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Předběžné přihlášení:
� z našich www stránek: www.m-tes.cz
� na e-mailovou adresu: info@m-tes.cz

� telefonicky na číslech: 385 310 201, 385 310 202
� osobně na adrese: m-Tes, 

u Výstaviště 1429, 370 05 České budějovice

Na základě předběžného přihlášení 
obdrží všichni zájemci na e-mail (případně poštou) závaznou přihlášku s pokyny.

• Jsme na Facebooku •



PříměsTský Tábor o Jarních PrázDInách
Příměstský tábor pořádáme v budově M-tesu a dalších prostorách dle programu. Pro děti je připraven

pestrý program na jednotlivé dny tábora. O programu budou rodiče informováni v den nástupu na tábor.
Program je vždy koncipován s ohledem na počasí, věk dětí a další podmínky. Jednotlivé dny jsou
tematicky zaměřené. 

• DeN se ZVířaTy • CelODeNNí VýleT • sPOrTOVNí DeN • DeN ZábaVy a sOuTěží • Veselé TVOřeNí •

o Jarních PrázDnInách

    číslo                                               termín                                                       cena
      1.                                  06. 03.    až    10. 03. 2017                        1.400,- Kč (360,- Kč/den)

    číslo                                               termín                                                       cena
      2.                                  10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)
      3.                                  21. 08.    až    25. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

o leTních PrázDnInách
PříměsTský Tábor „máme ráDI PeJsky“

Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům, především k pejskům. Náplní tábora jsou
ukázky výcviku psů, exkurze do organizací pracujících s pejsky, dle možností venčení pejsků, canisterapie,
program s veterinářem apod. Dále se děti zábavnou formou naučí správnému přístupu k pejskům a svému
okolí. Pejsci, se kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybráni a vedeni
odborným pracovníkem. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
      4.                                  24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.750,- Kč (430,- Kč/den)
      5.                                  07. 08.    až    11. 08. 2017                        1.750,- Kč (430,- Kč/den)

PříměsTský Tábor se zVířaTy
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům. Pro děti je připraven program na statku

v Kroclově a ve Vrábči a dalších místech se zvířaty. Děti stráví čas se zvířaty, jako jsou např. králíci, koně,
kozy, drůbež, pejsci, kravičky apod. Dále se seznámí s řemesly a činnostmi na statku, s pěstováním
rostlin, s chytáním ryb apod. Pro děti jsou připraveny tematicky zaměřené hry a soutěže. Zvířátka, se
kterými děti přijdou do styku, jsou v pravidelné veterinární péči a jsou vybrána a vedena odborným
pracovníkem. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 6 let.

PříměsTské Tábory
� Příměstské tábory pořádáme pro děti školního věku v budově M-tesu a dalších místech vždy 

od pondělí do pátku.
� Pro děti připravujeme bohatý program, který je blíže popsán u jednotlivých táborů.
� V ceně tábora je zahrnut oběd, pití, vstupné, jízdné a další náklady dle zaměření.
� Nástup dětí je vždy ráno, odchod do 16.00 hodin dle jednotlivých táborů.
� Příměstské tábory se mohou platit za celý týden nebo po jednotlivých dnech.
� Na základě předběžného přihlášení Vám zašleme podrobné pokyny včetně závazné přihlášky 

na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou.
� Oběd pro děti je zajištěn v místě konání tábora či výletu.



PříměsTský Tábor „na ranČI“
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah ke zvířatům a mají zájem o jejich poznání, chov a využití.

Program dotváří tematicky zaměřené hry, kvízy, soutěže, sportovní hry, výlety, návštěvy a exkurze na
místa tematicky se vztahující k oblasti života zvířat. Děti navštíví některá z míst – Zemský hřebčinec Písek,
ZOO koutek v Čb, borovanský mlýn s malou farmou, Malou farmu v Pořežanech včetně muzea
historických vozidel, stáj JK Šárka v bečelově, statek Výštice, ranč v Chlumci aj. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
      6.                                  17. 07.    až    21. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor s koňmI
Program bude probíhat dle možností spolupracujících organizací. Na Chatě pod Kletí bude péče o koně

