
Anotace akce č.1     
 

 
Název akce: Turnaj ve stolních hrách s Mensou 

 

Termín:   26. 6. 2013 

 

Garant:   Hana Kahánková  

  

Čas (od-do): 9.00 – 12.00 hod  

 

Místo konání:  škola 

 

Doprava:  ne 

 

Cena:   zdarma   

 

Program akce:  Turnaj ve stolních hrách dle vlastního výběru. 

Nabízené možnosti: Bang, Cech zlodějů, Citadela, Davinci 

Code, Digit, Activity 2, Blokus, Blokus Trigon, Blokus 3D, 

Genial, Evropa, Osadníci z Katanu, Party Alias, Puerto Rico, 

San Marco, Svět, Vlajky, Set!, Pentago, Ligreto, Jungle 

Speed, Tantrix, a další. 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:     do 20 

       VG:     -------- 

 

Poznámky:  

  

 
 

 

  



Anotace akce č. 2 
 

Název akce:     TAJEMSTVÍ OCELOVÉHO MĚSTA  

                        - interaktivní expozice U6 Dolní oblast Vítkovice  

 

Termín:     středa 26.6.  

 

Garant:  Lenka Plachtová  

  

Čas (od-do):    10.00 – 12:00   

 

Místo konání: Dolní oblast Vítkovice Ostrava  

 

Doprava:      tramvaj 

 

Cena:  50 Kč    

Program akce:  Jedinečná výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od 

parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a „superchytré“ stroje.    

Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a 

technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.   

Sami si budou moci vyrobit elektřinu šlapáním na kole, obrábět kov, otestovat řízení 

automobilu a letadla na trenažéru, nebo si mohou třeba vlézt do kajuty kosmonauta Gagarina 

a do útrob legendární ponorky Nautilus. Mnohé exponáty si můžou prakticky vyzkoušet a 

zjistit, jak fungují.   

Scénář výstavy vkusně využívá názvy knih Julese Verna, které se zde stávají synonymem pro 

určitá období vývoje techniky průmyslu. Rozdělují výstavu do logických celků podle 

známých knih „Cesta do středu země“, „Ocelové město“, Cesta kolem světa za 80 dní“, 

„Robur dobyvatel“, „Pán světa“ „Ze země na měsíc“, „Plující město“ a „Zmatek nad zmatek“.  

Maximální počet studentů na akci:  NG:   20   

       VG:   20 

 

Poznámky: Chcete se pobavit a zároveň něco nového poznávat? Navštivte  

                     interaktivní výstavu techniky pro malé i velké! 

 



 Anotace akce č. 3 
 

 
Název akce: CESTY KOLEM PLANET – nafukovací planetárium 

 

Termín:  úterý 25.5.  

 

Garant:  Lenka Plachtová  

  

Čas (od-do): 8.30 – 10.30  

 

Místo konání: VŠB-TU Ostrava-Poruba  

 

Doprava:      tramvaj 

 

Cena:  50 Kč    

 

Program akce:  Putování Sluneční soustavou, prohlídka planet, na kterých přistály 

kosmické sondy, svět velkých obřích plynných planet, průlet kolem 

planetky, cestování k nejbližší hvězdě, ukázka aktuální noční oblohy. 

Živý pořad, výklad lektora. 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG + VG:   25  

 

Poznámky:  Využijte poslední příležitost navštívit nafukovací planetárium! 

