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1. - 5. 8. 2022
Keramické léto

Týden tvoření keramických výrobků z hlíny pomocí
základních i pokročilých technik. Výrobky si děti odnesou

domů.
 
 8. - 12. 8. 2022

Robin Hood
Zoologický tábor pro milovníky zvířat na motivy Robina

Hooda.
 
 

15. - 19. 8. 2022

Fotbalové soustředění
 Sportovní tábor s nejoblíbenější  hrou na světe. Hravě se

naučíme různé herní techniky, situace a fair-play nám
nebude cizí!

 

18. - 22. 7. 2022
Tvořím, tvoříš, tvoříme

Je malování, keramika, kreslení, tvoření tvojí vášní? Rád/a
hraješ hry a vyrazíš na výlet? Tak tenhle tábor je tu právě 

pro tebe!

25. - 29. 7. 2022
Let' s sport

Tábor plný sportu, který si užijí všechny děti, které mají 
chuť se hýbat, bavit se a poznat něco nového.

8. - 12. 8. 2022
Rybáři - Špunti na břehu

Společné rybaření a pobyt u vody. Rozšíříš své rybářské
znalosti a dovednosti a poznáš nové kamarády. Rybářský

lístek nutný.

15. - 19. 8. 2022
Ferda Mravenec

Půjdeme spolu všichni ven, za motýly se převlečem. Spředeme
pavoučí sítě, kudlanku najdeme hbitě, od včel vezmeme si
trochu medu a budeme stopovat  mravenčího neposedu    

 (děti 4 - 7let).

22. - 26. 8. 2022
Dobrodružství za humny i dál

Týden naplněný výlety, dobrodružstvím a hrami v blízkém 
i vzdálenějším okolí. 

 

8. - 12. 8. 2022
Malí tvořílci

Týden výtvarných aktivit, her a dobrodružství . pro
nejmenší. Výrobky si děti odnesou domů 

(předškoláci - 10 let).

www.svcletovice.cz1550,-Kč 22. - 26. 8. 2022
Workout

Přijď si vytvořit svůj vlastní tréningový plán pro posilování s
vlastní vahou těla a nauč se správnou techniku cviků. 

 Motivuj se k lepšímu a životnímu stylu.. 

11. - 15. 7. 2022
Let ' s go summer

Tábor pro děti, které chtějí zažít něco nového a poznat nové
kamarády. Hry, soutěže, zábava a legrace.

15. - 19. 8. 2022
Jump with us

Salta, flipy, otočky! Pojď se s Matoušem a Romanem naučit
parkour!

1800,-Kč

18. - 22. 7. 2022
Pán prstenů

Strhující hrdinná cesta za záchranu dávné Středozemě 
před věčnou tmou a zlým čarodějem Sarumanem.


