PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
V TÁBOŘE
ANOTACE - VELKÉ DĚTI
TÉMA A TERMÍN TÁBORA

ANOTACE TÁBORA

VEDOUCÍ TÁBORA

ZLATOVLÁSKA
8. - 12. 7. 2019

Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král… Pojďte
spolu s námi najít Zlatovlásku, splnit královy úkoly
a odvézt ji zlému králi … a nebo ne? Jak to celé
skončí? Kdo Zlatovlásku nakonec dostane? Přijďte
to s námi zjistit!

Šárka Jedličková

TROSEČNÍCI
15. - 19. 7. 2019

Chceš se cítit, jako trosečník a naučit se to, co
uměl Robinson Crusoe? Tak se s námi vydej na
pustý ostrov a seznam se s životem domorodců.

Ondřej Řezník

ZPÁTKY DO HISTORIE
22. - 26. 7. 2019

Jestlipak víte, jak se žilo v minulém století? Nebo v
dobách rytířů? A co v pravěku? Naskočte do stroje
času a na vlastní kůži zažijete, co se běžně dovíte
jen v hodinách dějepisu.

Anna Kolibíková

VZHŮRU DO OBLAK
29.7. - 2. 8. 2019

Dům s tísíci balónky v oblacích! Kam až doletí ?
Jaká dobrodružství čekají důchodce Carla a
skautíka Rusella? A proč jejich pes umí mluvit ? To
s námi pojďtě prozkoumat! Tak vzhůru do oblak!

Veronika Tebichová

ZA PLOTEM
5. - 9. 8. 2019

Do party přišel nový kamarád mýval RJ. Všichni se
s ním skamarádí jenom Vernovi se něco nezdá. Co
má RJ v úmyslu? A co je ta velká zelená věc? To s
námi přijď zjistit a seznámit se se zvířátky Za
plotem!

Veronika Tebichová

RONJA, DCERA
LOUPEŽNÍKA
12. - 16. 8. 2019

Za bouřlivé noci, která byla tak děsuplná, že vedví
rozťala prastarý hrad, se narodila Ronja, dcera
loupežníka, hradního vládce. Odtrženou část hradu
hned obsadil na smrt znepřátelený rod lupiče
Borky. A co čert nechtěl, Borkův syn Birk se brzy
spřátelil právě s Ronjou. Chceš se i ty stát jejich
kamarádem? Přijď mezi nás a zažij s námi
neopakovatelné dobrodružství.

Lucie Nováková

Jaro, léto, podzim, zima...to snad všichni známe.
Ale co se stane, když se všechna roční období
vystřídají během jednoho týdne? Jak by to
vypadalo, kdyby jeden den rozkvetly květiny a
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ druhý den nasněžilo? Jak dopadne tenhle
poblázněný týden? Přijď a zjistíš to!
19. - 23. 8. 2019

Anna Kolibíková

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019
V CHÝNOVĚ
ANOTACE - VELKÉ DĚTI
TÉMA A TERMÍN TÁBORA

ANOTACE TÁBORA

VEDOUCÍ TÁBORA

PIRÁTI
8. - 12. 7. 2019

Piráti a pirátky! Vydejte se s námi na dobrodružnou
výpravu do tajuplných moří, kde bude naším
úkolem získat mapu ke vzácnému pokladu. Čeká
nás spoustu nástrah, nebezpečí a budeme muset
projevit velkou odvahu. Tak si toto dobrodružství
nenechte ujít a vzhůru na palubu!

Ondřej Řezník