a poníky, hry a jezdecké soutěže, teorie o koních, cvičení na koni a s koňmi, a především život s koníky
a dalšími zvířátky – krotké minikozičky, ovečky, králíci, ochočené prasátko. Ve skřidlech tradiční
kombinace programu s koňmi a běžného tábora. Na obou místech bude probíhat spousta her a soutěží,
děti se seznámí s koňmi, pod vedením cvičitele si zajezdí, dle možnosti bude krmení, čištění, sedlání
apod. Program je přizpůsobený schopnostem jednotlivých dětí i pro úplné začátečníky. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
      7.                                  17. 07.    až    21. 07. 2017                        2.400,- Kč (560,- Kč/den)
      8.                                  14. 08.    až    18. 08. 2017                        2.400,- Kč (560,- Kč/den)
      9.                                  21. 08.    až    25. 08. 2017                        2.400,- Kč (560,- Kč/den)

rybářský PříměsTský Tábor
Tábor je určen pro děti, které mají kladný vztah k přírodě. Pro děti je připraveno chytání ryb, poznávání

přírody, soutěže a další aktivity. Naučí se základním dovednostem v rybaření a dozví se, co vše je
povoleno či zakázáno. Dále jsou pro děti připraveny tematicky zaměřené hry a soutěže. Děti musí mít
platný rybářský lístek. Povolenka je zahrnuta v ceně tábora. Do programu bude zařazen jeden celodenní
výlet. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     10.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)
     11.                                 14. 08.    až    18. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

leTní škola boJoVého umění
Tábor je určen pro děti a mládež. Účastníci se zde naučí základní dovednosti sebeobrany a řešení

krizových situací. Naučí se základní obranné techniky, postoje, reakce na útok. Nedílnou součásti je
nacvičování modelových situací, dokázat pomoci druhým a správně zareagovat při takové situaci. Tábor
proběhne na sK Pedagog. Program bude zpestřen dalšími akcemi. Do programu bude zařazen jeden
celodenní výlet. Pro děti od 8 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     13.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměTský Tábor s Tancem
V rámci tábora se děti seznámí s různými tanečními styly např. streetDance, DiscoDance, Hip Hop, Fit

Dance dle zájmu a schopností dětí. V ostatní dobu, kdy nebudou děti tancovat nebo secvičovat různé
sestavy, probíhá program jako na příměstském táboře. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet.
Tábor není soustředění vrcholových tanečníků, ale rekreační tancování dětí, které to baví. Pro děti od 8 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     12.                                 07. 08.    až    11. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)



sPorToVní PříměsTský Tábor
Pro děti je připraven bohatý sportovní program – pohybové hry, fotbal, volejbal, basketbal a jiné. Tábor

probíhá na sK Pedagog a v dalších prostorách. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro
děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     16.                                 17. 07.    až    21. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

keramIcký PříměsTský Tábor
V rámci tábora proběhne program tvoření z hlíny v nedaleké keramické dílně. Děti budou modelovat

z hlíny pod vedením keramičky, vyrobí si hrneček, zvířátko, obrázek, číslo na dům a další výrobky dle
vlastní fantazie. Naučí se základy práce s hlínou, vyzkouší si práci s engobami, glazurami, skleněnou drtí
a nářadím, které ke keramice patří. Výrobky dětí budou vypáleny v peci po jejich vyschnutí. Denně budou
věnovány tvoření z hlíny 3 hodiny (mimo dne, kdy bude celodenní výlet). Tábor je určen pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     17.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        2.100,- Kč (500,- Kč/den)
     18.                                 07. 08.    až    11. 08. 2017                        2.100,- Kč (500,- Kč/den)

PříměsTský Tábor s PoČíTaČI
Kromě běžného programu je zařazen program na počítačích. Obsahem počítačového programu je např.

základní obsluha PC, Ms Office, úvod do tvorby www stránek a tvorba jednoduchých animací. Dále je
připravena 3D grafika zaměřená na 3D modelování při využití IT technologií. Výuka probíhá v některém
z freewarových programů volně dostupných na Internetu tak, aby si děti mohly nabyté znalosti zkoušet
a dále prohlubovat i doma. Program je přizpůsoben dle aktuálních znalostí dětí. V rámci tábora proběhne
jeden celodenní výlet. Pro děti od 8 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     15.                                 21. 08.    až    25. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

leTní škola mlaDých FoTograFů
Předpokladem je, že každý účastník bude mít levný digitální fotoaparát nebo mobil a chuť fotografovat.

