní zóna, kde slavná historie násobí schopnosti Járy i každého v okolí! Talent se ukáže dvojnásobně!
Proto voláme slavné i méně slavné Čechy – hrdiny, ale i padouchy, měšťáky i venkovany,
hráče i pěvce, hbité tanečnice, veselé zpěvačky i šaramantní dámy do místa slávy Čech!
Do místa, kde české slovo je slovem světovým. Do místa, kde lišky opravdu všem dobrým
Čechům dávají dobrou noc! Přijeďte a vezměte to nejlepší, co můžete. Připravte se na
hry, soutěže, turnaje a český ples! Budeme tancovat, zpívat, hodovat, malovat,
sportovat, ale hlavně si hrát. A v tom jsme fakt nejlepší, nestydím se říci, že světoví!
Krajanky a krajané, voláme i vás! Ukažte svůj fištrón! Své Češství!
Pozor tábor je od soboty do další neděle (je možné si ho zkrátit)! Budou dva celodenní
výlety individuální a jeden společný. Můžete si vzít kola, ale není podmínkou.
Ubytování: Chaty po 3-4 (povlečení tu je, nutný vlastní spací
pytel). Strava: Typicky česká 5 x denně!
Cena: 4000,- dospělí / 3780,- děti. Slevy: ČKD 330,-. Kratší
pobyt 400,-/noc.
Storno: Platí podmínky dle www.dlazka.cz včetně storna!
Podrobné informace obdržíte do 20. 6. 2020!
S sebou: To nejlepší z Čech a Moravy! Kufr! Kuličky! Rádionku! Typicky český
ohoz! Rodinnou vlajku! Dary na uvítanou! A hlavně trochu toho typického českého fištrónu!
Těší se oba Járové (Mussur i Džery)! Skvělé kuchařky Jitka, Lenka
a Líza! Danča, Katka, Martin, Míša a další vedoucí slavní typicky čeští vedoucí plní elánu!

Duha klub Dlažka (Palackého 1,Přerov, PSČ 750 02, tel. 603 886 644)

zve odvážné děti od 6 let i s rodiči do 70 let i samotné dospěláky
bez dětí, kteří chtějí okusit vodácký i cyklistický chlebíček, na akci :

Termín:
15.8. - 22. 8. 2020
Místo:
Zátoň – turistická základna
Program: - v pohodě na Vltavě v lodi, vedle lodi i pod lodí
- v pohodě při krásných a romantických projížďkách
na kole /cestou i necestou /
- v pohodě a při večerních sportech, hrách i posezeních
Cena:
V ceně je zahrnuto:
Dospělí ……..3 850 Kč
ubytování, strava, úrazové
Děti(do 15 let)...3 500 Kč
pojištění, čluny, pádla, vesty...
Č.K.D. ……………….sleva 160 Kč
Platí storno podmínky dle www.dlazka.cz.
Podmínky účasti: zdravotní stav – dobrý
připravenost na skromnější ubytování (pokoje po více lidech)
umění plavat – tak ať se neutopíte
odpovědnost za své děti - velmi dobrá až 100%ní
vlastní kola - v dobrém stavu
přilba na kolo - pro děti nutná, dospělým neuškodí

Přihlášky: Na adrese klubu Dlažka a potom na tutéž adresu nebo účet
Dlažky do tří týdnů (2100099908/2010) i peníze

O pohodu se pokusí postarat spolu s vámi Rosťa a Kamila Hanzlíkovi
o dobré menu Bohumil a Majka Keclíkovi, děti občas zabaví Terezka.

Informace: Klub Dlažka tel. 603 886 644, www.dlazka.cz

dle www.dlazka.cz.

Dlažka). Platí táborové podmínky včetně storna

bez dopravy (sleva 150,- pro členy Duha Klub

Cena je 3 650,- s dopravou tam i zpět, 3 500,-

kuchyni je podávána 5x denně.

ubytování v chatkách po čtyřech. Strava v naší

Pro všechny návštěvníky Městečka je zajištěno

Larkinsová, hospodská Elizabeth Baxterová a další obyvatelé Městečka.

Těší se na tebe starostka Jenny Blacková, policistka Kate Watsnová, místní drbna Nancy

Duha Klub Dlažka
Palackého 1, Přerov 750 02
www.dlazka.cz
736 707 345, 733 395 716

názor! Zveme všechny ve věku 7 – 12 let.

tajemného muže? Přijďte i vy vyjádřit svůj

místostarosty! Jak se stavíte k řešení případu

Blacková se rozhodla uspořádat volby na pozici

Na vědomost se dává, že starostka Jenny

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov, 75002, 603 886 644, 733 395 716, dlazka@dlazka.cz )

(4.9.) 5.9. - 6. 9. 2020 Tábor Dlažky Rajnochovice

33. ročník mistrovství světa v ringu
a současně ve spolupráci s Českým klubem ringa i

Mistrovství české republiky v ringu

!!! Turnaj smíšených 3 - 6 členných družstev, ale také víkend plný sportu, her i setkání !!!
V rámci Mistrovství ČR budou kategorie jednotlivců, dvojic a smíšené trojice. Na turnaji
Mistrovství světa startují týmy pod vlajkou libovolného státu. Mohou startovat i jednotlivci.
Ubytování: Tábor Dlažky
Strava: Zajištěna po celou dobu.
Rajnochovice – Košovy (mapa Hostýnské vrchy) – chatky po čtyřech (spací
pytle k dispozici, ale doporučujeme vlastní). Doprava: Cestou z obce
Rajnochovice leží tábor cca 800 metrů od poslední zastávky busu (4500 m od
Hospody ve dvoře) směrem na Zlín. Cestou z Tesáku je třeba na nejnižším
místě odbočit doleva a za druhým kovovým mostem je tábor.
Místo turnaje: Hraje se v táboře, v případě velkého zájmu v Podhradní Lhotě.
Program: Pátek a sobota dopoledne – sport, houbaření, turistika … Ringo

jednotlivci v sobotu se hrají od 13:30. Další program lehce organizovaný aneb
kdo chce: softbal, kopaná, volejbal, stolní tenis, stolní hry + táborák + kytary +
zpěv + kola + další program dle zájmu. Večerka pro účastníky mladší 15 let je
ve 22:00 a pro účastníky ve věku 15 - 17 let je 23:45.
Prezence: Pátek od 15:00. Sobota: Kdykoliv. Neděle: Prezence 8:00 –
8:45, od 9:00 turnaj. Zakončení: cca v 16:30

