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   PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA LÉTO 2023 

 
PŘIHLÁŠKY POUZE ELEKTRONICKY PŘES SYSTÉM AUKSYS více na https://www.dobrichovickydomek.cz/tabory/ 
TÁBOR SE BUDE KONAT V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ MINIMÁLNÍM POČTEM ÚČASTNÍKŮ (9 DĚTÍ)                                          
CELODENNÍ STRAVA, PITNÝ REŽIM, CESTOVNÉ I PRONÁJEM ZAHRNUTO V CENĚ  
TERMÍN TÉMA VĚK LEKTOŘI CENA 
3. - 7.7. 
2023  
 
 

KALI SURVIVAL CAMP (pozor 5.,6. státní svátek) 
Chcete zažít dobrodružství?  Přijďte k nám na náš camp, 
vyzkoušíte si lekce sebeobrany, dozvíte se, jak „přežít“ nejen 
ve městě, seznámíte se se základy zdravovědy a první 
pomoci, budete se orientovat v přírodě, zkusíte to i s mapou 
a buzolou, postavíte si přístřešek, rozděláte oheň v přírodě, 
naučíte se, jak být v terénu neviditelný díky maskování i jak si 
zajistit pitnou vodu a jídlo.  

9-13 let Petr Musílek 3400,- 

3. - 7.7. 
2023 
 

ArteRadky  (pozor 5.,6. státní svátek) 
Výtvarně-zážitkový týden – hrajeme si a tvoříme i ve sváteční 
dny. Děti budou tvořit v ateliéru, kde budou kreslit, malovat, 
zaměří se na abstrakci, prožitkovou malbu, grafiku, spreje i 
mnohé jiné techniky. Další program se bude odehrávat i 
mimo tyto prostory, budou chodit do přírody, k řece a 
dalšího inspirativního prostředí, ve kterém děti nebudou 
tradičními návštěvníky, ale budou kreslit, malovat svoje 
obrazy přímo v prostředí v plenéru. Získají tak další inspiraci 
pro svoji tvorbu. Jejich zájem jistě povzbudí i zážitky v 
podobě návštěvy galerie výtvarného umění, kde na ně bude 
čekat připravený umělecký workshop a třeba i setkání s 
nefalšovaným profesionálním umělcem. 

6-8 let  Radka 
Charapovová 

4000,- 

10. - 14.7. 
2023 
 

Žijeme pohybem  
Sportuje se a hraje celý týden, rozvoj všestranného pohybu, 
základy atletických disciplín, míčové hry, gymnastické prvky, 
štafety a spoustu dalšího.  
Zažijte s námi léto v akci a pohybu! 

6-9 let Jana Červenková 
Diana Michálková 

3200,- 

10. - 14.7. 
2023 
 
 

ArteRadky 
Výtvarně-zážitkový týden, děti budou tvořit v ateliéru, kde 
budou kreslit, malovat, zaměří se na abstrakci, prožitkovou 
malbu, grafiku, spreje i mnohé jiné techniky. Další program 
se bude odehrávat i mimo tyto prostory, budou chodit do 
přírody, k řece a dalšího inspirativního prostředí, ve kterém 
děti nebudou tradičními návštěvníky, ale budou kreslit, 
malovat svoje obrazy přímo v prostředí v plenéru. Získají tak 
další inspiraci pro svoji tvorbu. Jejich zájem jistě povzbudí i 
zážitky v podobě návštěvy galerie výtvarného umění, kde na 
ně bude čekat připravený umělecký workshop a třeba i 
setkání s nefalšovaným profesionálním umělcem. 

9-16 let Radka 
Charapovová 

4000,- 

17. - 21.7. 
2023 

 

Kreativ tábor – SPOLUFINANCOVÁNO EU  
Příměšťák pro tvořivé děti. 
Ochutnáme z tvořivých zajímavých technik jako je 
decoupage, enkaustika, macrame i háčkování. Dáme si 
deskovky i míčovky, dlouhou prochajdu okolím i koupačku v 
řece. 
Přijď k nám, ať jsi začátečník nebo zkušenější tvořivec. 

8-12 let 
 

Lenka Dvořáková, 
Jana Chvalová 

2200,- 

17. - 21.7. 
2023 

Výletník – SPOLUFINANCOVÁNO EU 
Děti týden stráví pohybem v krásách okolní přírody a  

6-12 let Jarka Zusková  
Kateřina Hodková 

2200,- 



 prošlápnou své pohorky, při pěších výletech na rozhlednu 
Korunka, po stezce na Mořinku a při putování na Karlštejn po 
stopách Karla IV. budou tvořit z přírodnin, fotit, a dozví se z 
připravených úkolů zajímavosti z historie o těchto místech. 
Nezapomeneme ani na zvířátka, pojedeme se podívat do 
Zookoutku v Malé Chuchli. Těší se Jarka@Katka 

24. – 
28.7.2023 

LACHTANI ve vodě i na suchu 
Plavání a hry v dobřichovickém bazénu. Tvoření a další 
zajímavé aktivity v Dobřichovickém domku a výlety do okolí. 