V rámci lŠ mladých fotografů probíhá seznámení s fotografováním jako takovým, děti se seznámí
s praktickými základy fotografie a jejího zpracování na PC. Úpravy fotografií učíme ve Freeware software,
případně ve Photoshopu Cs5. Do programu budou zařazeny výpravy do Čb a okolí a jeden celodenní
výlet. Pro děti ve věku od 9 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     14.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský leTecký Tábor se 4 žIVly
Pořádá Aero Juniors Klub – dětský letecký klub pod křídly M-tes na letišti Hosín a v jeho okolí.

Zázemí tábora je na letišti Hosín. Program: 1. den vzducHu: start na letišti Hosín. 2. den vody:
Vodárenská věž Čb a plavba lodí z Č. budějovic do Č. Vrbného. 3. den oHně A zeMě: kovárna a pila
Hosín. 4. den vzducHu: celodenní program s odpoledním létáním na letišti Hosín a večerní „Noc letců“
program pro rodiče a děti s ohněm a muzikou. Možnost přespání pod hvězdami v bezpečné zóně letiště.
5. den zeMě: canisterapie, odpolední vyhlášení hry aeroJunior a udělení medailí a odznaků. Dopravu
dětí na místo konání tábora zajišťují rodiče. Pro děti od 6 do 9 let, maximální počet dětí ve skupině 20.

Kontakt na Aero Junior Míša Machartová: tel.: 724 486 280; e-mail: aero-junior-klub@email.cz

    číslo                                               termín                                                       cena
     19.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                                    1.800,- Kč



PříměsTský Tábor Veselé Vyrábění
Tábor je určen pro děti, které mají zájem vyzkoušet si zajímavé tvořivé techniky. různé tvoření z papíru

– Iris folding, základy origami atd. Dále plstění, látkové brože, lapač snů z bavlnek a další tradiční
i netradiční techniky. Vytváření drobných předmětů z korálků – brože, náramky, náušnice, klíčenky,
zvířátka apod. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     23.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PuToVání Vesmírem
Tábor je zaměřen na zajímavosti z astrologie, planety, souhvězdí, uFO aj. Děti si vyrobí vesmírné rakety,

které si pak odnesou domů na památku. Navštíví planetárium, rozhlednu na Kleti, kde mají možnost vidět
planety, hvězdy a souhvězdí, mléčnou dráhu, východ a západ slunce a mnoho dalších zajímavostí. V dalších
dnech si děti vyrobí roboty a uFO. Dále zde bude zahrnut jeden celodenní výlet. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     24.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor Pro PlasTIkoVé moDeláře
V průběhu týdne děti budou stavět model včetně povrchové úpravy (stavebnice je v ceně tábora).

V rámci tábora probíhá seznámení se základními technikami stavby a povrchových úprav. určeno pro
začátečníky i pokročilejší, ti si mohou přinést složitější model, který s nimi bude postaven. V průběhu
tábora probíhá i další program jako na příměstském táboře. Do programu je zařazen jeden celodenní
výlet. Pro děti ve věku od 9 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     25.                                 14. 08.    až    18. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor s VýleTy
V rámci tábora proběhnou minimálně 2 celodenní výlety. Kromě toho je zajištěn běžný program – soutěže,

počítačové a sportovní hry, exkurze, návštěva zookoutku a zajímavých míst v Českých budějovicích a okolí
apod. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     20.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)
     21.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)
     22.                                 21. 08.    až    25. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

elekTronIcký PříměsTský Tábor
Děti se zde postaví jednoduché slaboproudé zařízení za pomoci nepájených spojů, pochopí, jak fungují

složitější obvody atd. Na táboře se děti dozví základy číslicové a digitální elektroniky. Do programu bude
zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti ve věku od 10 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     26.                                 14. 08.    až    18. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

leTní škola mlaDých umělců
Pro děti je připravena řada výtvarných technik, které si vyzkouší jak v klubovně, tak i v přírodě. Děti

zapojí svoji zručnost a nápaditost při zkoušení různých technik. V rámci školy bude probíhat další program
jako na příměstském táboře. Do programu je zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     27.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)



