
                                                      PUTUJEME ZA ZÁŽITKY  II.  
                                                                                        
                                                                                    příměstský tábor pro děti od 1. třídy  

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                    termín: pondělí 27. 7. - pátek 31. 7. 2020                      

                                                                                    8.30 - 16.30 (otevřeno máme 8.00 - 17.00)                                                                                        

                                                                                    místo konání: Kulturní centrum Průhon,   

                                                                                    Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy  

                                                                                                                                          
 
Pošlapeme a pojedeme za novými zážitky a dobrodružstvím, budeme si hrát i trochu 
sportovat. Užijeme si spoustu legrace. Projedeme se na kole pod dohledem policie. 
Podíváme se na pravý dvouplošník i živé medvědy z Večerníčku. Projdeme se kolem zámku i 
řeky Berounky a budeme hledat chobotničky na Kampě. 
 

Program:                       
pondělí - Vyrazíme na výlet na sportovní letiště Točná.  
Mají tam kromě letadel i krásné multifunkční hřiště.  
úterý - Prohlédneme si expozici policejního muzea a  
projedeme se na dopravním hřišti za dozoru policie.   
středa - Vydáme se na návštěvu do Berouna. A kam  
jinam než k medvědům Kubovi a Matějovi, našim  
dobrým známým z Večerníčku. Nebude chybět ani  
výborná zmrzlina. 
čtvrtek - Pojedeme na výlet do Nižbora. Na zámku si prohlédneme nově upravenou stálou 
výstavu o Keltech. Byli Keltové takoví hrdinové, jak si myslíme? Co měli rádi a co dovedli? A 
jak to tu vlastně vypadalo před jejich příchodem? Možná nám zbyde čas i na pěkné koupání. 
pátek - Projdeme Petřín, ten je krásný v každém ročním období. Pokračovat budeme na 
Kampu, někde tam jsou schované chobotničky z 2. patra. Kdo je najde, dostane zmrzlinu. 
 

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 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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