
                                                               PUTUJEME ZA ZÁŽITKY  I.                                   
 
                                                                                    příměstský tábor pro děti od 1. třídy 
 
                                                                                    termín: pondělí 20. 7. - pátek 24. 7. 2020, 
                                                                                    8.30 - 16.30 (otevřeno máme 8.00 - 17.00) 
                                                                                    místo konání: Kulturní centrum Průhon,             
                                                                                    Socháňova 1220/7, 163 00 Praha 6 - Řepy 

 
 
Čekají nás dovednostní hry všeho druhu – některé pro šikovné ruce, jiné pro chytrou hlavu. 
V Africké savaně se seznámíme s jejími obyvateli. Je král Karel IV. na Karlštejně?  
Zahrajeme si líný tenis a frisbee v zelené oboře, užijeme si lanové centrum i vodní hrátky a 
nebude chybět výborná zmrzlina.  
 

Program:                       
pondělí - Všem se na vědomost dává, že se Chvalský  
zámek proměnil v jednu velkou hernu! Naši trpělivost  
prověří sestavování pohádkového orloje, taktiku bitva  
lodí, spolupráci balancovník a vědomosti ze zeměpisu  
mapa světa. Zahrajeme si minigolf, kuličky či kuželky. 
úterý - V krásné oboře Hvězda si zahrajeme frisbee i 
líný tenis. Uděláme si i opravdový piknik. 
středa - Vypravíme se do Africké savany za žirafami a  
slony. Máme ale štěstí, nemusíme jet až do Afriky, stačí do ZOO Praha.  
čtvrtek - Vydáme se vláčkem na Karlštejn. Ve Voskovém muzeu se seznámíme s významnými 
postavami českých dějin v dobových kostýmech i prostředí. Po stopách Karla IV. se projdeme 
středověkým městem a nakonec se osvěžíme moc dobrou ledovou tříští. 
pátek - Vyrazíme do Modřan. Užijeme si trochu sportu a určitě spoustu zábavy. Čeká nás 
třeba skvělý lanový park nebo vodní atrakce.  
 

cena: 1.800 Kč (v ceně je jízdné, vstupy, odborné vedení, pojištění i nějaký mls) 
 

co bude dítě potřebovat: 
oblečení: pohodlné sportovní oblečení a obuv na ven vhodně podle počasí, pláštěnka 
jídlo a pití: nerozbitná lahev na pití, 1x - 2x malá svačina, 1x velká svačina místo oběda 
 

                                                                       vedoucí tábora:  
                                                                       Mgr. Dana Křečková, Mgr. Martina Kudějová 
 

                                                                       organizátor tábora:  
                                                                       Kulturní centrum Průhon, příspěvková organizace 
                                                                       Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy 
                                                                       kurzy@pruhon.cz, +420 601 324 846  
                                                                       www.pruhon.cz / kurzy 
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