
TTáábboorr  pprroo  nneejjmmeennššíí    22001199  
 

Kontakt: 
Markéta Skalická: 602 245 393 

Hlavní instruktor na místě Markéta Kučírková: 777 421 222 

 

 

Místo konání: příchod i odchod před MŠ Sokolská v Kerharticích, poté přesun pěšky 

na roubenky ☺ 

 

RRáámmccoovvýý  pprrooggrraamm  ttýýddnnee::  
Bude před začátkem tábora upřesněn. Zatím pouze orientační. 

 

PONDĚLÍ – PÁTEK: 
 

do 8.00 – příchod dětí na místo konání, začátek programu  

9.30 – dopolední svačinka 

12.30 – 13.00 -  oběd dovážkou z restaurace Radava či možnost vegetariánských obědů  

(po a čt, dle domluvy s rodiči) dovozem Zelená vrána  

15.00 – odpolední svačinka 

16.00 – konec tábora, vyzvednutí dětí rodiči 

 

Plánované aktivity  

• pondělí, - roubenky, zahradničení, aktivity v lese, stavění domečků, potní chýše, joga 

• úterý – Přívrat Pinguin park, statek u Kubů 

• středa -  roubenky, stopovaná s cílem Koliba-Hrádek, brambory v ohni  

• čtvrtek – Častolovice – mini ZOO, zmrzka nebo záchranná stanice Pasíčka 

• pátek - bludiště v Brandýse, orientace v přírodě, seznámení s životem indiánů nebo bazén 

v Chocni 

 

DALŠÍ INFORMACE: 
 

Nutné vybavení: 

• Sportovní oblečení, pláštěnka, náhradní oblečení, batůžek 

• v případě vysokých teplot pokrývka hlavy 

• průkaz pojištěnce – stačí kopie 

• v případě potřeby - léky (na alergie apod.) 

• pevné boty na nohou – vhodné pro hry a běhání, turistiku 
 

❖ Pitný režim po dobu trvání školičky je zajištěn 

❖ Vaše děti nemůžeme bez Vás samotné pustit v 16.00 hod domů, pokud o to sami 

nezažádáte! 

Cena zahrnuje: 

• strava a pitný režim v průběhu tábora (svačina, oběd) 

• jízdné, vstupné apod. 

• pojištění úrazové 

• fotodokumentaci 

• odměny pro účastníky 

 

 



Program, který Vám zasíláme je spíše orientační, čas příchodu a odchodu dětí je stanoven přesně 

– tedy v 8.00 hod ráno začátek tábora a v 16.00 hod odpoledne konec školičky. Ostatní program 

není striktně daný. Je třeba s ním manipulovat dle individuality každé skupiny.  

 

Těšíme se na Vás a především na Vaše malé (či větší) ratolesti. 

Hezký den a úspěšný konec školního roku Vám přeje Markéta Skalická 