PříměsTský Tábor zálesák
Na táboře se děti naučí tábornickým dovednostem, jak se chovat a jak přežít v přírodě. Je určen pro malé

dobrodruhy s kladným vztahem k přírodě a trempinku. Program bude zpestřen různými tvořivými,
vzdělávacími a sportovními aktivitami a soutěžemi. Děti budou podnikat zálesácké výpravy na některá
z míst - např. do ZOO Dvorce, na buškův Hamr, z Obory Nový Dvůr v Hluboké u borovan na borovanský
mlýn, naučnou stezku rudolfov a Vrbenské rybníky, Přírodovědné muzeum v Týně nad Vl. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     29.                                 07. 08.    až    11. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor geocachIngu
společným výpravám a výletům do okolí Českých budějovic přidáme nový rozměr – hledání a nalézání

oficiálních geokeší a ukrytých schránek. Každý den se děti vydají na cestu za poklady. Děti se naučí
a zdokonalí v orientaci v terénu, procvičí se v šifrování a dešifrování zpráv, seznámí se s krajinou, přírodou,
historií a architekturou v Jihočeském kraji. Naučí se správně a bezpečně pohybovat v terénu a zdolávat
drobné terénní překážky. Cílem je procvičit tělo i ducha a spolupráci v kolektivu. Tábor je určen pro děti
od 10 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     30.                                 17. 07.    až    21. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

    číslo                                               termín                                                       cena
     31.                                 24. 07.    až    28. 07. 2017                        1.900,- Kč (460,- Kč/den)

logoPeDIe hrou
logopedický příměstský tábor je určen pro děti předškoláky (i s odkladem). Tábor bude zaměřen na

cvičení motoriky, dechu, artikulace. Pro správný vývoj řeči budeme rozvíjet jemnou a hrubou motoriku,
koordinaci pohybu, sluchu, zraku a hmatu. Také zde bude rozvíjena důležitá oblast – zpěv, rytmus. Na
závěr upevníme nacvičované prvky v logopedických říkadlech a písničkách. Do programu je zařazen
jeden celodenní výlet. Pro děti od 5 do 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     32.                                 31. 07.    až    04. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

zDraVoTnIcký PříměsTský Tábor
Pro děti je připraveno seznámení s první pomocí od komunikace s dispečinkem Zdravotnické záchranné

služby, přes transport apod. Dále jsou připravené exkurze na záchrannou službu, dispečink, seznámení
s vybavením, prohlídka vybavení a funkce vozidel. Znalosti, které děti získají, si ověří na modelových
situacích. Program bude zpestřen o různé hry a sportovní aktivity. Do programu bude zařazen jeden
celodenní výlet. Pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     28.                                 07. 08.    až    11. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

aIrsoFToVý PříměsTský Tábor
Na táboře se děti seznámí s airsoftem a military vybavením. Dále s pravidly bezpečnosti, pohybu

a orientace v přírodě. V dalších dnech se děti naučí fungování jednotlivých součástí výstroje i výzbroje,
taktické signály a postupy. Při nepříznivém počasí jsou pro děti připravena ilustrační videa a přednáška
na téma zdravovědy. Děti si teorii prakticky vyzkouší v prostředí určené přímo pro tento typ hry. Po
domluvě rodičů s vedoucími je pro děti připraveno tzv. Noční přežití. Děti přespí venku přes noc pod
improvizovanými přístřešky, které si samy postaví, budou si vařit, držet hlídky atd. Účastníci musí mít svoji
airsoftovou zbraň. Tábor je určen pro děti od 10 let.



    číslo                                               termín                                                       cena
     34.                                 07. 08.    až    11. 08. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor máme ráDI PříroDu
Děti se s námi vypraví za tajemstvím přírody, prozkoumají život v okolní přírodě, budou pozorovat motýly,

můry a brouky. Poznají a probádají, co kolem nich roste za rostliny, z jakých rostlin se dá uvařit čaj, jaké
rostliny použít na barvení, jak se k rostlinkám chovat. během celého tábora si vyrobí každý svůj vlastní
herbář bylinek. Děti se dále seznámí s chovem domácích i exotických zvířat a to jak z pohledu domácího
chovatele, tak i v podmínkách ZOO, či dalších zařízeních. Do programu bude zahrnuta návštěva hájovny,
ZOO, zverimexu a dalších zajímavých míst. Zábavnou formou budou děti vedeny k odpovědnému
a správnému přístupu k běžně chovaným drobným druhům zvířat v domácnosti. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     33.                                 21. 08.    až    25. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

