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ÚNOR 
 

Zdroj: www.detskestranky.cz 
 

 
Únor bílý, pole sílí, 
říká staré přísloví. 

Sníh však není, slunce pálí, 
kde je bílo? Kdo to ví? 

 
V horách máme sněhu dost 

na lyže, i na sáňky. 
Je ho dost nám pro radost, 
ženou se k nám sněháňky! 

http://www.detskestranky.cz/


 

 
 
 

TRHANÉ HALUŠKY 
(Kluci v akci) 

 
 
6 brambor 
Voda 
Sůl 
 
 
Oškrábané brambory uvaříme v osolené vodě doměkka a 
vyjmeme je. Vodu nevyléváme, použijeme ji na uvaření 
halušek. 
 
 
 
Halušky 
300 g polohrubé mouky 
Sůl voda 
300 g brynzy 
Mléko na zředění 
Špek 
 
 
Mezitím, co se brambory vaří, si z mouky, špetky soli a vody 
zpracujeme hladké těsto – nesmí se lepit na mísu ani na ruce. 
Těsto rozdělíme na menší části, znovu propracujeme, rozválíme 
(podsypáváme moukou) a poté odtrháváme kousky těsta a 
vhazujeme do vroucí vody po bramborách. 
Uvařené halušky scedíme, smícháme s bramborami, 
promícháme s vypečenými kostičkami špeku a brynzou. Pokud 
je brynza příliš hustá, předem ji naředíme mlékem. 
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Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01  Blovice 
 

 
 

LETNÍ TÁBOR 
 
 

KOŘEN 2020 
 
 

Zájemci o letní tábor Kořen 2020,  
který se bude konat v termínu  

od 25. července 2020 do 8. srpna 2020 
se mohou hlásit v DDM Blovice!!! 

Ubytování: v chatkách 
Stravování: 5x denně + pitný režim 

Téma tábora: Asterix a Obelix 
Cena: 5000,- Kč 

 
Informace v DDM Blovice,  
Šárka Fialová 
tel.: 604 293 473 
Navštivte naše táborové stránky 
www.tabornapohodu.cz 

http://www.tabornapohodu.cz/


!!! POZOR !!! 
 
Žádáme všechny členy 
zájmových kroužků, kteří 
ještě neuhradili poplatek 
za zápisné na II. pololetí, 
aby tak učinili nejpozději 
do konce února 2020, 
protože pořádek dělá 
přátele. Děkujeme 
 

!!! POZOR !!! 



Dům dětí a mládeže Blovice,  
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

 
 

JUDISTICKÝ TÁBOR 
 
 

Termín:  26.7. 2020 – 2.8. 2020 
 
Místo:   Melchiorova Huť (Plzeň – sever) 
 
Cena:    cca 3500,- Kč - 3600,- Kč  
 
Ubytování:  v chatkách po 3 osobách  

(v chatě 4 pokoje) 
 
Strava:   5x denně + pitný režim 
 
Program: judo, nácvik na tatami, možnost 

získání vyšších kyu, prostor tábora 
je oplocený, tábor leží v krásném 
prostředí v lese, možnost koupání 
v koupališti, děti mohou využít 
různá sportoviště (fotbal, vybíjená, 
minigolf, aj.) 

 
S sebou: ofocenou kartičku pojištěnce 

(nutné) 
 
Informace:  František Vlčnovský,  

kroužek juda, tel.: 723 237 889 

 



 

Dům dětí a mládeže Blovice,  
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 

pořádá pro děti o jarních prázdninách 
 
 
 

PRÁZDNINOVÉ TOULKY 
 
 
 

Termín: 2.3. – 4.3. 2020 (pondělí – středa) 
 
 
Cena:  700,- Kč (v ceně je zahrnuta doprava, vstupné, 2x oběd) 
 
 
Program:  
Pondělí 2.3. 2020 
Kreativní tvoření, deskové a pohybové hry, procházka do přírody s úkoly. S sebou: 
přezůvky, vhodný oděv a obuv, pláštěnku, kartičku pojištěnce. V ceně je zahrnutý 
program, svačina a oběd. 
 
Úterý 3.3. 2020 
Pobytová znamení v Envicentru Proud v Horažďovicích. Výukový program o lesních 
volně žijících zvířatech a jejich pobytových znameních (kde a jak žijí, odlévání stop, 
apod.). S sebou: přezůvky, svačinu, pláštěnku, kapesné dle uvážení rodičů, kartičku 
pojištěnce. V ceně je zahrnutý výukový program, doprava a oběd. 
 
Středa 4.3. 2020 
Jump aréna Plzeň – skákání na trampolínách 
Podmínkou je vhodné sportovní oblečení bez zipů – tepláky, tričko, protiskluzové 
ponožky a vyplněné čestné prohlášení. Je nutné si přinést vlastní protiskluzové 
ponožky nebo koupit na místě za 89,- Kč (krátké) a 119,- Kč (dlouhé). S sebou: 
tepláky, triko, přezůvky, protiskluzové ponožky, kapesné dle uvážení rodičů, kartičku 
pojišťovny. 
 
