Akce prob hne za
finan ní pomoci
Statutárního
m sta P erov.

Akce prob hne za
finan ní pomoci
Statutárního
m sta P erov.

Duha Klub Dlaka (Palackého 1, P erov,
www.dlazka.cz a dlazka@dlazka.cz)
po ádá na podzim turistickou akci
pro mláde/samostatné dosp lé od 18 let,
i pro dosp lé se zdatnými d tmi od 10 let

Vysoké Tatry
25. -28. 9. 2020
Vysoké Tatry  nádherné hory jako vymalované,
sluní ko jako z pohádky - to místo turist m
zaslíbené. Horské túry strmé i h ebenové. Ale také trbské pleso, Tatranská Lomnica a dalí
známá místa. T ko najít krásn jí místo pro vechny milovníky horských stezek. K tomu skv lá
chata ve trb , ideální pro ve erní zábavu veho druhu. Ve er bude jist pohoda
p i hudb , kartách i stolních hrách veho druhu od Aktivit p es Scrabble po karty
a dalí.. Sta í známí i nové objevy, p íroda, les i koupalit  ve zve i tebe
k ideálnímu výletu, k jedine né dovolené za hranicemi
eska, ale hlavn za hranicemi vedních dn .
1. Kde se setkáme? V P erov , ve vlaku nebo p ímo
v Tatranské trb . Ubytování: Po 2 - 3  k dispozici
povle ení a místní proívané deky. V chat Medvedica (bývalá chata NIDM
MMT) v Tatranské trb na kraji Vysokých Tater  cca 10 minut ch ze od
vlak. nádraí a tím i od zuba ky! Prodlouení i zkrácení pobytu  moné!
2. Strava: Speciality slovenské kuchyn , ale i b ná jídla (polopenze = snídan + teplá ve e e,
za ínáme snídaní 26.9. a kon íme snídaní 28.9.). Mono jen ve e e/snídan . Va í místní kuchyn .
3. Doprava: Sami auty (chata leí na kraji trby vlevo od hlavní
cesty, odbo ka je p ed mostem, po kterém jezdí zuba ka na
trbské pleso). Nebo vlakem 13:28 i 15:28 z P erova (11:53 i
13:53 i 15:53 z Olomouce). P ímý 9:16 Pendolíno 10:05 Regio
z Olomouce
4. Program: Individuální  kadý si zvolí sám a stará se o sebe
(své d ti).
5. Co s sebou: Turistické vybavení, h lky, pohorky, sportovní
od v a boty, us ákovku, plát nku, bat ek, hudební nástroj
dle libosti, láhev na pití, p ez vky, dobrou náladu.
6. Cena, platba, p ihláky, storno: Cena: 2020,-.
KD
sleva: 30,- na den. Sleva bez snídaní 300,- K . Sleva bez ve e í 300,- K . Platba: Do 21 dn od
p ihláení.
P ihláky na webu a zaslané peníze dle pokynu z mailu, který obdríte po p ihláení.
Storno: Min. 14 dn p ed akcí je storno poplatek 200,-/osoba. 13-3 dny p ed akcí p i p edloení
léka ského potvrzení o nemoci vracíme 50% z celkového startovného.0-2 dny p ed akcí p i
p edloení léka ského potvrzení o nemoci vracíme 30 % startovného.

T í se na vás Mussur a tradi ní dlaka ská turistická parta

Duha Klub Dlaka zve na víkendovou akci pro d ti a pro rodi e s d tmi

DOBRODRUZI NA M SÍCI
25.  28. zá í 2020
Dobrodruzi p i svém putování procestovali celý sv t, ale na M síc se
nedostali, naopak m sí ané skv le znají M síc, ale neví nic o Zemi.
Je tedy více ne jasné, e toto setkání obyvatel dvou r zných
vesmírných t les p inese spoustu ne ekaných a neobvyklých
dobrodruství, která b n zaít nelze! Chcete-li se ale dozv d t,
jak nakonec toto neoby ejné setkání skute n dopadne, zú astn te
se a sami uvidíte!
Zveme tedy do tábora Dlaky v Rajnochovicích vechny ú astníky
jak letoních tábor Jak sportují dobrodruzi a Na M síci, tak i vech
minulých Sporto tábor a tábor rodi s d tmi Kadý den jinak,
Ztracené pohádky, Laskominka, Dobrotka, Mo ské putování, íe
zví at, Záhady sv ta, Pou Pest enka, Zem koule a Fantazírov.
P ije te, moc rádi vás vechny uvidíme
a v zte, e si na své p ijdou jak d ti, tak rodi e.
K relaxaci v no ní i denní dob dokonale poslouí ty místné chatky.
Dopln ní energie z táborové kuchyn je zajit no
od páte ní ve e e do pond lního ob da.
Doprava na místo konání individuáln , p íjezd v pátek
18:00 a 19:00 hod., odjezd v pond lí 14:00 a 14:30 hod.
Táborové GPS: 49°2202 S, 17°4846 VD
Cena 1200,- K pro rodi e, 1100,- K pro d ti.
lenové Klubu Dlaka mají slevu 200,- K .
Sleva pro ú astníky letoních tábor s Dlakou 100,- K .
Sleva p i zaplacení do 8.9.2020 50,- K .
S sebou si krom v cí, pot ebných na tábor, vezm te
spacák a p íhodné sportovn -hravé vybavení.
K ú asti na tomto ran podzimním setkání se objednávejte
na webové stránce Dlaky p ímo u této akce.
www.dlazka.cz, mob. 733 395 716, dlazka@dlazka.cz
Platí táborové podmínky v etn storna dle www.dlazka.cz
T í se na Vás Mirek Jao Mire ek se svým
dobrodrun -m sí ním sportovn -cestovatelským týmem.
Kontakt: Miroslav Jao
mob. 732 552 123
m.jasso@seznam.cz