huDební škola Trochu JInak
Jaké to bylo asi v  pravěku, i tenkrát za dlouhých večerů se pravěcí lidé snažili zpříjemnit si večery

zábavou. během našeho tábora si každý malý pravěký človíček vymyslí a vyrobí svůj funkční hudební
nástroj, o kterém svět neslyšel. Poté vytvoří malý pravěký orchestr, naučí se pravěké noty a secvičí
písničku. samozřejmě u toho nesmí chybět pravěké pokřiky. Do programu bude zařazen jeden celodenní
výlet. Pro děti od 7 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     35.                                 14. 08.    až    18. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

PříměsTský Tábor hleDaČI PoklaDů
společným výpravám a výletům do okolí Českých budějovic přidáme nový rozměr – hledání a nalézání

historických artefaktů, mincí a mnoho dalšího. Každý den se děti vydají na cestu za poklady. Děti se naučí
orientaci v terénu, procvičí se ve čtení map, seznámí se s krajinou, historií a architekturou v Jihočeském
kraji. Naučí se správně a bezpečně pohybovat v terénu a zdolávat drobné terénní překážky. Cílem je
pohyb na vzduchu a spolupráce v týmu. Co potřebují děti s sebou? Detektor kovu a malý rýč (lopatku
s delší násadou). Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Tábor je určen pro děti od 9 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     36.                                 10. 07.    až    14. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

TVořIVý PříměsTský Tábor Pro malé kuTIly
Na táboře proběhne kromě běžného programu stavba papírových modelů, házedla, autíčka apod. Dále

si děti zhotoví některý z dále uvedených drobných výrobků ze dřeva – např. podložka, ozdoba,
jednoduchá loutka. Program bude přizpůsoben schopnostem dětí. Dle možností si děti vyzkouší
vyřezávání, lepení, povrchovou úpravu či další techniky. Veškerý materiál na stavbu modelů a dalších
předmětů je zahrnut v ceně tábora. Do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 9 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     37.                                 17. 07.    až    21. 07. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

DoPraVní PříměsTský Tábor
Účastníky tábora čeká nejen dopravní výchova, ale i sportovní aktivity, doprovodné akce a hry. Děti se

tak mohou těšit nejen na pohyb, ale i na něco nového, co dosud nevěděly. Naučí se základy bezpečnosti
na silnici, navštíví dopravní hřiště. součástí programu budou ukázky výcviku policejních psů, ukázky
u hasičů. Navštíví letiště, lokomotivní depo a další zajímavosti, které mají vztah k dopravě. V případě
nepříznivého počasí je připraven náhradní program v učebně. Do programu bude zařazen jeden celodenní
výlet. Pro děti od 7 let.



sTřIh VIDea a anImace
Tábor zaměřený na tvorbu animace a základy střihu videa. Děti si budou zkoušet vytvářet jednoduché

animace v programech na PC. Natočí si krátké video a následně se ho naučí sestříhat a doplnit zvukem.
Každý účastník by měl mít fotoaparát nebo mobil. V ostatní dobu bude program jako na běžném táboře,
do programu bude zařazen jeden celodenní výlet. Pro děti od 10 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     38.                                 17. 07.    až    21. 07. 2017                        1.700,- Kč (420,- Kč/den)

PříměsTský Tábor PozneJ VěDu Pokusem
Tábor je určen pro děti se zájmem o hlubší technické poznatky z fyziky, chemie a biologie, podávané

zábavné formou s co nejvíce pokusy, např. barvení rostlin, statická elektřina, nebo chování našeho těla
po námaze. Na závěr tábora bude uspořádána prezentace pokusů připravených dětmi. samozřejmě se
nebude pracovat s jedovatými či nebezpečnými látkami. Chceme vynahradit často chybějící stránku
školních výkladů a předvést trochu vědy v praxi. součástí programu bude jeden celodenní výlet. Tábor je
určen pro děti od 10 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     39.                                 21. 08.    až    25. 08. 2017                        1.800,- Kč (440,- Kč/den)

sleVa
PříměsTských Táborů

Poskytujeme slevu na příměstské tábory ve výši 400,- Kč
pro děti 1. stupně základní školy, jejichž alespoň jeden z rodičů
je v evidenci Úřadu práce nebo pracuje v oblasti cestovního

ruchu (např. pracovník cestovní agentury / kanceláře, 

turistického inf. centra, hotelu a jiných ubytovacích zařízení,

restaurace a jiných stravovacích zařízení, kulturních 

a historických zařízení, průvodce, delegát CR, tlumočník).
slevu je možno poskytnout na více táborů.