Herní systém turnaje: Hraje se dle sportovních pravidel ringa (viz www.ringo.cz ). Hrají se turnaje smíšených trojic
a dvojic žen a mužů. Celkovým vítězem se stává družstvo s nižším součtem umístění ze soutěže smíšených trojic a
lepším umístěním z kterékoliv soutěže dvojic. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší umístění ze trojic. V
družstvu může startovat maximálně 6 hráčů, tedy mohou startovat max. dvě trojice a dvojice v každé soutěži.
Započítává se jim lepší umístění, pokud budou startovat hráči ze dvou družstev v jedné dvojici či
trojici - výsledek se nepočítá do soutěže družstev, ale jen do dílčího turnaje. Součástí víkendu je i
turnaj jednotlivců, který se ale nezapočítává do celkového MS. Minimální věk soutěžících na
turnaje je 12 let. Na celý víkend je to bez omezení, ale je podmínka, že účastníci mladší šestnácti
let mohou na akci přijet pouze v doprovodu rodičů (každý se stará o své). Účastníci ve věku 16 - 17
let mohou přijet na akci – zodpovídá za ně vedoucí týmu.

Přihlášky = na www.dlazka.cz přímo u této akce. A pak vám přijdou pokyny k úhradě.

Startovné za člena družstva 400,- Kč (jen neděle) či 700,- Kč (i sobota) či 900,- Kč (celý víkend) a
je třeba zaslat do 2.9.2020. Později se informujte, zda je místo! Slevy: Účastníci nehrající turnaj
mají slevu 100,- Kč / den. Členové Dlažky mají slevu 50,- Kč na den (100,- Kč na dva, 150,- Kč na
tři). Sleva pro vedoucí letošních táborů Dlažky 60,- Kč na den (120,- Kč na dva, 200,- Kč na tři). Při
zaplacení do 12. 8. 2020 je sleva
50,- Kč / den pro každého.

Zve Duha Klub Dlažka
+ Český klub ringa +
Jaroslav Biolek +
vedoucí této akce

Akce proběhne za
finanční pomoci
statutárního
města Přerov.

Duha Klub Dlažka (Palackého 1, Přerov,
www.dlazka.cz a dlazka@dlazka.cz)
pořádá na podzim turistickou akci
pro mládež/samostatné dospělé od 18 let,
i pro dospělé se zdatnými dětmi od 10 let

Vysoké Tatry
25. -28. 9. 2020

Vysoké Tatry – nádherné hory jako vymalované,
sluníčko jako z pohádky - toť místo turistům
zaslíbené. Horské túry strmé i hřebenové. Ale také Štrbské pleso, Tatranská Lomnica a další
známá místa. Těžko najít krásnější místo pro všechny milovníky horských stezek. K tomu skvělá
chata ve Štrbě, ideální pro večerní zábavu všeho druhu. Večer bude jistě pohoda
při hudbě, kartách či stolních hrách všeho druhu od Aktivit přes Scrabble po karty
a další.. Staří známí i nové objevy, příroda, les i koupaliště – vše zve i tebe
k ideálnímu výletu, k jedinečné dovolené za hranicemi
Česka, ale hlavně za hranicemi všedních dnů.
1. Kde se setkáme? V Přerově, ve vlaku nebo přímo
v Tatranské Štrbě. Ubytování: Po 2 - 3 – k dispozici
povlečení a místní prošívané deky. V chatě Medvedica (bývalá chata NIDM
MŠMT) v Tatranské Štrbě na kraji Vysokých Tater – cca 10 minut chůze od
vlak. nádraží a tím i od zubačky! Prodloužení či zkrácení pobytu – možné!
2. Strava: Speciality slovenské kuchyně, ale i běžná jídla (polopenze = snídaně + teplá večeře,
začínáme snídaní 26.9. a končíme snídaní 28.9.). Možno jen večeře/snídaně. Vaří místní kuchyně.
3. Doprava: Sami auty (chata leží na kraji Štrby vlevo od hlavní
cesty, odbočka je před mostem, po kterém jezdí zubačka na
Štrbské pleso). Nebo vlakem 13:28 či 15:28 z Přerova (11:53 či
13:53 či 15:53 z Olomouce). Přímý 9:16 Pendolíno 10:05 Regio
z Olomouce
4. Program: Individuální – každý si zvolí sám a stará se o sebe
(své děti).
5. Co s sebou: Turistické vybavení, hůlky, pohorky, sportovní
oděv a boty, šusťákovku, pláštěnku, batůžek, hudební nástroj
dle libosti, láhev na pití, přezůvky, dobrou náladu.
6. Cena, platba, přihlášky, storno: Cena: 2020,-. ČKD
sleva: 30,- na den. Časová sleva: Při zaplacení do 20.5.2020 je 220,- . Sleva bez snídaní 300,Kč. Sleva bez večeří 300,- Kč. Platba: Do 21 dnů od přihlášení.
Přihlášky na webu a zaslané peníze dle pokynu z mailu, který obdržíte po přihlášení.
Storno: Min. 14 dnů před akcí je storno poplatek 200,-/osoba. 13-3 dny před akcí při předložení
lékařského potvrzení o nemoci vracíme 50% z celkového startovného.0-2 dny před akcí při
předložení lékařského potvrzení o nemoci vracíme 30 % startovného.

Těší se na vás Mussur a tradiční dlažkařská turistická parta
Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Přerov.

Pokud byste měli zájem stát se členy našeho klubu, je to možné. Zde je přihláška!!!