  

 
 

                                            
 

 



Anotace akce č. 4 
 
Název akce:  Exkurze – Hudební svět  

 

Termín:   25. 6. 2013   

 

Garant:   Lenka Velikovská 

  

Čas (od-do):  cca 10:00 – 12:00 (bude upřesněno) 

 

Místo konání:  Hudební svět; Havlíčkovo nábřeží 28; Moravská Ostrava 

 

Doprava:   tramvají, autobusem či trolejbusem – sraz na místě 

 

Cena:   80 – 100Kč (bude upřesněno) 

 

Program akce:  

 

Exkurze domem Hudební svět: 

 

1. Prodejna hudebních nástrojů – informace o všech prodávaných 

nástrojích a chodu podobného typu obchodu + možnost vyzkoušet 

kterýkoli z dostupných nástrojů (elektrické kytary, bicí soupravy, 

keyboardy,…) 

2. Rockový klub Barák – informace o chodu klubu, ukázka ozvučení + 

možnost zkusit mixpulty, ovládání světel či výstup na jevišti 

3. Studiozkušebna – informace o chodu nahrávacího studia, technice, PC 

programech + možnost natočení vlastní nahrávky (zpěv acapella nebo i 

s podkladem z CD), která bude uložena na osobní flashdisk nahrávajícího 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG + VG = min. 21 max. 30 

    

 

  



Anotace akce č. 5 
 

 

Název akce: Jachting  
 
Termín:  Út 25. 6. 2012  

 

Garant:  Veronika Bartoňková  

Doprovod: Beata Jonsztová  

 

Čas (od-do):  9 -17 hodin (dle zájmu a povětrnostních podmínek)  

 

Místo konání:   štěrkovna Hlučín 

 

Doprava:  MHD  

Cena:  200 Kč na pronájem lodi a instruktora  

 

Program akce: ježdění čtyřčlenných posádek na plachetnici s instruktorem, výuka – 

posádky se vystřídají, v mezičase výuka jízdy na kánoích, sportovní 

aktivity na břehu  

 

 

 

Čtyřčlenné posádky se budou střídat na vodě, ostatní – sportovní aktivity na břehu.  

Cena za pronájem lodi s instruktorem podle počtu účastníků cca 200 Kč  

Minimální počet účastníků 16, přednost má VG 

 

Minimální počet studentů na akci:  16 

Maximální počet studentů na akci: 20  

 

(8-10 VG, 8-10 NG)  

 

 

Poznámky: 

 

Pouze pro plavce, u studentů NG je nutný souhlas rodičů. 

Zálohu 50 Kč je nutno zaplatit do týdne po přihlášení.  

V případě výrazně nepříznivého počasí se poplatek vrací a proběhne 

náhradní program dle domluvy.  

 



Anotace akce č. 6 
 

 
Název akce: Dobrovolníkem na jeden den 

 

Termín: 25. nebo 26. 6. 2012 

 

Garant:  Veronika Bartoňková  

 

Čas: odpoledne nebo dopoledne (podle typu zařízení) + příprava 

 

Místo konání: nemocnice – dětské oddělení 

  zařízení pro seniory  

(podle Vašeho zájmu a možností jednotlivých zařízení bude upřesněno) 

 

Doprava: MHD, autobus 

Cena: za dopravu  

 

Program akce:  

Nemocnice:  

Vymyslete a zorganizujte program pro nemocné děti (soutěže, hry, 

zpěv, vyrábění, kreslení,…)  

LDN:  Náměty 

 Připravte si vystoupení pro pacienty, přijďte zazpívat, zahrát, 

zatančit  

 Vymyslete, co jednoduchého mohou pacienti vyrábět 

(vystřihování, lepení) a pomozte jim při tom… 

 Přineste jednoduché společenské hry, přijďte si s klienty něco 

zahrát 

 …fantazii se meze nekladou 

 

Maximální počet studentů na akci:   

Nemocnice:         skupinka 2 – 5 studentů VG 

LDN, domov důchodců: 1 -2 skupinky VG 

 

Další pokyny:  od 15 let, jen vážně 

 



Anotace akce č.7 
 
Název akce: Filmové představení  

Terapie láskou (Silver Linings Playbook)   

Bídníci (Les Miserables) 

 

Termín:   25. a 26. 6. 2013 

 

Garant:   Radka Piňosová 

   Eva Skotnicová 

  

Čas (od-do): 9.00 – 11.30   

 

Místo konání: kino Art 

 

Doprava:  tramvaj č. 2, 11 

 

Cena:   60,- Kč   

 