PříměsTský Tábor s běžným Programem
Pro děti je připraven bohatý program – výlety, sportovní hry, tvořivé hry, soutěže, exkurze, návštěva

zookoutku, zajímavých míst v  Českých budějovicích a okolí apod. V  rámci tábora proběhne jeden
celodenní výlet. Tábor je určen pro děti od 6 let.

    číslo                                               termín                                                       cena
     40.                                 14. 08.    až    18. 08. 2017                        1.600,- Kč (400,- Kč/den)



mezinárodní tábor zálesí patří mnoha svými parametry k nejlepším v České republice.
Tábor je umístěn poblíž obce Mladé bříště u Humpolce v krásném ekologicky čistém prostředí

Českomoravské vrchoviny. V areálu tábora je velký bazén s travnatou pláží. Je zde fotbalové, softbalové
a volejbalové hřiště, otevřená hala na stolní tenis, klubovna pro hry, terasa s krbem, jídelna, terasa a další
zázemí. Okolí nabízí velké množství tras pro turistiku, na táboře jsou mj. diskotéky a hry. ubytování je ve
čtyřlůžkových chatkách, pro malé děti je ve zděném objektu. Na táboře probíhá výuka angličtiny. Na
táboře mají více jak patnáctileté zkušenosti s výukou jazyků. Jazykový tábor je velmi oblíbený – spojuje
výuku cizího jazyka s atraktivním táborovým programem. lektoři jsou zahraniční i čeští aprobovaní učitelé.
Děti mají možnost seznámit se s autentickou angličtinou včetně vynikající možnosti nenásilné konverzace
i mimo výuky a v rámci programu. Děti budou výrazně motivovány spolu komunikovat anglicky. Výuka 
je intenzivní, avšak nenásilnou a hravou formou a je vhodně zakomponovaná do programu.

JAZYKOVÝ TÁBOR ZÁLESÍJAZYKOVÝ TÁBOR ZÁLESÍJAZYKOVÝ TÁBOR ZÁLESÍ

PobyToVé Tábory
na táborech je zajištěn zajímavý a pestrý program pro děti

pod vedením zkušených vedoucích.
� Na táborech se děti stravují 5x denně. 

Zahájení a ukončení stravování je uvedeno v pokynech k jednotlivým táborům.
� Tábory jsou v lokalitách s krásným okolím vhodným pro turistiku, sportování, 

hry a další akce.
� V ceně táborů je zahrnuto ubytování, strava a další provozní náklady.
� Doprava na tábor v ceně zahrnuta není.

    číslo                                               termín                                                       cena
     41.                                 08. 07.    až    15. 07. 2017                                    3.400,- Kč

Tábor je umístěn v krásné přírodě podhůří slepičích hor poblíž obce Velké skaliny cca 10 km od Kaplice.
V areálu je zděný hlavní objekt, ve kterém je umístěno sociální zařízení, zdravotka, sprchy, jídelna a další
zázemí. Dále je k dispozici klubovna v dalším objektu tábora. ubytování je zajištěno v chatkách
s akumulačními kamny po 7-9 dětech. V okolí tábora je terén vhodný pro hry, vycházky do lesa, sportovní
soutěže apod. Možné výlety na Kohout, zříceninu sokolčí, do soběnova, Kaplice, blanska, benešova nad
Černou.

Slevy pro 1. až 3. běh – při platbě v hotovosti v naší kanceláři, při účasti 2 a více sourozenců nebo
v případě účasti dítěte na více bězích.

Doprava je zajištěna a dopravné činí z Českých Budějovic 160,- Kč, z Prahy 500,- Kč.