Přihláška do Duha Klubu Dlažka
DUHA Klub Dlažka je zájmový mezinárodní klub. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. V
současnosti preferuje ze svých aktivit sporty všeho druhu s důrazem na míčové hry, turistiku (pěší,
lyžařská, horská kola, sjezdy řek) a netradiční sporty v přírodě; kulturní aktivity - koncerty, aktivní
hraní a zpěv, tanec a recesi; vzdělávací akce a kombinované pobytové akce.
DUHA Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům - iniciativa vítána. Akce klubu probíhají formou
sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i více denních a jsou organizovány bez rozdílu věku,
tak i diferencované (pro děti, mládež, rodiny) i zájmů.
Členem může být každý člověk po zaplacení vstupního příspěvku za podmínky souhlasu se stanovami
klubu, a po schválení radou klubu. Současná výše vstupního příspěvku: do 26 let včetně 100,- Kč, od
27 do 150 let 200,- Kč (členové z předcházejících let platí roční příspěvek klubu - letos mladší 18 let
150,- Kč při zaplacení do 20. 1. běžného roku nebo později 200,- Kč; starší 18 let 200,- Kč). Tyto výše
příspěvků jsou minimální – je možno zaplatit i více.
Výhodami jsou: právo přednostní účasti na akcích, sleva na startovném na
akcích, možnost zapůjčení materiálu, možnost podílet se na řízení klubu, dobrý
pocit a dobří kamarádi, zasílání asiměsíčníku Dlaždič zdarma.
Místo akcí: celý svět, převaha v Přerově a okolí (= Morava).
Symbol klubu: DLAŽKA
Činnost klubu řídí rada klubu, minimálně jednou ročně je shromáždění členů.
Významné dny klubu: Všechny dny, kdy probíhají akce klubu.
Nejvýznamnější den klubu: 31.1. (v roce 1990 došlo k založení).
Duha Klub Dlažka je pobočným spolkem spolku Duha – neziskové organizace pro děti a mládež, pobyt
v přírodě a recesi. Duha Klub Dlažka má vlastní právní subjektivitu (IČO je 67338810).
Pokud chcete se přihlásit, zašlete přihlášku přes náš web nebo na adresu sídla klubu:
DUHA KLUB DLAŽKA, PALACKÉHO 1, 75002 PŘEROV spolu se vstupním příspěvkem a dvěma
fotografiemi pasového formátu nebo předejte na akcích členům rady klubu Dlažka, případně vedoucím
akcí. Informace získáte také na mobilu 603886644 nebo na E-mailu: dlazka@dlazka.cz .
Po přijetí vám bude zaslána průkazka - slevy bude poskytnuta pouze členům s průkazkou /berte
s sebou na akce/.
Veškeré osobní údaje jsou archivovány a využívány pro vnitřní potřebu organizace.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO DUHA KLUB DLAŽKA
Jméno:
Mobil:
Adresa trvalá:
Adresa přechodná:

Datum narození:

Mail:

Mobil rodiče (u mladších 18 let):

Státní příslušnost:

Zdravotní omezení:

Mám zájem o tyto druhy činnosti:
Souhlasíme s tím, že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci i sdružení Duha po dobu
nezbytně nutnou a to v souladu se zákony o ochraně osobních údajů (GDPR). Souhlasíme i se
zveřejněním fotek a videozáznamů z akcí Duha Klubu Dlažka.
Podpis rodičů:
/jen u dětí a mládeže do 18 let/

Podpis:

Vzpomínka na prošlou třicítku

Třicet let - to je doba! Vzpomínáme na akce minulé, léta
uplynulá a zežloutlé fotky. Kdo si ještě teď vzpomene na
diáky a promítání. Na zažloutlé cyklostylové propozice! Na
pevné telefony a faxy. Na první fotoalba! Na první
Dlaždiče tisknuté na kopírce a skládané ručně! Na
narvané akce pro mládež! Na tělocvičny a hřiště, kde se
sešlo i přes třicet lidiček! Na první tábory rodičů s dětmi,
kde pivo se pilo potajmu za chatkou! Na víkendy či tábory
na Týně, v Sovadině, v Karlovicích u Vrbna, v Čekyni, na
Prostřední Bečvě, na Miloňově, na Otesánku, na chatách
Meopty na Tesáku, ve Vrchlabí. Ale i na Středolesí, na
Kašparově mlýně, na táboře Stavař v Podhradí nad Dyjí,
na Horní Žleb, Klokočov, Budišov, Žloukovice, Slavňovice, Zátoň, Český Krumlov, Šumavské Hoštice
… Tam všude se jezdilo a už nejezdí, ale o to silnější jsou vzpomínky! Ale stávající tábory mají také
své kouzlo – naše Rajnochovice, Svojanov, Rešice, Zátoň, Olšanka, Spálovský mlýn, Žirovnice a
další. A co tak vzpomínky na všechny tábory všeho druhu! Na turnaje v ringu, softbalu i dalších
sportech. Na Jižní cesty. Na Softbalvíkendy ještě ve stylu Járy Cimrmana. Na Velká Dláždění i
Čarodějnické Dlažky, Delfinária, Bridžvíkendy, Zimní rodea … A co teprve školení, doškolení a
semináře! Pravé i Levé ořechovky! Jedinečné Dlažky! A poprázdninové víkendy! Výlety do Dánska,
Francie, Pyrenejí, Slovenska, ale i do Vídně! Jižní cesty! A na turistické akce všeho druhu. Na
desítku prázdninových přechodů hor! Na horolezení, bungee jumping, lanová centra, sjezdy horských
řek, přejezdy zasněžených i ledových hor! Ale také na recesi - na sešlosti „mafiánské rodiny“ od elit
let devadesátých až po zatím poslední letošní mafiány! Na všechna ta Eldoráda!, Na UJÁCe
(Univerzity Járy Cimrmana). A to nemluvím o hromadách jídla, co se snědlo, a sudů a lahví, petek a
sudů pitiva všeho druhu, co se vypilo! Na tisíce míčů, stovky stolních her a dalšího sportovního
materiálu všeho druhu! Tuny rýsováčků (pro Čechy překládám rovnou – napínáčků) a papíru! Tisíce
fixek, propisek, pastelek a tužek. A těch petek a odpadu – kdo nepopelařil – ten to neocení!
Vzpomenu si na hodiny účtování a
těch vyplněných formulářů! Na skvělé
projekty i průšvihovky! Na koncerty
třiceticetiletí nabitými lidmi od Fleretu,
Jarka
Nohavicy,
Hradišťanu,
Čechomoru, Karla Plíhala, Kuře
v hodinkách
s Mišíkem,
Richarda
Mullera,
Spirituál
kvintetu,
Supergroup, Stromboli a Deep
Sweden na jedné straně až po 12
lidiček na koncertu Chinaski na straně
druhé! Na rockové večírky v klubu
v podzemí, na pařby do kuropění, na
party, countrybály, České plesy,
Valašské bály, Dlažka bály a Ondrovy,
Vačiho a Marošovy diskotéky! Těch
decibelů, ohraných strun, bubnování
do všeho, juchání a bejkování do ranních hodin! Miliardy not vyletěly z našich akcí až do vesmíru!
Vzpomenu si na lidičky, co jezdili jako batolátka (od Jardy, přes Adámka, Myšáčka, Pavlíčka až po
Peťku) a vidím dospělé osobnosti (Dzherryho, Adama, Michala, Pavla a Peťu). Vzpomenu si na
mladé štíhlé borce a lepé děvy a vidím borce statné a ženy v nejlepším věku. Vzpomenu si na
nespoutané živly, kteří se stali vzornými rodiči. Ale také si vzpomenu i na ty, co nejezdí, protože
příroda rozhodla bohužel jinak …