 
Přihlášky a platby: 
Zájemci se přihlásí nejpozději do 24.2. 2020 a zároveň tábor zaplatí. Peníze za 
nevyužité programové nabídky DDM (oběd, výlet) se nevrací. Vratka pouze na základě 
lékařského potvrzení. Na tuto akci je nutné vyplnit přihlášku (k vyzvednutí v DDM 
Blovice).  
 
 
Informace: DDM Blovice, Jana Herboltová (tel.: 371 522 159, 603 149 342) 
 
Děti, které budou odcházet po programu samy domů musí mít písemné potvrzení od 
rodičů. 

http://www.ddm-blovice.cz/


 

Dům dětí a mládeže Blovice,  
Tyršova 807, 336 01  Blovice 

Tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz 
 

pořádá pro děti příměstský tábor s angličtinou 
 

CESTA KOLEM SVĚTA 
 

Nabízíme celodenní program pro děti od 5 do 10 let. 
Dopoledne výuka angličtiny, odpoledne zábava 
v angličtině. Prožijte pět dnů plných dobrodružství. Škola 
hrou, výlety, využití moderní techniky (velká projekce, 
apod.). Prožitková angličtina – lekce formou zpívání, 
scének, kreslení, apod. Zábavné interakce pouze 
v angličtině. 
Lektor: Jiří Břicháček, kromě lektora je po celý den 
přítomen též český vedoucí. Metodika YLE – malé skupinky 
– maximálně 8-14 dětí. Počet míst je omezen. 

 
Termín: 24.8. – 28.8. 2020 (od 8:00 do 16:30 hodin) 
 
Místo: Dům dětí a mládeže Blovice,  

Tyršova 807, 336 01  Blovice 
 
 
Cena: 2400,- Kč (v ceně je zahrnuta strava, pitný režim,  

vstupné do Techmania Plzeň, další atrakce 
v rámci tábora) 

 
Přihlášky: e-mailem summercampblovice@gmail.com  

nebo v DDM Blovice (tel.: 371 522 159) 
 
Informace: podrobné informace zodpovíme e-mailem  

nebo na tel.: 608 227 822 (Jiří Břicháček) 

http://www.ddm-blovice.cz/
mailto:summercampblovice@gmail.com


Dům dětí a mládeže Blovice 
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pořádá pro děti z kroužku paličkování 
 
 

KRAJKÁŘSKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR 
 
 

Termín:  4. března 2020 – 6. března 2020  
(jarní prázdniny) 

 
Program: více informací pro přihlášené  

předá Helena Jindrová 
 
Přihlášky: v DDM Blovice nejpozději do 28. února 2020  
 
Informace: Bc. Helena Jindrová (tel.: 605 867 348) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Léto s DDM Blovice a Domečkem Spálené Poříčí 
 
 
Zájezd do Chorvatska pro rodiče a děti a další zájemce 
termíny: druhá polovina června 2020 
 
Jezdecký tábor pobytový pro školní děti 
termín 30.6. 2020 – 12.7. 2020 včetně prémie 
 
Keramický tábor na pobočce ve Spáleném Poříčí pro školní děti 
termín: 1.7. 2020 – 3.7. 2020 
 
Křížem krážem – turistické putování pro školní děti 
termín: 6.7. 2020 – 10.7. 2020 
 
Taneční tábor pro mladší tanečnice 
termín: červenec 2020 (termín upřesníme) 
 
Letní tábor Cheznovice pro školní děti - pořádá pobočka Spálené Poříčí 
termín: 19.7. 2020 – 26.7. 2020 
 
Letní tábor v Nýrsku pro školní děti 
termín: 20.7. 2020 – 24.7. 2020 
 
Letní tábor Kořen – táborová hra „Asterix a Obelix“ – pro školní děti 
termín: 25.7. 2020 – 8.8. 2020 
 
Letní tábor Svržno pro děti se zájmem o koně (není podmínka) – pro školní děti 
termín: 27.7. 2020 – 2.8. 2020 
 
Judistický tábor v Melchiarově Huti – tábor určený pro judisty 
termín: 26.7. 2020 – 2.8. 2020 
 
Letní tábor Horažďovice Proud – pro školní děti 
termín 17.8. 2020 – 21.8. 2020 
 
Taneční tábor pro starší tanečnice – děvčata z tanečního oddělení 
termín: srpen 2020 (termín bude upřesněn) 
 
Letní tábor gymnastek – děvčata z gymnastických kroužků 
termín: druhá polovina srpna 2020 - upřesníme 
 
Příměstský tábor v DDM Blovice – pro školní děti, předškolní děti po dohodě 
Termín: 17.8. 2020 – 21.8. 2020 
 
Letní tábor s výukou anglického jazyka – pro předškolní a školní děti 
termín: 24.8. 2020 - 28.8. 2020 

Příměstský tábor na pobočce ve Spáleném Poříčí – pro školní děti, předškolní po dohodě 
termín: 24.8. 2020 – 28.8. 2020 
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