
Z pohádky
do pohádky

VĚK 5 - 10
let

oběd,
pitný režim

Martina Havlasová
Marie Šuláková 

od 10.7.
do 14.7.

• celý týden budeme hrát hru zaměřenou na 
 pohádkové hrdiny 

• dětem přiblížíme jógu 

• každý den zažijeme spoustu napínavých 
 dobrodružství

• pohádkové putování doprovodíme výtvarným 
 tvořením  

• vypravíme se na celodenní výlet

1000 Kč za celý pobyt
200 Kč za den

Protančené léto

VĚK 7 - 15
let

Petra a Veronika Zimmerovy 
Martina Rakovská
Adéla Lívová 

od 24.7.
do 28.7.

• tančit budeme několik hodin denně! S námi 
 to hravě zvládnou začátečníci i pokročilí

• pod vedením instruktorů TS Great junior 
 a Greatčata se naučíme část choreografie pro 
 nadcházející sezónu

• tábor zakončíme malou ukázkou sestavy pro rodiče

• nebudou chybět hry, soutěže, koupání, tvořivé dílny

• jednu noc v SVČ přespíme a užijeme si zábavný 
 večerní program

• v ceně tábora je i dárek pro každého účastníka

1500 Kč za celý pobyt
(nelze dělit na dny)

Věda Výprava 
do stredovekuˇ ˇhrou

VĚK VĚK6 - 11
let

6 - 11
let

oběd,
pitný režim

oběd,
pitný režim

Hana Kunetková
Adéla Hubinková 

Hana Kunetková
Veronika Zimmerová 

od 17.7.
do 21.7.

od 31.7.
do 4.8.

• těšte se na tvořivé a bláznivé chemické i fyzikální 
 pokusy a hry, pozorování přes mikroskop 
 a binokulární lupu

• vytvoříme si herbáře z rostlin 

• zasportujeme si, zasoutěžíme, budeme se koupat 

• vypravíme se na celodenní výlet

• jednu noc přespíme v SVČ, opečeme buřty 
 a po setmění zažijeme dobrodružství 
 s nočními pokusy

• budeme tvořit v řemeslných 
 dílnách, zhotovíme si středověký kostým

• zahrajeme si tradiční i netradiční hry a soutěže

• připravíme si jídlo a naservírujeme hostinu 

• zažijeme i koupání, turistiku, vypravíme se 
 na celodenní výlet

• jednu noc přespíme ve stanech v areálu SVČ,  
 opečeme si buřty, zahrajeme noční hru 
 na detektivy

• nad ránem přivítáme slunce a rozluštíme 
 celotáborovou záhadu

• denní program trvá od 7 do 16 hodin

• děti je možné přihlašovat i na jednotlivé dny 
 (není-li uvedeno jinak)

• věk přihlašovaných dětí na tábory závisí 
 i na domluvě

• v případě přespání i večeře, snídaně a svačina

• bližší informace a přihlášky získáte v kanceláři 
 SVČ u Veroniky Zimmerové, na e-mailu:  
 vzimmerova@svclipnik.cz, nebo na telefonu 
 734 763 572.

www.svclipnik.cz 
www.facebook.com/svc.lipnik

1000 Kč za celý pobyt
200 Kč za den

1000 Kč za celý pobyt
200 Kč za den

oběd,
pitný režim

Středisko volného času 
Lipník nad Bečvou p. o.

Komenského sady 1334 
751 31 Lipník nad Bečvou

Tešíme seˇ
na  Vás!



Učíme se
basketball

VĚK 7 - 11 
let

František Školoudík
Veronika Zimmerová 

od 7.8.
do 11.8.

• budeme hlavně sportovat, 
 učit se a hrát basketbal - venku na hřišti i v hale

• mimo hraní her a tvořivých aktivit půjdeme 
 na výlet a na bazén

• jednu noc přespíme v SVČ, užijeme si noční hru, 
 zasmějeme se u ohně a opečeme buřty

matka přírody,Země

VĚK 6 - 11
let

od 21.8.
do 25.8.

• celý týden budeme hrát  ekohry a ekosoutěže

• tvořit a hýbat se při sportu, koupat se 
 a provozovat turistiku

• vydáme se i na celodenní výlet

• jednu noc přespíme v SVČ, opečeme buřty, 
 zahrajeme noční hru na detektivy a vyzkoušíme 
 i přírodovědné pokusy 

1000 Kč za celý pobyt
200 Kč za den

1500 Kč za celý pobyt
300 Kč za den

Stuhová
víla BUBENÍK

HUDEBNÍK

VĚK VĚK6 - 11
let

od 5
let

oběd,
pitný režim

oběd,
pitný režim

Michaela Šlosarová
Veronika Zimmerová

Marie Šuláková 
Hana Kunetková

Hana Kunetková 
Klára Tylichová

od 14.8.
do 18.8.

od 28.8.
do 1.9.

• zaměříme se na prvky moderní 
 gymnastiky, baletu, zpevnění 
 těla a základní manipulaci 
 s náčiním skutečných profesionálek

• mimo tréninky si zahrajeme 
 i spoustu her, půjdeme na výlet 
 a třeba i na koupaliště

• jednu noc přespíme v SVČ a na večeři 
 si objednáme pizzu :)

• užijeme si týden plný elegance a nových zážitků

• v ceně tábora je i dárek pro každého účastníka

• budeme si zpívat a hrát, taky tančit a poskakovat

• vyrobíme si rytmické hudební nástroje: bubínky, 
 bubny, cinkátka a cingrlátka

• naučíme se nové písničky a taky složíme 
 jednu vlastní

• pozveme si opravdickou kapelu, se kterou 
 si zazpíváme i zahrajeme 

• jeden den spojíme s druhým táborákem, 
 bubnováním a spaním v SVČ

• taky se budeme koupat, hrát hry a někdy i trochu 
 odpočívat třeba u pohádky :)

1500 Kč za celý pobyt
(nelze dělit na dny)

1000 Kč za celý pobyt
200 Kč za den

oběd,
pitný režim

oběd,
pitný režim

Prímestskéˇ ˇ
tábory

2017
Léto