Přestanu nostalgičit, zamáčknu slzu a osuším klávesnici. Třicet let - to je síla! Tak ať se Dlažce
vede. Těším se na oslavu!!!
Mussur

Dlažka v prvních 15i letech?

Špičková organizace obrovského rozsahu, uznávaná
nejen po celé republice, ale i ve světě.
Spousta lidí, zážitků a práce. Tábory, víkendy, pobyty.
Sportovní odpoledne, tělocvičny plné lidí, vynikající
turnaje … ringo, softbal, florbal, aerobic, basket, kopaná.
Hromada fajn lidí, se kterými rádi strávíte svůj volný čas.
Především spoustu pohodových lidí, kteří se chtějí
odreagovat se od každodenních starostí a zablbnout si!
Hudba aktivní!!! Zábava!!! Koncerty, plesy a jiné kulturky.
Je to organizace, kde zažije člověk věci, o kterých se mu
ani nesnilo (a někdy také snilo)!
Prvních 15 let Dlažky bylo nabito akcemi všeho druhu!
Každoroční Velké Dláždění, řada Českých plesů,
countrybálů, Eldorád, Čarodějnických Dlažek, brigády, večírky s hudbou až do rána … ale také něco,
co bylo pro tyto roky specifické! Takže zkuste zavzpomínat i vy.
1990 Založení, papírové potvrzení, zrození symbolu Dlažka. První akce – první klub. A v něm akce
Dlažka x smích, MDŽ, Apríl, ale také trochu bridže a sledování MS ve fotbalu. Ale také softbal (Mladé
Buky, Memoriál Járy Cimrmana), ringo, Velké Dláždění! Březňácký víkend. Tábory Delfinária, první
Pravá a Levá ořechová Dlažka, první víkend pro rodiče s dětmi na Týně, Superdelfinárium i Eldorádo
v Karlovicích. První Dánsko! První Jižní cesta. Dosažení první stovky členů.
1991 Změna místa klubu. Březňácký víkend. První sekce v Dlažce. První tábory pro rodiče s dětmi.
Delfka v Bílých Karpatech. Tábory pro mládež na Týně, Ořechovky na Sovadině. Volejbalový
happening. První příměstský tábor pro děti. První akce na Středoletí. První Francie. Jižní cesta do
Rakous! Dosažení dvou set členů. Čarodějnická Dlažka v Olomouci. Šachy. První Mish-Mash.
1992 První dětské tábory. Další klub. První Dlaždič s šéfredaktorkou Veveřicí. Horolezecký víkend.
Český ples poprvé v Přerově. Swing. Softbalvíkend. Školení na Středolesí. MS v ringu. Alvarez. Vznik
Dlaždiček. První turnaj v softbalu v Brně, první kontakt s florbalem. Brněnská Dlažka. Dachstein.
První Kalendář Dlažky. Beduínské Eldo.
1993 Získání Rajnochovic a první tábory pro děti
pro rodiče s dětmi na této základně První
mezinárodní seminář. Ořechovky na Týně a s
Alžířany. Velké víkendy pro rodiče s dětmi. První
koncerty. Sport pro děti v tělocvičně. První
Sporťáček. Když letěl Rocknroll.
1994 Mezinárodní pravá Ořechovka s Dány,
Holanďany, Alžířany a Francouzi. Rozmach akcí a
táborů pro děti, ale i táborů pro rodiče s dětmi.
Otevření klubu v Předmostí. Poslední Delfka.
Dosažení tří set členů. Další návštěva Dánska!
Poslední tábor na Sovadině. Eldorádo u
Tovačova. První Bubušou. Když letěl Hippies.
Vlasta Redl. Pyreneje.

