AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času,
Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havl. Brod
tel. 569 42 78 74 www.azcentrumhb.cz

Jednodenní tábory
Den na In-line
Celodenní výlet na cyklostezku do Přibyslavi. Do Přibyslavi vyrazíme vlakem. Odjezd, příjezd i způsob, jakým se do
Přibyslavi budou dopravovat naše brusle, bude upřesněno v dubnu, případně v květnu 2018 podle počtu přihlášených. S
sebou si vemte svačinu na celý den a dostatečný pitný režim. Na cyklostezce není možnost koupit si občerstvení.
Cyklostezka Přibyslav - Sázava u Žďáru a zpět je dlouhá cca. 16 km, proto zvažte, zda je dítě dostatečně zdatné, aby si
INLINE výlet užilo a zvládlo.
Termín 2.7.2018
Cena 300,-Kč
Vedoucí: Ing. Martina Niklová

Den s keramikou
V keramické dílně budeme vyrábět drobné předměty, vyzkoušíme i techniky jako fimo, tiffany aj. Mezi výrobami se
proběhneme v parku, kde nás čeká hra s překvapením.
Termín 3.7.2018
Cena 300,-Kč
Vedoucí: Květa Cempírková

Pohodový letní den
Zahrajeme si různé hry v přírodě, vykoupeme se,možná najdeme i poklad. Pro jistotu máme připravenu i mokrou
variantu.
Termín 4.7.2018
Cena 300,-Kč
Vedoucí: Mgr. Miloš Kejklíček

Týdenní tábory
LT č.1 – Léto superhrdinů
Kde jinde se mohou Avengers a Strážci vesmíru potkat se svými staršími kolegy Batmanem, Supermanem a dalšími?
Jedině na Zdobnici na Létě superhrdinů. Čeká nás akčí program plný her, soutěží a zápolení. Stvoříme vlastní superhrdiny
a užijeme si spoustu akce a zábavy.
Termín: 13.7.-20.7.2018 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 2 700,--Kč
Vedoucí: Ing. Martina Niklová

LT č.2 - Prázdninový vandr
Název tábora „ Prázdninový vandr“ v sobě skrývá akčnost, pohyb, také hry a soutěže a pro někoho možná i první spaní
pod širákem. Čeká nás vandrovní torna plná překvapení a nečekaných zážitků. Na všechny se těší stálý tým vedoucích.
Termín: 20.7.-27.7.2018 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 2 700,--Kč
Vedoucí: Květa Cempírková

LT č.3 – Cesta do pravěku
Připravte dětem skvělý zážitek,nenechávejte je o prázdninách doma,když se mohou s námi vydat do pravěku pod hradem
Lipnice nad Sázavou,tzn.pro broďáky"skoro za humny".V sobotu příjezd, v pátek domů!!!O vaše děti se na táboře bude
starat zkušená a sehraná parta vedoucích s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi. vAŠE DĚTI SE NEBUDOU MÍT ČAS S
NÁMI NUDIT. cELOTÁBOROVÁ HRA "cESTA DO PRAVĚKU" PŘINESE DOBRODRUŽSTVÍ, během kterého se vydáme do doby
ledové, vydáme se na stezku pravěkého lovce, rozděláme oheň a něco si na něm uvaříme,,budeme lovit zvěř,bránit vůdce
tlupy.Tábor je vhodný pro děti od 6 do 17 let, program je uzpůsoben všem věkovým kategoriím, jejich schopnostem a
dovednostem.Letní tábory AZ Centra mají dlouholetou tradici a na Lipnici jedeme už pošesté!!POJEĎTE S NÁMI!!!
Termín: 28.7.-3.8.2018 - Lipnice n.S.
Cena 2 400,--Kč
Vedoucí: Radka Kadlecová

LT č.4 - Simpsonovi
Vyrážíme do Springfieldu, přidáš se? To si přece nemůžeš nechat ujít - zahrajeme brännball proti Homerovi, möllky a kubb
s Marge, vyklepneme Barta ve fotbale, přehazované nebo ringu, k tomu všemu veget na pláži u rybníka, táborák, výlet na
kolech...Ubytovaní budeme v penzionu nebo chatkách v Campu Velkopařezitý Řásná s.r.o. ...zkrátka týden, jak má být!
Termín: 12.8.-18.8.2018 - Řásná
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Lucie Kuncová

LT č.14 – Letní tábor parkour
Letní sedmidenní pobyt určený dětem od 8-15ti let. Na táboře se naučíš, jak trénovat parkour správně a bezpečně.
Společně pod naším vedením (odkaz- www.leapparkour.cz) tě naučíme různé triky, salta nebo výlezy. Celý týden bude
doprovázen symbolickým rámcem a spousty her. Pojď si s námi nejen zlepšit skill v parkouru, ale i užít spousty zábavy.
UPOZORNĚNÍ: Uvedená cena 4.500,-Kč je pro děti do 9 let, starší platí 4.900,-Kč.
Termín: 8.7.-15.7.2018 - Kuklík
Cena 4 500,--Kč/4.900,-Kč
Vedoucí: Marcela Pospíchalová

