
aVe spolupráci s Mateřským centrem Hvězdička pořádáme příměstský tábor, kde se postaráme 
o vaše děti. Děti trpět nudou rozhodně nebudou, odnesou si spousty zážitků a zažijí s námi

dobrodružství v přírodě.
.

    1. turnus od 6. 7. do 10.7.2020
    2. turnus od 3. 8. do 7. 8. 2020

Pro všechny holky a kluky od 6 do 12 let (po domluvě�  i mladš�í� dě� ti).
.

Pro vaš�ě dě� ti buděmě plně�  k dišpozici v c�ašěch od 8,00 do 17,00 hod. 
(pr�iva�dě�ní� dě� tí� od 8,00 do 8,30 hod., vyzvěda�va�ní� dě� tí� od 16,30 do 17,00 hod.).

.

Bude zajištěna: 2x švac�ina, „poctivě�  dobru' tky od babic�ky ‘’ 1x obě�d, cěloděnní� pitní� rěz� im.

 A co s námi zažijí?
Každé ráno se sejdeme v tělocvičně Mateřského centra Hvězdička. Pohrajeme si, řekneme si, co nás 

v daný den čeká, vyrobíme si produkt, který budeme na naší výpravě potřebovat, posvačíme 
a před obědem se protáhneme na nedalekém hřišti. Po obědě nás čeká výprava do přírody 

za dobrodružnými úkoly - celotáborové hry. Šikovné ručičky se podívají na Konopiště, pojedeme také
na celodenní výlet na statek do Takonína, kde se seznámíme s domácími zvířátky, opečeme buřty, 

a když bude počasí přát, vypravíme se do lesa osvěžit k lesnímu potůčku. Čeká nás také výlet 
na rozhlednu Špulka a závěrečný den celodenní dobrodružný výlet na Konopišti. 

Každé dítě si odnese kromě různých výrobků své vlastní tričko a svůj herbář 
(z ručně nasbírané flóry) a hlavně nezapomenutelné zážitky.

.

             Cena: za ty�děn 2350,-Kc� (šourozěnci 2100,-).
                    Moz�nošt pr�ihla� šit dí�tě�  i na jědnotlivy�  děn za cěnu 490 Kc�. 

                        (V c�ěrvěnci jě moz�ně� , šě pr�ihla� šit az�  od u� těry� , v pondě� lí� jě šva� těk).            
.

   Přihlášky a dotazy:  Michaela Kukučková   773 906 367, michaelakukuckova@azet.sk
 Základna: tělocvična MC Hvězdička, budova Jednoty Coop (první patro nad prodejnou),
                                                                      Bezručova 1064, Benešov. 
a

                                                                                  www.hvezdicka.info 
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