SKALINYSKALINYSKALINY

    číslo                         termín                                                                           cena

     42.         01. 07.   až   15. 07. 2017    knIha Džunglí                            4.890,- Kč

     43.         15. 07.   až   29. 07. 2017    DraČí DouPě –                            4.790,- Kč                                                               PoklaD sPícího boha

     44.         29. 07.   až   12. 08. 2017    FanTasTIcká zVířaTa               4.790,- Kč                                                               harryho PoTTera

     45.         12. 08.   až   26. 08. 2017    TrolloVé skalInšTí     4.390,- Kč (3.200,- za týden)
                                                                                                                                     pouze u tohoto běhu



    číslo                                               termín                                                       cena
     48.                                 09. 07.    až    15. 07. 2017                                    2.600,- Kč
     49.                                 09. 07.    až    22. 07. 2017                                    4.700,- Kč

Tábor je umístěn poblíž obce Gabrielka u Kamenice nad lipou v nádherném, čistém prostředí. V areálu
tábora je rybník s travnatou a písečnou pláží, fotbalové, softbalové, volejbalové a basketbalové hřiště,
stolní tenis, klubovna, jídelna a další zázemí. ubytování je ve čtyřlůžkových chatkách, v ceně tábora je
výlet do Jindřichova Hradce úzkokolejnou dráhou. Na programu je velká táborová hra s odměnou,
táborová olympiáda, táborová pouť, stezka odvahy, jízda na loďkách, hry v přírodě a v lese, turnaje
v přehazované, stolním tenise, volejbalu a celá řada dalších akcí.

KALICHKALICHKALICH

Tábor se nachází v krásném prostředí poblíž obce Číměř na Jindřichohradecku. ubytování je v chatkách
po 4 dětech. Ve zděné budově je umístěno sociální zázemí a další prostory. V dalších objektech je
umístěna jídelna, klubovny, sušárna apod. V areálu je venkovní jídelna v krásném prostředí pod
monumentální lípou. K táboru patří značné množství okolních pozemků, a proto je zde dostatečný prostor
pro oddílová místa a hry. V areálu jsou 2 volejbalová 1 fotbalové a hřiště, koupání je přímo u tábora
v rybníce.

BÍLÁ SKÁLA – ČÍMĚŘBÍLÁ SKÁLA – ČÍMĚŘBÍLÁ SKÁLA – ČÍMĚŘ

    číslo                                               termín                                                           cena
     50.                                  02. 07.   až   15. 07. 2017                                         4.835,- Kč
     51.                                  16. 07.   až   29. 07. 2017                                         4.835,- Kč
     52.                                  30. 07.   až   12. 08. 2017                                         4.835,- Kč
     53.                                  13. 08.   až   26. 08. 2017                                         4.835,- Kč

Tábor je umístěn na překrásném místě na úbočí hory Kleť v areálu CHaTa POD KleTí. ubytování dětí 
je v bungalovech po 4 dětech, v chatkách po 2 dětech. V hlavní budově je k dispozici jídelna, venkovní
jídelna, klubovna, zdravotka a sociální zařízení. Na programu je jízda na koních a ponících pod vedením
cvičitelů v krásné přírodě CHKO blanský les. Při práci s koňmi ze země se děti budou učit metodu
přirozené komunikace člověka a koně. Péče o koně a poníky, hry a jezdecké soutěže, teorie o koních,
cvičení na koni a s koňmi a především žIVOT s KONíKy od rána do večera. Videa, besedy, ukázky
a instruktáže o koních jsou i součástí večerních programů. Výlety, koupání, táborový život s hrami
a soutěžemi, táboráky. Pro děti od 6 do 15 let, vítány i děti, které se dosud s koňmi neseznámily, při
ježdění zohledněny věk a dovednosti jezdce, začátečníkům vodí koně cvičitel. Na táboře číslo 47 je
součástí programu oblíbený výlet na raftech na mělkém úseku Vltavy.

PRÁZDNINY V SEDLE – LT KLEŤPRÁZDNINY V SEDLE – LT KLEŤPRÁZDNINY V SEDLE – LT KLEŤ

    číslo                                               termín                                                       cena
     46.                                 01. 07.    až    08. 07. 2017                                    4.760,- Kč
     47.                                 08. 07.    až    16. 07. 2017                                    4.970,- Kč

kroužky
oD říJna 2017 PořáDáme záJmoVé kroužky
� PříroDoVěDné kroužky � hry a zábaVa � PoČíTaČoVé kroužky � moDelářI �

� VýTVarné kroužky � JazykoVé kroužky � cVIČení a Tanec � a další kroužky...