1995 PUJÁC. Jižní cesta, nezapomenutelný sklípek a Bungee Jumping. Rozjetí klubové a koncertní
činnosti. První tábory na
Podhradí nad Dyjí.
Poslední tábor na Týně.
Víkend trifidů. Soos.
Jarda Hutka, Pepa Nos
i Václav Neckář v klubu.
Bubáci a hastrmani.
Velké Brnění. První
Sportissimo. Mach a
Šebestová, Sherlock
Holme, Asterix a Obelix,
Námořníci na palubu!
Dosažení 400 členů.
1996 DUJÁC. Lyžařské
akce v Krkonoších. 27
kulturních akcí! První
koncert Fleretu! Jeden z
prvních koncertů
November Second!
Tenkrát na západě,
Komisař Moulin, Vesmírná odyssea a Pohádky 1000 + 1 noci! Školení zdravotníků. Vánoční koncert s
Mňágou. Vodácké akce. Hoši od Bobří řeky po 20 letech.
1997 Zimní tábor na Malé Morávce. Chinaski u nás v klubu a 12 diváků na nich! Vyprodaný Plíhal i
Nohavica! TUJÁC! 11. Český ples! 15 víkendů pro děti! Největší a jeden z nejlepších táborů
Všichni už jsou v Mexiku! Mexický fotbal s 23 míči a 92 hráči! Záplavy v Rajnochovicích a na
Podhradí! Jen tak,
Rákosníček, Od hradu ke
hradu, Modrá příšera.
Rekordní počet lidiček na
táborech rodičů s dětmi.
Děti na táborech
Zeměplocha, Kostky jsou
vrženy, Indiánskou
stezkou, Poslední výkřik
…
1998 ČUJÁC.První
brigáda a první tábory na
Kašparově mlýně! Ruská
ruleta! Internetová strana
Dlažky. Velké Dláždění
naposledy v Čekyni.
Ostrov delfínů, Ať žijí
duchové, Pane, pojďte si hrát, Bylo, nebylo, Galská jízda … Herkulovy patálie, No a co, Barevný svět.
Rottrová. Spirituál, Fleret, Ulrychovi.
1999 Nad Kašparákom sa blýska a Marošova diskotéka! Trpaslíci a obři. První přechod hor aneb
Cesta může být i cíl s nejvzdálenější účastnicí – 2 hodiny od Moskvy na sever a to letadlem! První
cyklotábor na Svojanově. Člověče, nezlob se. Říše modrého draka. Prázdninové dobrodružství. Malé
Dláždění. Lotrando a Zubejda. Valašský bál poprvé! Kamelot. Dobeš.

2000 - 10 let klubu!
Valašský bál podruhé!
Lampiónový průvod! První
řády nejlepším. Laura a její
tygři! Zimní rodeo.
Cyklovíkend v Rajnochovicích.
Cyklotábor v Jívové, jasná a
barevná, To nejlepší z Čech a
Moravy! Strašidelný hrad, Z
pohádky do pohádky,
Indiánský amulet, Vltava po
Valašsku – pro R+D. Stopami
statečných, Lužnice, Nikdo
není dokonalý, Křížem,
krážem, Rytířská
dobrodružství, Indiánské léto,
To nejlepší na konec, Ostrovy
Tuka Tuka – pro děti.
Kouzelná bouře, cyklorám,
Sportissimo, Levá ořechovka.
Rekordní Zimní rodeo. Mikulášské bludičky. Vánoční Fleret.
Dvacátý Mish Mash! Bridžvíkend pojedenácté!
2001 Sněhovíkend. CVVZ v Olomouci. Cimrmanovský víkend v Rajnoškách. Diplomacie. Mikuláš v
Přerově i na Středolesí! Velikonoce na Kašparáku. Vánoční Hradišťan. Duhový most. Bubušou. 23
dětských táborů‼! Kdo si hraje, nezlobí, Putování v zemi Altar, Říše kouzelníka Merlina, Vesmírná
odyssea, Levá ořechovka … Akce pro R+D: V říši Mayů a Aztéků, Duhové království, Dva v jednom,
Pirátská dobrodružství a Paříž!
2002 Vyprodaný Čechomor – rekord v klubu Teplo – 650 nadšených diváků! Vytopení klubu.
Softbalový team snů a třetí místo v kadetech na Moravě! Večerníčkománie, Vesmírná dobrodružství,
Tábor plný překvapení, Kouzelník čas, Dva roky prázdnin! Tábory pro rodiče s dětmi ve Žloukovicích,
Kupředu levá v Rajnoškách, Vltavy a Velrybáři se záplavami na Podhradí! Šedesátka pubošů aneb
Levá ořechovka v Rajnochovicích. První Hudboslovení s vyprodaným Hradišťanem a Jihoafričanem
Dizuem! Vánoční Fleret. První veliký turnaj ve scrabble. Tuka
Dlažka!
2003 Vltaváčci. První kvalifikace na VD! První vítězství na
Podzimním hitu v Brně! Poslední tábory na Kašparáku!
Poslední akce v klubu v Předmostí. Dětské dny v Michalově.
Velké Dláždění naposledy na Kašparáku. Poslední Tábor
překvapení Gappy. První Bradavické prázdniny. Druhý Pán
prstenů. Putování skřítků. Slovenský ráj, Ostrov pokladů,
Domov důchodců, Pohod na Berounce, Maverick. Jedinečná
Dlažka. Oficiální mistrovství republiky v ringu. Chicago.
Dosažení 500 členů.
2004 Vyprodaná Radůza! Poslední koncert Zuzky Navarové.
Přechod rumunských Calimani. Dánsko! Bambiriáda! Zubr
voda! Poslední Valašský bál! Tábory ve Slavňovicích a na
Dlouhé řece! Kocourkov, Asterix a Obelisk, Mach a Šebestová,
Atlantida, Delfíni, Brumbára, rytíři, Indiáni i Číňánek na našich dětských akcích! Afrika, Šeherezáda,
piráti a strašidla na rodičích s dětmi. Český ráj. Velké Dláždění ve Spálovském mlýně. Vodácké akce.
Lanové lávky. Buty. Mafie. Mikuláš. Vánoční Hradišťan!

Jak poskládat Dlažkařský dort patnáctiletý?