Program akce:  filmové představení 

 

 

Maximální počet studentů na akci:                               115 studentů 

 

 
Terapie láskou – pro studenty (tercií) kvart – septim (film nevhodný do 15 let) 

Bídníci -  pro studenty prim až septim  
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Anotace akce č.8 
 
Název akce: Historická místa Ostravy 

 

Termín: 25.6.2013  

 

Garant:       Iva Dombrovská  

Doprovod :     Petr Palička 

  

Čas (od-do): 8.15 – 12.15 hod  

 

Místo konání:  centrum Ostravy 

 

Doprava:   tramvaj 

 

Cena:      

 

Program akce:  hledání historických míst dle indicií a mapy 

 

Maximální počet studentů na akci      VG:    20 

  

 



Anotace akce č.9 
 

 
Název akce: Pétanque – turnaj dvoučlenných družstev 

 

Termín:           St 26. 6. 2013  

 

Garant:            Michaela Zapletalová  

  

Čas (od-do): 8:30 – 12 hod. 

 

Místo konání:  školní atletický areál 

 

Program akce:  Turnaj ve hře francouzského původu pétanque 

 

8:30 - 9:00 - seznámení s pravidly, losování 

               9:00 - 11:00 - 1. kolo 

                11:00 - 11:30 - semifinále 

                11:30 - 12.00 - finále, utkání o 3. místo 

                12:00 - vyhlášení výsledků a předání cen 

 

Maximální počet studentů na akci:                 16 dvoučlenných družstev  
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Anotace akce č.10 
 

 
Název akce: Svět (nejen) francouzských sýrů 

 

Termín:   Út 25. 6. 2013 

 

Garant:   Michaela Zapletalová 

  

Čas (od-do): 9 – 12 hod.  

 

Místo konání:  škola 

 

Cena:  bude upřesněno    

 

Program akce:  Ochutnávka sýrů, přednáška o jejich původu, složení a 

výrobě 

 

 

Maximální počet studentů na akci:      20 
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Anotace akce č.11 
 

 
Název akce: Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře 

 

 

 

Termín:   St  26.6. 2013 

 

Garant:   Beata Jonsztová 

Doprovod:            Iva Dombrovská 

  

Čas (od-do): 9.00 – 12.00  

 

Místo konání:  Tenisové kurty Nová Ves - Vodárna („U Boříka“)    

 

Doprava:                vlastní            

 

Cena:              bude upřesněno      

 

Program akce:  Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:      

       VG:    16 

 

Poznámky:  
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Anotace akce č.12 
 

 
Název akce:   BOWLING    
 

Termín:  St 26. června 2013 

 
Garant:   Šuhajová 

 
Ped. doprovod:  Skálová  

  
Čas (od-do):  10:00 – 12:00 

 
Místo konání:         Ostrava-Hrabůvka 

 
Doprava: bus, pěšky 

 
Cena:  bude upřesněno podle počtu zájemců 

 
Program akce:  sport, zábava 

 

                                   
 

Max. počet studentů na akci: 30 studentů VG (kvinty, sexty, septimy) 
 

   
                                   

 
 

 

                
 

 

 



Anotace akce  č.13 
 

 
Název akce:   MINIGOLF    
 

Termín:  Út 25. června 2013 

 
Garant:   Skálová 

 
Ped. doprovod:  Šuhajová  

  
Čas (od-do):  10:00 – 12:00 

 
Místo konání:         Bělský les 

 
Doprava: bus, pěšky 

 
Cena:  40-50 Kč 

 
Program akce:  sport 

 

                                   
 

Max. počet studentů na akci: 30 studentů NG (primy – kvarty) 
 

 
 

 
   

                           
 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=miniature+golf+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=LvQ8vOn0cOeKWM&tbnid=7fMv94HRQfkDLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.misskatecuttables.com/products/miscellaneous/mini-golf.php&ei=iGhQUZrEHsu8Pe2EgMgG&psig=AFQjCNFE9UD8mogrwUYbZovQsM5novgIPg&ust=1364310501833943


