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Program příměstských táborů v Úhonicích 2021 
  

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY / MŠ 
1., 2., 7., 8. a 9. 7. 2021 

Cena: 700 Kč (tj. 550 Kč stravné, 150 Kč divadlo) 

Tábor plný zábavy, tvoření a her, letos s pohádkovými bytostmi. Zažijeme karnevalový bál i 
rytířské zápasy. Navštívíme vlakem okolí hradu Karlštejn, kde budeme soutěžit o klíč 
Karla IV. Když se nám to podaří, budeme v kapli pasováni na princezny a rytíře! Za odměnu 
nás přijede opět navštívit Divadélko Koloběžka se svou Houbařskou pohádkou a i my si 
nějakou klasickou pohádku společně zahrajeme :) 
Těší se na vás Edita Bendová a Ráďa Kročáková (Křemílek a Vochomůrka) 
 

 

Madagaskar, putování za zvířaty / MŠ 
12. - 16. 7. 2021 

Cena: 1 070 Kč (tj. 550 Kč stravné, 520 Kč doprava + vstup do ZOO) 

Milé děti, poznejte s námi tajuplnou živočišnou říši a vydejte se s námi po stopách těch 
nejzajímavějších stvořeních. Navštívíme spolu Zoo, kde se na zvířátka budeme moci podívat 
zblízka. V programu nebudou chybět společné hry, soutěže nebo odměny. Poznáme 
podmořské živočichy, šelmy, zvířátka z džungle a představíme si i některá domácí zvířátka. 
Budeme se na vás těšit! 
K. Sýkorová a M. M. Bennett  

 
 

Míčově-cyklo-výcvikový příměstský tábor pro ZŠ 
12. - 16. 7. 2021 

Cena: 650 Kč (stravné) 

E. Voráčková, J. Smíšek  

V rámci sportovního tábora seznámíme děti s pohybovou průpravou univerzální pro všechny 

činnosti. Jednotlivé dny probereme základní pravidla dané disciplíny, probereme teorii úkonů 

a techniky. Každý den zakončíme praktickou hrou (volejbal, florbal, basketbal), či 

dovednostní soutěží (cyklistika, atletika). Cyklistická část proběhne formou výletu po okolí 

Prahy – Západ a Středočeského kraje (cca 15 – 20 km). Strava a pitný režim v průběhu dne 

bude pro děti zajištěna (svačina, oběd, svačina – sladká tečka od Evičky �). 

Pomůcky potřebné pro absolvování tábora: 

● Volejbal – sportovní oblečení a obuv (příp. nákoleníky, vlastní volejbalový míč) 

● Florbal – sportovní oblečení, sportovní obuv (příp. vlastní florbalovou hůl a míček) 

● Kolo – vlastní kolo, cyklistická helma, batůžek na svačinu a lahvičku na pití (příp. 

cyklo rukavice a sluneční brýle) 

● Basketbal – sportovní oblečení, sportovní obuv (příp. vlastní basketbalový míč) 

● Atletika – sportovní oblečení, sportovní obuv 
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Hudebně divadelní příměstský tábor pro ZŠ 
19. - 23. 7. 2021 
Cena: 850 Kč (tj. 650 Kč stravné, 200 Kč výlet) 

Prozkoumáme možnosti vlastního svobodného projevu a společné tvorby. Budeme si hodně 
hrát a společně budeme tvořit představení, které na závěr provedeme. Každému najdeme 
roli tak, aby jej těšila... na scéně, či v zákulisí. Vyzkoušíme různé hry a improvizační pokusy 
a pokud to půjde, vyrazíme i na výlet. Vhodné pro extroverty i introverty, pro kluky i holky. 
K. Polačková Husová a M. Urbanová 
 

 
CESTA KOLEM SVĚTA pro MŠ 
26. - 30. 7. 2021 

Cena: 700 Kč (tj. 550 Kč stravné, 150 Kč divadlo) 

Pojďte s námi cestovat, alespoň po mapě :) Každý den spolu navštívíme jeden kontinent. V 
Africe se setkáme s opičkou Haničkou, v Austrálii s klokanem Danem, v Asii s pandou 
Lindou, v jižní Americe s lenochodem Leonem a v severní Americe s  grizzlíkem Bertíkem a 
nakonec skončíme doma v Evropě s naším Sokolem. A to bude i hlavní průvodce naším 
táborem. Navštíví nás také indiánský šaman, který nám ukáže jak správně bubnovat, jak 
vyzdobit teepee anebo střílet na bizona. Při australském dni si uděláme výlet do 
podmořského světa a zažijeme spoustu dalších dobrodružství. 
Těšíme se na prázdniny s vámi.  
R. Kročáková, E. Bendová 

 

 

Art (umělecky zaměřený) pro ZŠ 
2. - 6. 8. 2021 

Cena: 650 Kč (stravné) 

Týden s uměním - kreslení, malování, tvoření, různé kreativní techniky. Návštěva Národní 

galerie, pokud to situace dovolí. Společné hry a pohodová atmosféra. � 

J. Vlčková, J. Radotínská 

 
Olympiáda / ZŠ 
16. - 20. 8. 2021 
Cena: 1 150 Kč (tj. 650 Kč stravné, 500 Kč vstupné + doprava) 

Chceš si o prázdninách užít plno zábavy? Nechceš sedět jen tak na gauči? Tento společný 
týden si nejen zasportuješ, budeš mít možnost donést si domů kreativní výtvory nebo 
dokonce i medaili! Společně si zaplaveme nebo prozkoušíme tvoji odvahu v lanovém parku. 
Tak co, přidáš se k nám? Budeme se těšit! 
K. Sýkorová, M. M. Bennett 
 
 