Příměstské tábory
LT č.5 – S kamarády za dobrodružstvím – naplněn!!!
Můžete se těšit na týden plný her, soutěží a zábavy. Za dobrodružstvím se vydáme do okolí Havlíčkova Brodu a do Jihlavy.
Termín: 9.7. – 13.7.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Jitka Brabencová

LT č.6 - Letní dovádění
Program který uspokojí opravdu všechny dle svých zájmů a preferencí. Baví vás jakýkoliv tanec, sport, jóga? Dáte raději
přednost své fantazii v rámci výtvarných lekcí? Budete si moci totiž vyzkoušet úplně všechno. Nebudou samozřejmě
chybět různé hry, soutěže, koupání a další program, který Vás zavalí zábavou a skvělou prázdninovou atmosférou.
Termín: 16.7. – 20.7.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Mgr. Iva Petrová

LT č.7 – Bob a Bobek
Malér! Králíci si pořádně nehlídali klobouk, teď je v něm díra jako hrom, nikdo neví, jak se to stalo, a ještě k tomu dovnitř
fouká. Pomůžeš Bobovi s Bobkem přijít záhadě na kloub a najít kouzelníka Pokustona, aby jim mocným kouzlem pomohl
díru opravit? Určitě na nás čeká spousta dobrodružství ve dne, možná dokonce i v noci, a užijeme si plný klobouk
srandy...Co ty na to?
Termín: 23.7. – 27.7.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Lucie Kuncová

LT č.8 – Velká vlaková výprava - naplněn!!!
Týden plný soutěží, zábavy, poznání a výletů, na které pojedeme, jak jinak na vlakové výpravě, než vlakem. Navštívíme
zajímavá místa, kde si přijdou na své milovníci přírody a zvířátek i vášniví sběratelé turistických známek.
Termín: 30.7. – 3.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Ing. Martina Niklová

LT č.9 – Duhový týden - naplněn!!!
Těšte se na týden plný barev, soutěží, zábavy, koupání, výletů a noční hru s přespáním v AZ Centru.
Termín: 6.8. – 10.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Ludmila Kučírková

LT č.10 – Indiánské léto - naplněn!!!
Pojďme zažít pár dní jako indiáni,bydlet v týpí, hrát lecros,vyrábět a luky a šípy, tancovat kolem ohně, mluvit znakovou
řečí, oydobit se šperky a ušít si indiánské oblečení a mnoho dalšího....doprovázet nás budou příběhy Indiána Malého
Stromu.
Termín: 13.8. – 17.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Veronika Drašňárová

LT č.11 - Léto v pohybu – naplněn!!!
Pro děti je připraven aktivní program na celý týden, je určen i pro nejmenší školáky a předškoláky, kteří si na pobytový
tábor ještě netroufají, nebo si tento způsob letního dovádění chtějí jenom vyzkoušet. Budeme sportovat, jógovat,
tancovat, hrát hry a tvořit, plánujeme koupání a celodenní výlety na zajímavá místa.
Termín: 20.8. – 24.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Mgr. Iva Petrová

LT č.12 – Kouzelné prázdniny
Potěšte své děti o letních prázdninách a pošlete je na příměstský tábor do světa plného čar a kouzel !! V
programu,který bude upřesněn v dubnu 2018, počítáme se třemi vlakovými výlety mimo Havlíčkův Brod. Dva dny
budeme ve městě, kdy je zajištěn pro děti oběd a odpoledne se chodíme koupat do krytého bazénu.Celý týden nás
všude ovládnou ČÁRY A KOUZLA, soutěže a zábava.Tábor je určen pro děti od 6 do 10 let.
Termín: 27.8. – 31.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Radka Kadlecová

LT č.13 – Příměstské hudební soustředění
Příměstské hudební soustředění nabízí zajímavý program pro děti,které již na nějaký nástroj hrají, i pro ty, které by si hru
chtěli vyzkoušet. V ceně soustředění je zahrnuta strava v podobě oběda, pitný režim po celý den, malá svačina, program
pod vedením kvalifikovaných vedoucích, zapůjčení nástrojů a celodenní výlet.
Termín: 30.7. – 3.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Daniel Mašek

LT č.15 – Soustředění Rebels Cheerleaders
Sportovní soustředění Rebels Cheerleaders AZ Centra.
Celý týden je vyplněný pohybovou a kondiční průpravou a přípravou pro nadcházející školní rok. Soustředění má velmi
specifické zaměření a poměrně vysokou náročnost na kondici, proto je určeno POUZE pro stávající Rebels Cheerleaders
nebo dívky, které se chtějí ve školním roce 2018/2019 stát součástí soutěžních týmů Rebels Cheerleaders.
Termín: 27.8. – 31.8.2018
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Martina Niklová

