
 

ANOTACE - MALÉ DĚTI - PT 2019  

TÉMA A TERMÍN 
TÁBORA 

ANOTACE TÁBORA VEDOUCÍ 
TÁBORA 

TAJEMSTVÍ STARÉ 
BAMBITKY 

8. - 12. 7. 2019 

Bylo, nebylo jedno malé království, lidé se v něm neměli zle, 
ale ani dobře. Zamilovaný král a královna totiž veškerý svůj 
čas věnovali dobrodružnému cestování po světě. Aby král a 
královna mohli nerušeně cestovat, svěřili vládnutí královské 
radě, které předsedali vypočítaví rádcové Ferenz a Lorenz. 
Pojďte s námi prožít nezapomenutelná dobrodružství do říše 
pohádek a užít si báječnou zábavu spolu s dalšími kamarády. Lucie Nováková 

MEDVÍDEK PÚ 
15. - 19. 7. 2019 

Jestlipak víte, kdo je Medvídek Pú? No jistě! Žije v lese, 
miluje med a má spoustu kamarádů. Třeba Tygříka, oslíka 
Íjáčka nebo Prasátko. Pojďte s nimi zažít spoustu zábavy a 
dobrodružství! Anna Kolibíková 

DOBRODRUŽSTVÍ 
OPIČKY ŽOFKY 

22. - 26. 7. 2019 

Znáte opičku Žofku Orangutánovou? Ano, je to ta opička, 
která bydlí v ZOO a má tam spoustu kamarádů - klokánka 
Standu, pandu Bořivoje, sloníka Květoslava, tučňáka Emila, 
myšáka Arnošta a další. Společně pořád něco podnikají a paní 
ředitelce a návštěvníkům z toho jde občas hlava kolem. 
Pojďte je s námi navštívit a užít si spousty dobrodružství!  Jana Vaňatová 

   

HURVÍNKOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ 

29.7. - 2. 8. 2019 

Znáte Hurvínka? No jasně že jo, kdo by ho neznal. A chcete s 
ním zažít spoustu zábavy? A ne jen s ním, ale i s taťuldou 
Spejblem, Máničkou, Žerykem a tetou Kateřinou? Tak to 
přijďte k nám, jelikož tato povedená skupinka si pro Vás 

připravila spousta zábavy! Šárka Jedličková 

O VÍLE AMÁLCE 
5. - 9.  

Beránek Kudrnka, myslivec Muška,vodník Kebule, obr 
Hrombác, ale hlavně půvabná víla Amálka. To jsou postavy z 
příběhů o víle Amálce. Chtěli byste je poznat? Tak zavítejte 
mezi nás a užijte si s námi plno zábavy a her. Lucie Nováková 

CO SE DĚJE V TRÁVĚ 
12. - 16. 8. 2019 

Leželi jste někdy jen tak v trávě? A zkusili jste se tam 
rozhlédnout? Děje se tam tolik zajímavého! Támhle roste 
chudobka a tady leze brouček, mraveneček nese stéblo na 
stavění mraveniště a tady právě přistál motýl na kopretině. 
Přijďte si s námi vyzkoušet pohled z mravenčí perspektivy a 
seznámit se s obyvateli, kteří žijí v trávě. Zažijeme s nimi 
dobrodružství!  Jana Vaňatová 

KRTEČEK 
19. - 23. 8. 2019 

Každý víme, jak Krtek ke kalhotkám přišel. Ale co zažil s 
autíčkem, raketou, žvýkačkou, zelenou hvězdou nebo 
lízátkem? A co dělal, když se stal hodinářem, zahradníkem, 
chemikem, fotografem nebo malířem? Chceš se to dozvědět? 
Tak přijď mezi nás a zažij spolu s Krtkem skvělá 
dobrodružství, poznej nové kamarády! Lucie Nováková 



 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019 

V CHÝNOVĚ 
ANOTACE - MALÉ DĚTI 

TÉMA A TERMÍN 
TÁBORA 

ANOTACE TÁBORA VEDOUCÍ TÁBORA 

ŠMOULOVÉ 
8. - 12. 7. 2019 

Šmoula pána! Co se to tu stalo? Domečky zničené, 
vše rozházené a dokonce i někteří Šmoulové tady 
nejsou. Co si jen sami počnou v temném lese? 
Naštěstí je tady taťka Šmoula a ten si vždy ví rady. 
Sám ale nic nezmůže, a proto se obrátil na nás. 
Přidej se k nám a pomoz nám spravit šmoulí 
vesnici a najít ostatní Šmouly! Veronika Ťoupalová 

 