                Anotace akce č.14 
 

Název akce: ROGAINING 

 

Termín:   úterý 25. 6. 2013 

 

Garant:   Mgr. Lenka Pavelková, 

Mgr. Eva Matýsková 

  

Čas (od-do): 10 – 12 hod  

 

Místo konání:  Bělský les 

 

Doprava:  vlastní na místo srazu 

 

Cena:   zdarma   

Program akce:   

Cílem rogainingu je za daný časový limit obejít a najít v neznámém terénu pomocí mapy co 

nejvíce kontrolních stanovišť (viz fotografie) a to v libovolném pořadí dle uvážení, možností 

a schopností daného konkrétního týmu. Pro složitější volbu trasy a začlenění prvků strategie a 

taktiky jsou jednotlivá kontrolní stanoviště různě obodována. Na každé kontrole jsou 

umístěny kleštičky, kterými při průchodu kontrolou soutěžící označí příslušné políčko na 

startovací kartě. Soutěží se v dvoučlenných týmech. Důležité je mít chuť zažít něco nového. 

Sami si volíte způsob zdolání závodu (běh či volná chůze ). Závod trvá přesně 60 minut. 

Překročení časového limitu se penalizuje odečtením bodů. 

Maximální počet studentů na akci:               40 (NG i VG)     

 

Poznámky:  Historie sportu 

Rogaining pochází z Austrálie a vznikl zhruba v polovině 20. století. V 70. letech 

dostal jméno a přesně stanovená pravidla. Název „rogaine“ byl vytvořen jako zkratka 

křestních jmen tří Australanů ROda Phillipse, GAIla Davise a NEila Phillipse, kteří 

uspořádali první závod. Od začátku 90. let se pod záštitou International Rogaining Federation 

(IRF) pořádala Mistrovství světa v každém sudém roce, od roku 2012 jde o každoroční akci. 

Mistrovské závody trvají 24 hodin. 

Pro rok 2002 byla Česká asociace rogainingu (ČAR) vybrána jako první Evropská 

země a pověřena IRF k uspořádání 5. Mistrovství světa v rogainingu, které se konalo v 

Českém lese. V roce 2012 se světový rogaining opět vrátil do České republiky, kde ČAR 

uspořádala koncem srpna v Krušných horách 10. Mistrovství světa v rogainingu, s centrem 

poblíž obce Přebuz v Karlovarském kraji. Této přední světové akce v rogainingu se zúčastnilo 

téměř 700 účastníků z 28 zemí světa.  

Více informací: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu 

http://www.rogaining.cz 



Anotace akce č.15  
 

Název akce:      Hasičské muzeum města Ostravy 
 

Termín:     středa  26.6.  2013 

 

Garant:  Eva Matýsková   (Lenka Pavelková) 

  

Čas (od-do):    10.00 – 12:00   

 

Místo konání:     Hasičské muzeum Ostrava-Přívoz 

 

Doprava:      tramvaj ,   zast.  Náměstí Svatopluka Čecha 

 

Cena:    15,-  Kč  +  jízdné   

Program akce:  

Nahlédněte do světa hasičských záchranných sborů.  Čeká Vás: 

 ukázka záchrany osob při dopravní nehodě 

 expozice pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra 

 velkoplošná projekce reálných zásahů hasičů 

 sbírka historických předmětů 

 ukázka záchranných prací hasičů-lezců ve výšce a nad volnou 

hloubkou 

 ukázky současné techniky 

 aj. 

 
Maximální počet studentů na akci:   30   (NG,VG) 
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Anotace akce č.16 
 

Název akce:       Americká historie ve filmu 

 

Termín:  25. 6. 2013  

 

Garant:  Jasková, Göringerová  

  

Čas (od-do): 9:00 – 12:00   

 

Místo konání: UJ1  

 

Doprava:     

 

Cena:      

 

Program akce:  Občanská válka a následující rekonstrukce poraženého 

Jihu jsou jedním z důležitých období americké historie. 

