
POKUD MÁTE ZÁJEM O NĚKTERÝ Z TÁBORŮ, VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU, POŠLETE JI NA 

info@ddmmikulov.cz  NEBO PŘEDEJTE OSOBNĚ V KANCELÁŘI DDM MIKULOV  

 Příchod dětí 7.30 – 8.30, program začíná v 8.30 hod, ukončení v 15.30 hod.  

 Oběd a pitný režim zajištěn. Svačinky si nosí děti z domu. S sebou přezůvky, sportovní oděv     

a kartičku pojištěnce nebo její kopii. 

 

 

vedoucí: Petr Leikeb, Ivo Fišera 

Sportovní tábor je určen pro děti, které se sportu věnují na jakékoliv úrovni. Nebudou chybět různé 

hry, soutěže, koupání, pohyb v přírodě a další program. Kromě košíkové si vyzkoušíte i další druhy 

sportů a aktivit. 

 

 

vedoucí: bude upřesněn 

Tento tábor je určený pro šikovné ručičky. Pestré výrobky si děti odnesou domů. Nebude chybět ani 

výlet do přírody. 

   

 

vedoucí: Eva Vaňkátová, Petr Leikeb 

Vydejme se na místo plné zázraků, záhad a nebezpečí. Pevnost, kde byl ukrytý poklad, čeká na tvé 

objevení. Otec Fura si pro vás připravil mnoho zajímavých her. Dobrodružství, na které se nezapomíná.  

 

 

vedoucí: Eva Vaňkátová, Petr Leikeb 

Křížem krážem po okolí Pálavy (včetně návštěv památek). 
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vedoucí: Eva Vaňkátová, Jitka Kernová 

Jsi dívka a určitě se chceš také bavit. Na dívčím akčním táboře nejsou jen sporty, patří k němu ryze 

dívčí pokec a legrácky. Můžeš se těšit na vše, co souvisí s modelingem, fotografováním, na výrobu 

různých doplňků, šití, na výlet, vaření, cvičení a tancování. 

 

 

vedoucí: Helena Prokešová, Petr Leikeb, Eva Vaňkátová 

Dáváš přednost trávení času v přírodě před počítačem a ostatními vymoženostmi digitálního světa? 

Baví Tě chodit krajinou, pozorovat svět kolem sebe, přemýšlet o jeho zákonitostech a spojovat si je 

do souvislostí? Náš tábor je právě pro Tebe. Na co se můžeš těšit? – Na výlety úchvatnou krajinou 

Pálavy za jejími klenoty z říše rostlin, na odchyt a kroužkování opeřenců, na „lov“ hmyzáků. Vyzkoušíš si 

krajinné umění a potrénuješ svou obratnost i tělesnou zdatnost. Prostě pro každého něco.  

 

 

vedoucí: Michaela Bilíková, druhý vedoucí bude upřesněn 

Tanec, posilování, hry, taneční soutěže a jiné. 

 

 

vedoucí: bude upřesněn 

Vůle, inteligence, síla, ponořme se spolu do akce, která nebere konce… čeká vás i přespání a bojovka 

v přírodě… 

 

 

vedoucí: Eva Vaňkátová, Petr Leikeb 

Užijme si poslední týden prázdnin vesele, hravě a aktivně s Evou a Peťou. 

 

 

vedoucí: Severus Snape, Krubeus Hagrid, Minerva, Albus Brumbál, Amelia Susan, Pomona Prýtová 

Ministerstvo kouzel zve všechny své čaroděje do školy kouzel v Bradavicích. 


