PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021
V TÁBOŘE
ANOTACE - VELKÉ DĚTI
ANOTACE TÁBORA
TÉMA A TERMÍN TÁBORA

Stroj času
12. - 16. 7. 2021

Lichožrouti
19. - 23. 2021

Croodsovi
26. - 30. 7. 2021

Pomoooc! Stala se hrozná věc. Rozbil se stroj času a teď
cestujeme časem tak, jak chce on. Jeho součástky se
poztrácely v různých etapách historie i budoucnosti.
Hledáme proto ty nejodvážnější cestovatele a dobrodruhy,
aby nám pomohli a vydali se s námi na náročnou ale
zábavnou misi s cílem opravit stroj času.

VEDOUCÍ
TÁBORA

Alice Nováková

Taky vám doma mizí ponožky? Má takový hlad pračka, a
nebo jsou to opravdu Lichožrouti, kteří ještě nikdy nebyli
dopadeni? Přijď se s námi vydat do světa těchto záhadných
tvorů. Třeba budou konečně dopadeni!
Hana Hajduchová
Jeskyně pravěké rodiny Croodsových je zničena. Kam teď
půjde celá rodina? Kde se ukryjí před nebezpečnými tvory ?
Pokud jsi stejně odvážný a odvážná jako Eeg, tak se s námi
vydej do neznáma a za dobrodružstvím!

Verča Tebichová

12 úkolů pro Asterixe
2. - 6. 8. 2021

Že Asterixe a Obelixe znáš již nazpaměť? Tak to jistě ne,
protože Caesar se chce s Galy usmířit pod podmínkou, že
splní 12 úkolů. No ale Asterix s Obelixem to sami
nezvládnou, tak nebuď Říman a skoč jim na pomoc!

Verča Tebichová

Indiáni
9. - 13. 8. 2021

Slyšíš to? To jsou indiáni. V kmenu Apačů hledáme nové
odvážné kluky a holky, kteří by se k nám chtěli přidat. Jsi
právě ty tou pravou a nebojácnou bledou tváří? Výborně!
Pojď rozšířit naše řady a společně si otestujeme své
dovednosti a vyzkoušíme si i něco nového.

Alice Nováková

Staré pověsti české
16. - 20. 8. 2021

Ztratila se velká kniha pověstí. Hrozí, že budou pradávné
příběhy zapomenuty. Hledáme statečné a odhodlané holky a Lucie Nováková
kluky, kteří by nám pomohli knihu starých pověstí českých

najít. Přidej se k nám a poznej praotce Čecha, kněžnu
Libuši nebo statečného Bivoje.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
V CHÝNOVĚ
ANOTACE - VELKÉ DĚTI
TÉMA A TERMÍN TÁBORA

ANOTACE TÁBORA

Máš rád/a cestování a přírodu? Vydej se s námi na
Cesta kolem světa za 5 dní cestu kolem světa! Za pět dní s námi projedeš pět
12.-16.7.2021
světadílů!

VEDOUCÍ TÁBORA

Ondřej Řezník