Slavný film Jih proti Severu natočený podle stejnojmenné 

knihy Margaret Mitchell a Clarkem Gablem a Vivien 

Leigh v hlavních úlohách nabízí silný příběh, velkolepou 

výpravu, krásnou kameru a skvělé herecké výkony. Film 

získal 8 Oscarů.  

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:      

       VG:  20   

 

  

 



Anotace akce č. 17 
 

 
Název akce: Badmintonový turnaj  

 

Termín: 25. 6. 2013 

 

Garant: Alexandra Uhrová,  

Věra Gajdečková  

  

Čas (od-do): 9.00 – 12.00 hod   

 

Místo konání: Ridera sport,  

Městský stadión Ostrava Vítkovice  

 

Doprava: vlastní 

 

Cena: 130 Kč 

 

Záloha :  50 Kč při přihlášení     

 

Program akce:  badmintonový turnaj ve dvouhře 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG: 0 

       VG: 20 (kvarta – septima)  

 

Poznámky:  sportovní oděv a obuv, badmintonová raketa 

  

 
 

 

 

 



Anotace akce č.18 
 

 
Název akce: Turnaj ve stolním tenise 

 

Termín:   25.6. 2013 

 

Garant:   H. Kratochvilová 

  

Čas (od-do):   9:00 – 13:00    

 

Místo konání: Středisko volného času Gurťjevova 

 

Doprava:             vlastní 

 

Cena:            40 Kč    

 

Maximální počet studentů na akci:  NG + VG: 30     

 

Poznámky:  sportovní oděv a obuv, vlastní ping-pongová pálka a míčky 
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Anotace akce č. 19 
 

 
Název akce: Na kole podél Ostravice 

 

Termín:            26. 6. 2013 

 

Garant:            Věra Gajdečková, Alexandra Uhrová  

  

Čas (od-do): 9.00 – 13.00 hod 

 

Místo konání: okolí Ostravy  

 

Doprava:            na kole 

 

Cena:                    ---------  

 

Program akce:  Cyklistický výlet podél Ostravice 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG + VG 20  

         

 

Poznámky:  horské nebo trekkingové kolo, cyklistická přilba podmínkou, 

sportovní oblečení 

  

 



Anotace akce č.20 
 

 
Název akce: Bobová dráha Mosty u Jablunkova 

 

Termín:  26. 6. 2010 

 

Garant:   Mgr. Helena Kratochvilová 

 

Čas (od-do):  8:00 – 15:30 

 

Místo konání:  Mosty u Jablunkova 

 

Doprava:  vlak 

 

Cena:   vlak + vstupné =  250 Kč 

 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG + VG: 30     

 

  



Anotace akce č.21 
 

Název akce:         Ruská literatura ve filmu 
 

Termín:            26. 6. 2013  

 

Garant:            Göringerová, Jasková  

  

Čas (od-do): 9:00 – 12:00   

 

Místo konání: UJ1  

 

Doprava: 

 

Cena:      

 

Program akce:  Lev Nikolajevič Tolstoj je jedním z velikánů ruské 

literatury, např. díky románu Vojna a mír. Nabízíme ke 

zhlédnutí film Anna Karenina natočený v roce 2012 

s Keirou Knightly a Judem Law v hlavních úlohách. Nebo 

 nabízíme film natočený podle knihy Borise Pasternaka 

Doktor Živago s Omarem Sharifem a Geraldinou Chaplin 

v hlavních úlohách.  Film získal 6 Oscarů. 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:      

       VG:  20   

 

  



Anotace akce č.22 
 

 
Název akce: Túra Beskydami 

 

Termín:   Středa 26. 6. 2013 

 

Garant:   PhDr. Václav Tabášek 

 

Doprovod:            Mgr. Petra Fialová 

  

Čas (od-do): celodenní akce /bude upřesněno podle jízdních řádů/  

 

Místo konání: Beskydy /bude upřesněno/    

 

