
     ANOTACE PŘÍMĚSTSKE TÁBORY 2022
MALÉ DĚTI 4 - 6 let TÁBOR

termín téma ANOTACE

18.-22.7. Štaflík a Špagetka

Štaflík a Špagetka potřebují tvoji pomoc, jejich kamarádka vrána jim 
zase zavařila. Přidáš packu k dílu a vytáhneš naše černobílé 

kamarády z jejich šlamastiky?

25.-29.7. Indiáni

Umíš lovit bizona? Jako indián se to naučíš! Pojď se přidat do 
našeho kmene a otestovat své indiánské síly. Náčelník volá všechny 

nebojácné kamarády, aby se dostavili do teepee.

1.-5.8.
Námořnická cesta 
za dobrodružstvím

Námořníci pozor, začínáme teď!
Postavíme loď, na které zažijeme dobrodružství při objevování 

tajuplného moře. Objevíme ostrovy a velký pozor si dáme na piráty! 
Na naší palubě se nikdo nemusí bát – každý z nás je totiž kamarád. 

Námořníci pozor, vyplouváme teď!

8.-12.8. Stroj času

Jsi ztacený v dnešní době? Připadá ti příliš složitá? Chtěl by jsi 
poznat jak žili lidé před 2000 lety? Pak jsi tady správně... podíváme 

se do minulosti a společně zjistíme, jak se dřív žilo. Jsi pro? Tak 
doraž a pomoz mi opravit stroj času!

VELKÉ DĚTI 7 - 12 let TÁBOR
termín téma ANOTACE

18.-22.7. Rok na vsi

Chcete zažít tradice, které dříve slavili naši předkové? Tak si pojďte s 
námi užít rok plný tradic, jako třeba masopust, vynášení Moreny, žně 

a také Vánoce. Budeme se na vás těšit!

25.-29.7.
Dobrodružství 

Sherlocka Holmese

Takže ty si troufáš na to luštit záhady a případy s Sherlockem 
Holmesem? Sejdeme se na 221B Baker Street a nezapomeň 

spoustu odvahy. Nebude to vůbec jednoduché!

1.-5.8. Byl jednou jeden vynálezce

Že nevíte kdo vynalezl žárovku? Nebo kdo se první dostal do 
Vesmíru? Přidej se k nám a společně zjistíme, kdo to byl a třeba si i 

sami něco vynalezneme.

8.-12.8. Harry Potter

Vítej ve světě čar a kouzel! Chceš se na chvilku stát malým 
čarodějem či čarodějkou? Pojď si s námi užít spoustu legrace do 
Bradavic, tvůj dopis je již na cestě a my se na tebe budeme moc 

těšit!.


