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

Týdenní tábory
LT č.1 – Týden malých dobrodružství

věková kategorie: 7 – 15 let

Název tábora sám o sobě skrývá akčnost, pohyb, soutěže, hry, nová přátelství a zážitky. Budeme se toulat přírodou
Orlických hor a celým týdnem nás bude jako každý rok provázet celotáborová hra. Na všechny děti po 1. třídě do SŠ se
těší stálý tým vedoucích.
Termín: 4.7.-12.7.2019 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Květa Cempírková

LT č.2 – Divoký západ

věková kategorie: 6 – 15 let

Vyrážíme na Divoký západ do Orlických hor! Nesmysl? Pojeď s námi a uvidíš, že není lepší místo a program. Budou se
tam prohánět stateční šerifové, odporní banditi, drsní kovbojové i divocí indiáni. Nebudou chybět přestřelky, krocení
mustangů ani indiánské rituály. Ubytování je v horské chatě s veškerým zabezpečením i kuchyní.
Termín: 12.7.-19.7.2019 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 2 700,--Kč
Vedoucí: Radka Kadlecová

LT č.3 – Harry Potter a výprava do hor

věková kategorie: 9 – 15 let

S Harry Potterem prožijeme spoustu dobrodružství. Hry, výlety, sportování a hlavně spousta zábavy.
Termín: 19.7.-26.7.2019 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 2 700,--Kč
Vedoucí: Ing. Martina Křípalová

LT č.4 – Karlík a továrna na čokoládu

věková kategorie: 8 – 15 let

Tentokrát se s týmem zkušených Umpalumpů vydáme do továrny na čokoládu. Ač to zní jako kalorická bomba, ve
skutečnosti se jedná o sportovně zaměřený pobyt. Ubytovaní budeme v čtyřlůžkových chatičkách v kempu Horka, který
nabízí dostatek prostoru na hraní her a sportování, ohniště na táborák, okolí je protkané množstvím lesních cest vhodných
pro jízdu na kole a celý kemp leží u řeky, ve které se můžeme v horkých dnech svlažit. Program bude uzpůsoben všem
věkovým kategoriím a jejich schopnostem. Tábor je tak vhodný pro děti od 8 do 15 let. Budeme doufat, že právě Vaše
dítko získá zlatý kupon a vydá se s námi za zábavou a dobrodružstvím.
Termín: 11.8.-17.8.2019 - kemp Horka
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Lucie Kuncová

Příměstské tábory
LT č.5 – Letní olympiáda

věková kategorie: 6 – 15 let

Můžete se těšit na týden plný sportu. Zažijte netradiční olympiádu, výlety a spoustu zážitků.
Termín: 1.7. – 4.7.2019
Cena : 1250,- Kč

LT č.6 – Vodní království

Vedoucí: Lída Kučírková

věková kategorie: 6 – 15 let

Můžete se těšit na týden plný her soutěží a zábavy. Vydáme se na výlety do okolí Havlíčkova Brodu
Termín: 8.7. – 12.7.2019
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Lída Kučírková

LT č.7 – Léto v pohybu

věková kategorie: 5 – 10 let

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, hrát hry,
jógovat, tvořit, plánujeme koupání, výlet do lesa a celodenní výlety na zajímavá místa
Termín: 15.7. – 19.7.2019
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Iva Petrová

LT č.8 – Kreativní příměstský tábor

věková kategorie: 6 – 12 let

Čeká nás rozmanité tvoření, hry, aktivity v přírodě a zajímavé výlety. Děti si zkusí oblíbené točení na hrnčířském kruhu,
modelování z hlíny i malování keramiky. Budou připraveny ukázky různých výtvarných a rukodělných technik, které
můžete zkusit. Nebudou chybět výlety na zajímavá místa i koupání. Obědy v HB zajištěny.
Termín: 22.7. – 26.7.2019
Cena : 1650,- Kč
Vedoucí: Radka Kadlecová

LT č.9 – Stroj času

věková kategorie: 4 – 11 let

Jak to tenkrát bylo? A jak to jednou bude? S bandou zkušených a sehraných vedoucích se s pomocí nalezeného stroje
času vydáme do dob minulých i budoucích a budeme objevovat neobjevené. Čeká nás vaření v divočině, spousta her,
výlety, společné přespání, večerní hra a množství zážitků. Program bude uzpůsoben dětem od 4 do 11 let.
Termín: 29.7. – 2.8.2019
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Lucie Kuncová

LT č.10 – Hotel Transilvánie

věková kategorie: 6 – 15 let

Těšte se na týden plný her, soutěží, zábavy, koupání, výletů a noční hru s přespáním v AZ Centru.
Termín: 5.8. – 9.8.2019
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Lída Kučírková

LT č.11 – Letní hudební soustředění

věková kategorie: 8 – 17 let

Chceš se naučit hrát na nějaký hudební nástroj? Chceš si vyzkoušet hru ve vlastní kapele? Tak neváhej a přihlas se!
Soustředění je vhodné pro začátečníky i pokročilé hráče. Budeme pracovat ve skupinách pod vedením zkušených
vedoucích - Lucie Veselé, Daniela Maška a Anny Pejcharové
Termín: 12.8. – 16.8.2019
Cena : 1450,- Kč

LT č.12 – Letní dovádění

věková kategorie: 6 – 10 let

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: 19.8. – 23.8.2019
Cena : 1450,- Kč
Vedoucí: Iva Petrová

Zahraniční zájezdy
Chorvatsko, Poreč– apartmány ASTRA s CK TAS Travet Active Sport s.r.o. a 101CK Zemek
S kolem i bez něj na Istrijský poloostrov do Poreče - nejen pasivní dovolená.
Termín: 22.6.-29.6.2019.
Cena: 6 350,-- za osobu při 2x2 ubytovaných v apartmánu.
Cena nezahrnuje stravu – možno objednat polopenzi – dospělá osoba 3 170,-- , dítě 4 – 12 let 1 580,- a
do 4 let zdarma. Kolo cca 700,-- . Možnost objednat i bez jídla, je k dispozici kuchyňka.
CK –TAS-Travet Active Sport.s.r.o, Kytlická 780/18, 190 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze (odd.C,
vložka 217111), IČ: 02225361
Vedoucí: Květa Cempírková – přihlášky

Francie - KORSIKA – Ghisonaccia- Camp Marina d Erba Rossa – s CK Dolnotour Praha
Na kole i bez něj na KORSIKU– nejen pasivní dovolená. Cena zahrnuje autobus, ubytování
v moubilhomech 2+2, lednice, kuchyňka, sociálka součástí, polopenzi, převoz kola a 1 výlet bez kol.
Určeno pro širokou veřejnost
Termín: 13. – 22.9.2019
Cena: 9 900,-Cena nezahrnuje pobytovou taxu 7 EUR osoba/týden, a další 2 výlety na kolech dle dohody s CK na
místě
CK Doltour s.r.o., Rezierova 296, 109 00 Praha 10, zapsaná OR Měst. Soudu v Praze (odd.C, vložka 50064). IČ:
25105604
.
Vedoucí: Květa Cempírková – přihlášky