Doprava:  vlak            

 

Cena:  bude upřesněno      

 

Program akce:  túra, pohorky, Tatranka, dobrá nálada… 

 

Maximální počet studentů na akci:  30 /NG +VG/ 

 

Poznámky:  

  



Anotace akce č.23 
 

 

Název akce: Vítkovice – komentovaná prohlídka průmyslové i obytné čtvrti 

 

Milníkem v dějinách Vítkovic byl rok 1828, kdy bylo 

rozhodnuto vystavět zde hutní závod. Krátce po vzniku 

závodu se radikálně změnil vzhled obce. Byly vybudovány 

dělnické kolonie a úřednické domy, závodní nemocnice, 

školy, jesle a mateřské školy, tržnice, radnice i kostel. 

Charakteristickým znakem všech staveb je režné neomítané 

zdivo.  

 

Termín:   Úterý 25. 6. 2013 

 

Garant:   Mgr. Petra Fialová 

 

Doprovod:            PhDr. Václav Tabášek 

  

Čas (od-do): 9.00 – 11.00  

 

Místo konání: Vítkovice    

 

Doprava:  MHD          

 

Cena:  Podle počtu účastníků /1000,- na skupinu/      

 

Program akce:  viz výše 

 

Maximální počet studentů na akci:  30 /NG+VG/     

        

Poznámky:  



Anotace akce č.24 

 

 
 

Název akce:        Život je hořký, bohudík 

 

Termín:   26.6.2013 

 

Garant:   Kudrnová, Onderková 

  

Čas (od-do): 11:00-16:00 

 

Místo konání: Pivovar Radegast, Nošovice  

 

Doprava:              bus 

 

Cena:            cca 50Kč vstupné +jízdné bude upřesněno    

 

Program akce:  exkurze do pivovaru spojená s ochutnávkou vzorků 

v ceně vstupného  

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:    0  

       VG:  15   

 

Poznámky:  

 

Doporučujeme vzít s sebou nějakou finanční hotovost na případné 

zakoupení firemních suvenýrů. 

  



Anotace akce č.25 
 

 

Název akce: Putování za královským nástrojem 
 

Termín:            26.6. 2013  

 

Garant:            Mgr. Petr Palička  

  

Čas (od-do):         od 9.00 – do 12.00  

 

Místo konání:       Stará Bělá farní kostel  

 

Doprava:               pěší putování + MHD 

 

Cena:                     jedna jízdenka     

 

Program akce:     Seznámení s hudebním nástrojem – varhany, 

                               Seznámení s technikou hry, 

                               Poslech vybraných ukázek. 

                            

                                         

Maximální počet studentů na akci:  15      

           

 



           Anotace akce č.26 

3. ročník Tour de … 
… tentokrát za krásami 

Olomouckého kraje 
Termín: 25. - 26. 6. 2013 

!!!! Pouze pro studenty vyššího gymnázia – 20 studentů 
Garant: Mgr.Renáta Foltová;  Mgr. Jiří Surma 

Doprava : 
 Vlakem: Ostrava- Svinov  →  Olomouc - hlavní nádraží → expres Hutník 6:09 – 7:08h 

 Cca 150,-/osoba 

 Cena za přepravu kola max. 160,- /kolo 
 

Ubytování: 
 v chatkách - dřevěné čtyřlůžkové chatky napojené na elektrickou energii. Sociální zařízení je 

společné pro všechny chatky a nachází se v areálu. 

