
 VYNÁŠENÍ MORANY
 VÍKENDOVKA HISTORICKÉHO KLUBU

 HORAŽĎOVICE, PÁTEK 20. - NEDĚLE 22. 3. 2020

VYNÁŠENÍ MORANY
VÍKENDOVKA HISTORICKÉHO KLUBU

PROPOZICE K AKCI
termín: pátek 20. 3.  -  neděle 22. 3. 2020 
cílová skupina: žáci 9 - 15 let (v době konání akce), členové 

Historického klubu a další zájemci
cena: 500 Kč/os (pro členy Historického klubu při DDM HD), 

650 Kč/os (pro ostatní zájemce), cena zahrnuje 
ubytování a stravu v Envicentru PROUD, program

vedoucí akce: Zuzka Drábková Trojanová (tel. 778 526 094)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HORAŽĎOVICE
Mírové náměs� 11, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 606 880 502, zamek.ddm@gmail.com

PROGRAM
 pátek: sraz v 16:00 v Envicentru PROUD, venkovní miniLARP 
s „noční” bojovkou (cca do 22:00), přespání v EC PROUD 
sobota: snídaně, šerm a hry venku, oběd, odpoledne pomoc 
s organizací akce pro veřejnost (pečení placek na ohni), v 16:00 
účast průvodu s Moranou k Otavě, večer -  teplá večeře 
odpočinek, volná zábava, stezka odvahy, přespání v EC PROUD
 neděle: snídaně, úklid, konec akce v 10:00

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
ubytování a strava zajištěna v EC PROUD (PÁ svačina, 
večeře, SO snídaně, oběd, teplá večeře + 2 svačiny, NE 
snídaně), ubytování všech účastníků společně v EC PROUD 
v podkrovním pokoji Diviš (souběžně probíhá v PROUDu 
víkendovka Klubu rodičů s dětmi), spí se na postelích/
matracích ve vlastním spacáku a s vlastním polštářem
začátek akce: v pátek 20.3. 2020, 16:00 v EC PROUD
konec akce: v neděli 22. 3. 2020 po snídani a úklidu (v 10:00) 

v Envicentru PROUD
s sebou (povinně): spacák, malý batoh, láhev na pi�, pevné 
boty a teplé oblečení do terénu, přezůvky, oblečení na spaní 
a do budovy, hygienické potřeby, ručník, užívané léky 
s sebou (nepovinně): historický kostým, vlastní LARPový 
meč, oblíbená karetní/desková hra...

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

Nejpozději do 16. 3. 2020 (včetně) přihlášení probíhá 
elektronicky v on-line centru DDM HD na h�ps://ddm-
hd.iddm.cz/detail/17, platba účastnického poplatku 
probíhá bezhotovostně (viz e-mail potrvrzjící přihlášení). 
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