Je třeba hromada lidiček, veselých hravých, nedočkavých, zvídavých, optimisticky naladěných,
sportovně i duševně zdatných, odvážných, překonávajících sebe sama, přátelsky naladěných,
skladných, nereptavých – prostě hromadu ideálních účastníků. A k tomu je třeba přidat velkou
dávku skvěle připravených, veselých, teoreticky i prakticky nabušených, hravých, zdatných
sportovních, nápaditých vedoucích. Toto vše je třeba zatáhnout do našeho skvělého programu. Ne
jen po uši, ale úplně celé, a to tak, že nebudou chtít vypadnout z akcí, zapomenou na mobily, rodiny i
problémy! A pak se to stane! Stanou se z nich čarodějnice, rytíři, bojovníci, princezny. Dámy,
kouzelníci, piráti, cestovatelé, letci časem, strašidýlka, vodáci i turisti, cyklisté i Lužnici, lezci i
skokané, sportovci i pěvci, bubeníci i kytaristé, Maorové i Japončíci, akademici i příroďáci … A pak
tuto hromadu účastníků spolu s dávkou vedoucích smícháme na krásných základnách, v přírodě
takřka panenské, u řek zurčících a kopců čnících do výše, na loukách rozkvetlých a skalách
nádherných, do akcí dokonalých, do akcí, na které se bude vzpomínat léta letoucí.
Mussur
A o to nám jako každý rok jde! Nám Dlažkařům i dušičkám spřízněným! Celých prvních 15 let!

Dlažka v druhých 15ti letech aneb léta 2005 – 2019!
Je tu 30 let Dlažky‼!

Každoroční Velké Dláždění, ringo turnaje, bály plné
zážitků, Eldoráda, pravidelné sportování, brigády,
večírky, vétékáčka, Pravé i Levé Ořechovky, Tuka
Dlažka … základna Rajnochovice i přerovský klub,
ale také něco, co bylo pro každý rok jiné! Zavřete oči
či prohrábněte kartotéku fotek či Dlaždičů – zkuste si
zavzpomínat!
2005 Lavoriáda!
Kvalifikace na Velké
Dláždění. Zimní
tábory! Zimní rodeo.
Plážový ples!
Scrabble! Májový víkend! Čarodějnická Dlažka. Školení vodáků,
zdravotníků i hlavasů.
Dětské tábory – Harry Lotr, Mach a Šebestová, Nezbedná strašidýlka,
Piráti, Bradavice, Poslední mise … Pro mládež a dospělé – Ztracený
svět, Polské a Slovenské Beskydy. Letní akademie, Ořechovky,
Vltava i Lužnice. Tuka ostrovy, Vltavy, Báječné zeměkoulení i
Hollywood pro rodiče s dětmi. Poprázdninové víkendy – Bubušou,
Dědeček Hříbeček, Tuka Dlažka, Hop šup. První Mikulášský víkend
na Domašově! Plíhal. Ples Český! Mňága a Žďorp! Hradišťan, Neřež i
Fleret. Tam Tam orchestra.
2006 Víkendy od zimy do zimy – Sněhovíkend, jarní Spálovské hrátky, podzimní víkendy. Mikuláš
poprvé na Tesáku! Valašský bál. Vypsaná fixa, Hradišťan. Návštěva Dánska i Slovenský ráj..
Dětské tábory – Vikingové, Indiáni, Asterix a Obelix, Harry Potter i Bohové. Pro mládež – Velká Fatra,
Czech Danish Sport Camp, Jedinečná na Podhradí. Pro rodiče s dětmi – Tam Tam, v pohodě i
Vltavěnka, Kocourkov i Heraklos. Ostravská CVVZ a skvělé vítězství o pár cenťáků aneb za dva roky
v Přerově. Bomba roku – koupili jsme základnu v Rajnochovicích‼! Hurá‼!

2007 Skvělé zájezdy – Český ráj, Norsko, Dánsko, Vysoké Tatry. Velké Dláždění dospělé – 18.
ročník. Žhavení Kamínek, MS v ringu i Memoriál Járy Cimrmana. Hradišťan, Český ples i Valašský
bál, Jirka Černý i Hradišťan, Traband. Tábory dětské – Mexiko i Eragon, Indiana Jones, Piráti,
Bradavice a první Sportohraní. Tábory rodičů s dětmi – Česko – Dánský, Bahía, Piráti, Večerníček,
Cyklovoda na Vltavě i na Lužnici. Pro mládež – Orličky a Králičák, Jedinečná, Sportovní Dlažka,
Ořechovky i Letní akademie. První Workcamp. Opravené horní chatky na naší základně!
2008 Turistika aneb zimní vodácké víkendy, zimní Tatry, Malá Fatra, Vltavy, Májová Moravice. Dětské
tábory - Harry Lotr, Večerníčkománie, Piráti, Narnie, Bradavice, Pán prstenu i Levá ořechovka. První
příměšťáky v létě! Tábory pro rodiče – Číňánek, Českodánský na
Lužnici, Strašidelný hrad, Tuka Tam! Mládež na Jedinečné či
Levé ořechovce. Poslední Cesta
může být i cíl – Ukrajina!
Koncerty - Redl, Lenk a
Janoušek, Plíhal, Fleret a
Šuláková, Tam Tam Orchestra,
Hradišťan. Podzimky na Tuka
Dlažce. Dědeček Hříbeček a
poprázdninová setkání. Naše
CVVZ v Přerově‼!
2009 Víkendy a lá Dlažka –
Český i Slovenský ráj, Sázava,
Vysoké Tatry, Májová Moravice
s ranními zpěvy, Dvacáté
Dláždění, první Dědeček Čoko a
babička Deli, Mikuláš na