 90,- /noc s vlastním spacákem, 120,-/ noc se zapůjčenou lůžkovinou 

 obec Radíkov (11km přesun na kolech z vlakového nádraží) – areál chata Pod Věží  
 

Stravování: 
 1x polopenze  snídaně 45,-    večeře 65,-        

 

Program: 
1.den: odjez vlakem do Olomouce, přesun na kolech do Radíkova, ubytování, odjezd směr Šternberk  
cca 20km  tam  a jinou cestou zpět, oběd po cestě nebo ve Šternberku, prohlídka hradu  - na výběr 
jsou 2 možnosti prohlídek, individuálně na místě dořešíme: 
 

1. trasa „Liechtensteinské sbírky“ - zahrnuje kapli, chodbu a pokoje 
1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů: délka prohlídky: 40–50 
min 
 
2. trasa Velký okruh - obsahuje prohlídku 1. okruhu + svozové sbírky 
uzavřených hradů a zámků Severní Moravy: délka prohlídky: 80–100 min 

(Cena 

vstupného zatím jen pro rok 2012) 
 
 
 
 

Prohlídková trasa Plné Snížené  

1. trasa „LIECHTENSTEINSKÉ SBÍRKY“ 100,- Kč 70,- Kč 

2. trasa „VELKÝ OKRUH“ 140,- Kč 90,- Kč 



2.den: snídaně, odjezd směr Litovel cca 30km, oběd v Litovli, prohlídka pivovaru Litovel 

- cca2h, cena 50-100,-/osoba, návrat jinou trasou do Radíkova, pak Olomouc – vlak 

18.53h → Ostrava cca 19.57  

Nezapomenout přibalit: 

 Kolo v dobrém technickém stavu 

  2x náhradní plášť (popř. pumpičku a cyklonářadí) 

 Vhodné oblečení – necháme na vašem uvážení, popř. možná konzultace u prof. Foltové, 
pláštěnku, obuv apod. 

 Kdo chce spacák  

 Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny 

 Pravidelně užívané léky – nutno nahlásit! 

 Plavky – bude-li možnost, můžeme se jít vykoupat popř. využít potoky během jízd  

 Buřty na večerní opékaní, pečivo 

 Dostatek peněz 

 Úsměv a dobrou náladu !!! 
 

 
 
 
 
 
 

V žádném případě nebrat!!! 
 Špatnou náladu 

 Alkohol a jiné nepřípustné látky 

 Žádné breberky a podobné domácí mazlíčky 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotace akce č.27 
 

 
Název akce: Hodina  flamenca 

 

Termín:   25.6.2013 

 

Garant:   Tamara Lörinczová 

  

Čas (od-do): cca 9.00-10.00  

 

Místo konání: taneční studio Fatima  

 

Doprava:  MHD 

 

Cena:   75-100,-  Kč (bude upřesněno podle počtu studentů)   

 

Program akce:  Studenti se podívají na taneční ukázku flamenca a naučí se ho 

sami trochu tančit. 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG+VG :  20 

            

 

                                 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=flamenco+dancer+clipart&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zrl4uQTzRNRfJM&tbnid=2V6Zho7THpLRmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_15527562_woman-flamenco-dancer-in-a-historic-dress--isolated-on-background.html&ei=DiVlUZXkI4_OswaA3ICYDA&psig=AFQjCNFwF0SuxtFYNf8V7Kwq_mshuVjOOQ&ust=1365669508048254


Anotace akce č.28 
 

 
Název akce: ŽONGLÉRSKO-CIRKUSOVÁ DÍLNA  

 

Termín:   25. 6. 2013 

 

Garant:   Mgr. Marcela Gajdová 

  

Čas (od-do): 10 – 11.30 hod.  

 

Místo konání: DŮM UMĚNÍ OSTRAVA,  Jurečkova 9 

 

Doprava:  MHD  

 

Cena:    10,- Kč + jízdenky na MHD    

 

 

Program akce:   

 

Po krátké videoprojekci, která představí svět cirkusového umění, předvedou 

lektoři ukázky práce s vybraným žonglérským náčiním. Studenti si vyrobí 

vlastní žonglérské míčky, se kterými se v dílnách naučí základy žonglování. 

Využijí je v jednoduchých dramatických aktivitách a v „rythm-juggling“. Na 

závěr si mohou dobrovolníci vyzkoušet základy královské cirkusové disciplíny – 

akrobacie a párové akrobacie vycházející z acroyogy. 

 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  NG:     15 

         

 
 


