
INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM: 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. 

 

Sportovní příměstské tábory 

Vedoucí: Petr Leikeb 

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, který Vás zavalí zábavou a skvělou 

prázdninovou atmosférou. Nabídka všech sportů a aktivit, co jen domeček může nabídnout… a že jich 

máme… 

 

Rukodělný 

vedoucí: Lucie Koudelová, Iva Gattingerová, Nikola Bartošová 

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

výlet do přírody.   

 

Všeobecný CTH : Domeček v přírodě 

vedoucí: Petr Leikeb, Helena Prokešová 

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, na večerní táborák a přespání v teepee. Vyzkoušíš si 

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

bude i slaňování!) 

 

 

Zvěřinec 

vedoucí: Eva Vaňkátová, Petr Leikeb 

Tábor bude zaměřen na poznání a péči o domácí zvířátka, počínaje u slepic až po koně. Navštívíme 

společně farmy, které jsou zaměřené na různé druhy zvířat. Závěrem si děti hravou formou vyzkouší, 

co se během týdne naučily. 

 



Piráti z Karibiku 

vedoucí: Eva Vaňkátová, Petr Leikeb, Nikola Bartošová 

Duchům mrtvých pirátů pod vedením Kapitána Salaréze se podařilo uniknout z Bermudského 

trojúhelníku…tak a dobrodružství může začít… 

 

Taneční 

vedoucí: Michaela Bilíková, Veronika Valová 

Tanec, posilování, hry, taneční soutěže a jiné. 

 

Armádní výcvik 

vedoucí: Petr Leikeb, Jakub Sára 

Vůle, inteligence, síla, ponořme se spolu do akce, která nebere konce. 

 

Prázdninový klub pro děvčata 

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, a fotografováním, na výrobu 

různých doplňků, na výlet, jógu, tancování a vše co se týká módy. 

 

Kaprálův Mlýn CTH RRRrrr 

vedoucí: Petr Leikeb, Eva Vaňkátová, Alice Vaňkátová, Matěj Sapík, Martin Míček 

Náš tábor se odehrává 35tis. let před Kristem, v době mamutů, koňmutů, slepicomutů a žížalomutů…  

 