Tesáku. Tábory pro děti – Lovci pokladů,
Večerníčkománie, Herkules, Záchrana Fantazie,
Matrix, Hvězdná brána, Sportohraní, Herkules,
Piráti, Nekonečný příběh. Pro rodiče s dětmi –
Slůňátko, Afropětka, Chechtánie, Českodánský
Český ráj, Ferda mravenec a cyklovody na Ohři. Pro
mládež – balkánský Workcamp, super Levá
ořechovka i Jedinečná. Redl, Traband, Duo Juyos,
Jablkoň, Václav Koubek
2010 Táák a je to tady – dvacet let Dlažky! Velká
oslava s Fleretem, Marošem a Dlažkaři.
Zimní rodeo, Zimní Dláždění a zimní víkendy
vodácké. První halové mistrovství ve Znojmě.
Velikonoce v Bzenci. Česká Kanada na kolech a na
houbách. KoKoKo. 25. ročník Eldoráda! Tábory
dětské – Pravěk, Nemo, Willy Fog, Madagaskar,
Afrika i Sportopřání. Tábory rodičů s dětmi – Simba
Samba, Každý den jinak, Slůně, Tajemný ostrov a
Sázavy. Dobeš, Žalman,
Tomáš Kočko.
Rekordní necelé dvě
tisícovky na Nohavicovi!
A pecka – nové umývárny v Rajnochovicích!
2011 Dvacátý ročník Dlaždiče sláva a díky! Velikonoce pro děti
(Piráti) a pro dospělé v Českém
ráji, Spálovské hrátky, KoKoKo,
Malé Dláždění, Súlovské vrchy,
Mikuláš (už na Domašově).
Dětské tábory – Star Wars, Strážci
pokladů, Mumie, Avatar, Olymp,
Robin Hood, Asterix a Obelix i Narnie. Haťa Paťa, Cesta do
vesmíru, Xaxátko, Šoule Moule, BigFrň, cyklovody na
Podhradí a na Vltavě – tábory pro rodiče s dětmi. Pro mládež
Jedinečná a Cesta může být cíl nové generace, francouzský
workcamp. Školení hlavasů táborů putovních – skvělá ukázka
našeho školicího centra. První sjíždění Bečvy a Moravy
z Přerova. Mussurova „50“ a jeho desatero.
Plíhal, Redl, Fleret. Jarní ples se Synkopou. První Country
Vánoce s Freďáky. 10 ročník Hudboslovení s koncertem Duo
Juyos. Dlažka vyhodnocena jako nejlepší tým dvaceti ročníků
softbalového turnaje Podzimní hit! Nová jídelna
v Rajnoškách!
2012 Kulturní perly – Hradišťan, Dusilová, Třešňák. Rekordní
Kuře v hodinkách s Mišíkem – 650 diváků! Víkendy – Zimní
rodeo a Lednová víkendovka, Šmoulové, Velké Dláždění bez
vody, Spálovské hrátky a Májová Moravice, Velikonoce
v Lednici, Malá Fatra, Rajnochovická zabíjačka, Hra her.
Dětské tábory – Olympiáda, Indiana Jones, Osadníci, Stavba
století, Sportozdání, Thor, Drak, Šmoulové, Inkové ... Tábory

rodičů s dětmi – Čtyřlístek, Mexiko,
Strašidelný hrad, Laskominka,
Dráčátko, Orlice. 25. Mistrovství
světa v ringu! 250000. návštěvník
našeho webu!
2013 Hravě a v pohodě, Zimní týden
v Přerově, Velikonoce pro děti
pohádkové s hromadami sněhu a
pro dospělé na jihu s třiceti čísly
sněhu, dubnová brigáda na sněhu
v Rajnoškách, 15. ročník Duhového
mostu v Přerově, Májová Moravice a
Spálovské hrátky (za svítání Wish
you were here, Špejchar blues a Ej
padá), Velké Dláždění (s Fleretem a
30 hodin déšť, bahno a boj o život při ringo cestě), zabíjačka vysoké kvality. Francie a Vysoké Tatry.
Dětské tábory Princ z Persie, Rytíři, Hotel Transylvania, Hobit, Avengers, Sportoznání, Divoký západ,
Mach a Šebestová. Lovci mamutů, Čtyřlístek, Herakles, Dobrotka, Otavy a Kufr toho nejlepšího
z Čech a Moravy – tábory pro rodiče s dětmi. Pro mládež skvělý Workcamp s dávkou ciziny (Kanada,
a Tchajwan), poslední Mussurova Jedinečná Dlažka, Hra her a dvanáctá Tuka Dlažka. Poslední
barevný prázdninový Dlaždič.
Merta, Samson Lenk, Cathy Davey, Plíhal, první tarokový turnaj, Radůza, James Harries,
Jančin výzkum na téma tábory rodičů s dětmi: Top 10 – ringo cesta, ringo, volejbal, ubongo a oběd,
trifidi pro rodiče, rozcvička, večerníčky, lov zvířátek a abalone. Projekty na NIDM Školení vedoucích
sportovních akcí pro mládež a školení vedoucích turistických akcí pro děti.
2014 Dvacátá pátá sezóna Dlažky aneb čtvrt století na vrcholové scéně pro děti, mládež, dospělé i
rodiče s dětmi. Hravě a v pohodě, Zimní rodeo, Rytíři pro děti na Velikonoce, Čoko Deli víkend a Tuka
Dlažka. 25. ročník Velkého Dláždění s 28 týmy, poslední Májová Moravice a Spálovské hrátky.
Dobeš, Černý a Kryl, první ples s Wyjetým Wolejem, T4, Pospíšil, Dusilová, Jasná páka. Mezinárodní
workcamp, první Teen camp a Eldorádo Hra o trůny s patnácti týmy.
Tábory dětské Dračí říše, Pohádková říše, Poklad kapitána Hocka, Rytíři, Bradavice, World of Army,
Sportozvání, Padouch a Bradavice. Vodácká Sázava, Transylvánia, Brazília, Fantazie, Mnohoočko,
Paříž, Vltava a Sázava pro rodiče s dětmi. Školení lektorů a vedoucích akcí pro děti a mládežpřírodověda. Přístavba v Rajnochovicích!
2015 Dvacet pět let Dlažky – oslava jak má být! S VHS,
Fleretem, Duo Yuos a Marošem a hlavně s dvoustovkou
Dlažkařů a příznivců. Výstava 25 let Dlažky. Maškarní a
lampioňák. Třicet týmů na Velkém Dláždění (naposledy na
Spálovském mlýně). Desáté Malé Dláždění s osmi týmy.
Zimní rodeo, Hry bez hranic, Májová Bečva a Rajnochovické
hrátky, první Yukon, Workcamp a Šumava, dědeček Čoko,
Rytířská víkendovka, Tuka Dlažka a rekordní Mikuláš. Tábory
dětské – Černoles, Hvězdná brána, Hollywood, Hvězdné
války, Legendy a Sportosmání. Afrošestka, Hoši od bobří
řeky, Štědroles, Bradavice, Kapitán Kid a Berounka –
dvacátá pátá sezóna táborů pro rodiče s dětmi. Plíhal, Neřež,
Dusilová, Merta, Redl, Mňága a Žďorp.
2016 Dvacet pět let Dlaždiče! Velké Dláždění poprvé
v Meziříčku. Zimní rodeo, Yukon, Mussurovy hrátky,

