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 – Hurá na Olymp! aneb úplně „boží“ tábor

věková kategorie: 8 – 15 let

Týden plný zážitků a dobrodružství v krásné přírodě Orlických hor. Čeká nás spousta sportovních, vědomostních,
výtvarných, hudebních i tanečních her. Bohové jsou hraví a i my v hravém duchu dobudeme Olymp … všechno bude
„boží“. Doprava v ceně tábora.
Termín: 10.–17.7.2020 – Zdobnice v Orl. horách
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Martina Křípalová

LT č.2 - Cesta kolem světa

věková kategorie: 6– 15 let

Vyrážíme na cestu kolem světa, kde nás čeká spoustu dobrodružství, zážitků, her a zábavy. Ubytování je v horské chatě
s veškerým zabezpečením. Těšíme se na všechny děti, které rady cestují a chtějí zažít super týden prázdnin. Doprava
v ceně tábora.
Termín: 17.7.-24.7.2020 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Ludmila Kučírková

LT č.4 – Jumanji

věková kategorie: 8 – 15 let

Nech se vtáhnout do hry a vyzkoušej si „boj o život“ na vlastní kůži. Ke každoroční pohybové náloži přibyde trocha herního
adrenalinu…musíme přeci přežít v džungli! V noci nám útočiště poskytnou chatky, přes den nás ale čeká hluboký les,
mělký rybník, vysoká tráva,… Více informací o ubytování naleznete na stránkách www.rsnadeje.cz. Těšíme se na vás!
Termín: 8.–15.8.2020 – RS Naděje
Cena: 3 350,Vedoucí: Lucie Kuncová

Příměstské tábory
LT č.3 – Námořní plavba

věková kategorie: 6 – 15 let

Než vyplujeme za dobrodružstvím nejprve se budou muset jednotlivé posádky připravit na nalodění, proběhne křest
nových námořníků , pak zvedneme kotvy a na cestě plné her a soutěží poplujeme na dalekou cestu k ostrovu , kde
budeme pátrat po ukrytém pokladu, snad nás nepřepadnou piráti a doplujeme šťastně do klidného přístavu.
Termín: 27.7.-31.7.2020 Cena 1550,--Kč
Vedoucí: Radka Švecová

LT č.5 – Vesmírný týden OBSAZEN!!!

věková kategorie: 6 – 15 let

Můžete se těšit na vesmírný týden. Zažijete spoustu zábavy, her, soutěží, koupání a výletů.
Termín: 7.7.-10.7.2020
Cena : 1350,- Kč
Vedoucí: Ludmila Kučírková

LT č. 6 – Léto radosti

OBSAZEN!!!

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: 13.-17.7.2020
Cena : 1550,- Kč
Vedoucí: Mgr. Iva Petrová

LT č.7 – Příšerky s.r.o.

OBSAZEN!!!

věková kategorie: 4 - 9 let

Koukej si vyčistit tesáky, nabrousit drápy, vypilovat strašidelný řev a přihlásit se k nám na tábor. Zažiješ nezapomenutelný týden plný her, výletů, kamarádů a samozřejmě smíchu – bez toho by naše elektrárna nemohla fungovat.
Těšíme se na tebe!
Termín: 20.–24.7.2020
Cena: 1 550,Vedoucí: Lucie Kuncová

LT č.8 - Příměstský hudební tábor I.

věková kategorie: 6 – 10 let

Chtěl by ses naučit na nějaký hudební nástroj, ale nevíš, jaký si vybrat? Umíš už na nějaký hudební nástroj hrát a chceš si
vyzkoušet, jak to funguje v kapele? Máš rád hudbu a zároveň si chceš užít léto, poznat nové kamarády a zažít plno legrace?
Tak neváhej a přihlas se! Vhodné pro začátečníky i pokročilé hráče. V ceně je zahrnuta strava (pitný režim, oběd, lehká
odpolední svačina), celodenní výlet, odměny, zapůjčení nástrojů.
Termín: 27.7. – 31.7. 2020
Cena: 2000kč
Vedoucí: Dan Mašek, A.Pejcharová, L. Veselá

LT č.9 – V pravěku není nuda

OBSAZEN!!!

věková kategorie: 6 – 12 let

Vrátíme se zpátky v čase do dob lovců mamutů a sběračů. Jednotlivé tlupy neandrtálců se pokusí zdolat stezku
pravěkého lovce i ostatní nástrahy .Čekají nás pravěké hry, soutěže, skalní malby, výměnný obchod, výlety, koupání i
závěrečná hostina po zdařilém lovu. Obědy v HB zajištěny.
Termín: 3.-7.8.2020
Cena : 1 550,- Kč
Vedoucí: Radka Švecová

LT č.10 - Příměstský hudební tábor II.

věková kategorie: 10 – 16 let

Umíš hrát na nějaký hudební nástroj a chceš své dovednosti zlepšit nebo vyzkoušet něco nového? Chceš si zahrát ve
zkušebně jako opravdová kapela a naučit se na další hudební nástroje? Pak se určitě přihlas! Vhodné pro začátečníky i
pokročilé. V ceně je zahrnuta strava (pitný režim, oběd, lehká odpolední svačina), celodenní výlet, odměny, zapůjčení
nástrojů.
Termín: 10.8. – 14.8. 2020
Cena: 2000kč
Vedoucí: Dan Mašek, A.Pejcharová, L. Veselá

LT č.11 – Letní dovádění

OBSAZEN!!!

věková kategorie: 5 – 10let

Zaměříme se na naše smysly a s jejich pomocí budeme vnímat svět a vše živé kolem nás. Formou her a příběhů se
dotkneme témat - příroda, zvířátka, rostliny, naše tělo, zdravá chůze a mnoho dalších. Na děti čeká pestrý program –
pohybové hry, jóga pro zdravé a tělo a mysl, tvořivé dílny, koupání a kamarádi.
Termín: 17.-21.8.2020
Cena : 1550,- Kč
Vedoucí: Mgr. Iva Petrová