DUHA KLUB DLAKA
nabízí svou nejvýznamn jí a nejzábavn jí sportovn -kulturní akci

31. ro ník sout e smíených tým

Mezi í ko

1. - 4. 10. 2020
www.dlazka.cz
Informace zde: http://velkedlazdeni.dlazka.cz
Velkolepý turnaj pro 31 tým s oslavou 30 let naí nejmilovan jí Dlaky
Akce prob hne za finan ní pomoci Statutárního m sta P erov.
Kdo a jak se m e zú astnit turnaje: V drustvu m e být a 11 len
(minimáln 4 z nich jsou enského pohlaví a minimáln 4 z nich je muského
pohlaví. V kový limit: Minimáln 16 let. Je nutné absolvovat aspo 22
z celkových 31 disciplín.
Máte-li zájem pomoci jako po adatelé i rozhod í  ozv te se co nejd íve!
Na 99% bude: Abalone Aktivity Badminton Cvi ení na hudbu Dáma Dánské kuelky Dixit
Dladi Dlaka ská stezka Dlaka ský test Duatlon Fotbal Horská kola Kuli ky Lehká
atletika Licitovaný mariá Lod No ní hra Nohejbal Orienta ní b h Pétánque Ringo
Ringocesta Scrabble Speciál trefy (basket, ipky, vzduchovka) Stolní tenis achy imbal Tanec
Volejbal + speciální p ekvapení. Záv re ná tafeta. Hudební ve ery  koncert + tane ní hudba!
Jde hlavn o to zahrát si! My slibujeme, e si krásn zahrajete! O to jde! Jako vdy nám i vám!
Mussur (Jaroslav Biolek) - vedoucí turnaje + dalí skv lí po adatelé

Po stopách Thora
Zveme vechny state né dobrodruhy na poprázdninové v Rajnochovicích. Vydejte se
s námi po stopách Thora a dalích severských boh , proijte ne ekaná
dobrodruství, p ije te se pobavit a setkat se se starými i novými kamarády.

Duha Klub Dlaka Palackého 1, 75002 P erov,
603 886 644, dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz

Mikuláský víkend

4.12. - 6. 12.2020
Prezence: 16:16  19:19. Zakon ení: 14:14  15:15

Kadý má svá tajná p ání, Mikulá s ertem a and lem ho splní?
Kde se vechna ta p ání splní do puntíku? P ece v Domaov na chat Junáku.
Program: Velký hravý zimní sportovn -kulturní víkend pro malé (od 3 let) i velké, nové i staré stolní hry, ale i karty, scrabble,
kopaná, ringo, ale také velké hry v p írod i uvnit . ertovská no ní hra, And lské hrátky i Mikuláský podve er, dopolední
vycházky pro d ti, projí ka na lyích i kolech, hry v místnosti, ertovská diskotéka, ale hlavn první opravdu sn hové hrátky
na bobech, na saních i na b kách!
Upozorn ní: Ve erka pro d ti do 10 let je 21:45! Pro d ti 11-14 let je program do 22:15 a pak je ve erka ve 22:30!
S sebou: Sportovní oble ení a obutí dovnit i do nepohody,
p ez vky (nejlépe dvoje  na chatku i na velkou chatu), svítící
lampión! Boby na jízdu na sn hu (bude-li) a b ky pro dosp lé
(bude-li sníh).
Ubytování: Na pokojích po 6 i více (nutný vlastní spacák, WC i
sprcha a centrální vytáp ní). P i v tím po tu ne je kapacita
chaty, je moné p ijet dle domluvy a p espat na karimatce.
Strava: Zajit na od páte ní ve e e do ned lního ob da.
Doprava: Autem (!!!nutné et zy!!!). Nebo vlakem (nádraí je
cca 666 metr od chaty).
Ú astníci: Rodi e s d tmi i dosp lí Mikuláe chtiví jedinci.
P ihláky = na naem webu + zaslané startovné, kdo d íve
pole, toho bereme  rezervujeme, ale jen 7 dn !!! Sou asn
napite mailem za koho jste peníze poslali a jak.
Cena: 950,Slevy: lenové klubu Dlaka 150,-. Ú astníci i vedoucí tábor
Dlaky v lét 2020 100,-. Ú astníci i vedoucí víkend pro r+d
50,- za kadý víkend pro rodi e s d tmi v roce 2020 (viz níe).
Startovné polete do 7 dn od p ihláení dle pokyn , které vám
p ijdou mailem! Víkendová sleva se týká t chto akcí
zam ených na rodi e s d tmi: Zimní rodeo, Yukon, P átelský
víkend, D de ek oko a Tatry.

T í se na vás neuv iteln hodný Mikulá a
jeho skv lí and lsko - ertovtí pomocníci a
samoz ejm vae jedine ná milovaná Dlaka!