Vikingové, 11. Malé Dláždění, Duhová vrána, první zájezd Vida, Sázavský expres, Vysoké Tatry a
Súlovky. Poslední Workcamp. Tábory dětské – dvacátá pátá sezóna - Dva roky prázdnin, Pohádky,
Vikingové, Piráti, Transylvánia, Kianga, Šogún, Sportoplání, Drak. Tábory pro rodiče s dětmi –
Utajené záhady, Indiana Jones, Neználek, Strašidelné lesohrátky, Berounka, Brazília, Sázavy. Cop,
Černý, Janota, Progres 2, Radůza, Slet bubeníků,
Tam Tam Orchestra, Koubek, poslední Hradišťan. 15.
ročník Hudboslovení - Supergroup, Müller, Žamboši,
Pospíšil …
2017 Dvacet pět let naší základny v Rajnochovicích.
Quo vadis Dlažka. Třicátý ročník mistrovství světa
v ringu. Zimní rodeo, Pirátské Velikonoce, Yukon,
Český ráj, Vysoké Tatry – skvělé víkendy. Akce pro
mládež - Týden Po Té, Letní akademie, Military camp.
Tábory pro děti Zaklínač, Piráti, Letem světem,
Sportoklání, Bohové Egypta a Asterix a Obelix.
Tábory rodičů s dětmi – Od hradu ke hradu, Orava,
Havaj na Vltavě, Boyard, Pestřenka, Neptun,
Strašpytlík.
Český ples, ples Dlažky, Pohádkový karneval, Kukulín, Prokop, Mišík, Svoboda, Merta, Koubek,
Mňága, Folk team, Malina Brothers, -123
minut, Střihavka, T4.

Harafica.

2018 30. ročník Eldoráda a to a lá Indiana
Jones. Víkend stolních her, Zimní rodeo,
Velikonoce pro děti, Rytíři, Grandiózní
Dláždění, IQ Landia. Roháče, Dunajec,
Sázava. Tábory pro děti – Bohové Olympu,
Rytíři, Sherwood, Indiáni, Píseň ledu, Hobit.
Tábory rodičů s dětmi – Rumcajs, Afrohrátky,
Trpaslíci, Zeměkoule, Expres. Ples Dlažky a
Pohádkový karneval, Energit, Stypka,
Nejezchleba, Radůza, Fleret, Tobias, Hrubý,
Pavlíček, Pospíšil, Melody Gentlemen,

2019 Třicátá sezóna Dlažky! Třicáté Velké Dláždění
s Fleretem a s rekordem – 32 týmů. Zimní rodeo na
běžkách, Yukon,
Velikonoce pro děti
v Rajnoškách, Český ráj i
Slovenský ráj. Dunaj i
Vltava. Desáté halové
mistrovství v ringu spolu
s Jižní cestou, Tábory pro
děti Star Wars, Cesta
kolem světa, Strážci
Galaxie, Námořníci,
Z pohádky do pohádky, Na
stopě záhady. Tábory pro rodiče s dětmi Mauglí, Austrálie,
Fantazírov, Výleťák, Trpaslíci, Vltava. Rekordních 10 příměšťáků a
na nich 350 dětí! Zájezdy pro děti. Teen, Letní akademie, Jedinečná,
Ořechovky, Eldorádo – akce pro mládež. Stromboli, Mňága, Spirituál,
Hlas, Oskar Petr, Svoboda, Rainbreakers, Dirty Deep.

Duha Klub Dlažka nabízí akce pro vás!

Nejbližší akce: Pro děti: Zájezd 31.1. Ostrava (Jump Park, Svět techniky a Job Air Technic) a

Velikonoce v Rajnochovicích. Pro mládež: Black Mirror v Rajnochovicích a halové ringo 29.2. Pro
dospělé a pro rodiče s dětmi 30.1.-2.2. Zimní rodeo na Domašově 29.2. Halové ringo

Kulturní akce: 28.1. Harafica 13.2. Čepelík + Mineva 20.2. Jan Hrubý trio 5.3. Livin Free
Holeček 14.3. Pohádkový karneval 14.3. Ples Dlažky Wyjetej Wolej a Primáš 17.3. Radůza
s kapelou 4.4. Thom Artway 15.4. Olda Janota 22.4. Jiří Černý – Britské kapela ve stínu Beatles
Tábory pro děti a mládež: 30.6.-6.7. Alenka v říši divů 6.-18.7. Thorova výprava 6.-18.7.
Teen camp 11.-18.7. Levá ořechovka 1.-14.8. Jak sportují dobrodruzi 1.-8.8. Letní akademie sportu
a her 4.-15.8. Atlantida 14.-22.8. Záhada temného pokoje 22.-30.8. Letem pohádkovým světem
Tábory pro rodiče s dětmi: 18.-25.7. Na Měsíci 1.-8.7. Šumava 25.7.-1.8. Mrazík na Labi
25.7.-1.8. Mexiko 1.-8.8. KonecZvonec 15.-23.8. Cimrmanovy prázdniny
Pro mládež a dospělé: 1.-8.7. Šumava 18.-25.7. Dospělácký Mrazík 18.-25.7. Jedinečná
Dlažka 25.7.-1.8. Mexiko 1.-8.8. KonecZvonec 15.-23.8. Cimrmanovy prázdniny 15.-22.8. Vltava
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