7-12 let Daniela 
Čermáková 
Hana Matějková 

4100,- 

24. – 
28.7.2023 

LEGO TÁBOR 
Možnost, jak zábavným a neotřelým způsobem, mohou Vaše 
děti strávit své prázdniny. Pomocí LEGO® kostiček budou 
stavět speciálně navržené modely, hrát hry a poznávat svět 
vědy, architektury, robotiky. Děti během několika dní zažijí 
nejen LEGO® hrátky, ale i venkovní aktivity, soutěže a naučí 
se novým věcem. 

6-11 let Ivana Sedloňová  
Marie Bílá 

3200,- 

31.7. – 
4.8.2023 

Cyklotábor putování kolem řeky Berounky pro holky a kluky 
Na letošním příměstském táboře se vypravíme poznávat 
naše okolí na kole po cyklostezkách podél Berounky. Určitě 
zažijeme různá dobrodružství, zahrajeme si báječné hry, 
budeme společně zdolávat rozličné cíle. 
S sebou si každý den přineste dobrou náladu, chuť poznávat 
nové věci, místa, objevovat neznámé, zdolávat i překonávat 
překážky a užívat si léta. 

8-12 let 
 

Lenka Dvořáková, 
Jana Chvalová 

3700,- 

31.7. – 
4.8.2023 

LEGO TÁBOR 
Možnost, jak zábavným a neotřelým způsobem, mohou Vaše 
děti strávit své prázdniny. Pomocí LEGO® kostiček budou 
stavět speciálně navržené modely, hrát hry a poznávat svět 
vědy, architektury, robotiky. Děti během několika dní zažijí 
nejen LEGO® hrátky, ale i venkovní aktivity, soutěže a naučí 
se novým věcem. 

6-11 let Ivana Sedloňová  
Hana Matějková 

3200,- 

07. – 
11.8.2023 

Týden ZÁBAVNÉHO DESKOHRANÍ  
- SPOLUFINANCOVÁNO EU 
Rádi hrajete deskovky? Během týdne si budete moci 
vyzkoušet a zahrát spoustu nových zajímavých her a to, 
nejen uvnitř, ale i venku.  

6-11 let Lenka Dvořáková 2200,- 

07. – 
11.8.2023 

PRO PŘIHLÁŠENÍ KONTAKTUJTE PŘÍMO LEKTORKU  
Moje zázračná planeta – výtvarný tábor 
Naším společným domovem je planeta Země. A tak se na pár 
dní ponoříme do jejího zkoumání a pozorování. A taky do 
zkoumání sama sebe. Budeme malovat a kreslit. Budeme 
venku, jak jen nám to počasí dovolí. Vypravíme se na delší 
výlet. Budeme si hrát. Vytvoříme kruh. Bezpečný, radostný, 
zkoumající. Budeme dělat to, co nás baví. A na závěr nás čeká 
společné setkání a hostina. 

5-12 let Monika 
Urbášková  
tel.: 608 414 410 

3900,-  

14. – 
18.8.2023 

MOŘSKÝ KONÍK 
Vodní svět pro nás odkryje svá tajemství, budeme se 
potápět, hrát, plavat, skákat a užijeme si to nejen ve vodě, 
ale i na suchu při výletech po zdejším malebném okolí. 

7-12let Danča 
Čermáková, Hana 
Matějková 

4100,- 

14.-
18.8.2023 

Letní tábor s UKULELE– SPOLUFINANCOVÁNO EU 
Neseď doma léto celé, přijď zahrát na UKULELE! 
Naučíme se jednoduché rytmy a akordy k písničkám např.: 
Happy Birthday to you, Psí valčík, Over The Rainbow, Twinkle 
Twinkle Little Star, My Bonnie atd. Kdo bude chtít, zahraje i 
solo. Zkusíme hrát i podle tabulatury. Hudební soutěže 
(poznej melodii apod.) a venkovní hry s procházkami po okolí 
zpestří a zpříjemní hudebně naladěné léto. 
Dobrou náladu a ukulele s sebou! 

6-13 
(15) let 

Julia ŠUPÍKOVÁ 2200,- 

 


