AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času,
Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havl. Brod tel.
569 42 78 74 www.azcentrumhb.cz

Týdenní tábory
LT č.1 - Cesta kolem světa

věková kategorie: 6– 15 let
Vyrážíme na cestu kolem světa, kde nás čeká spoustu dobrodružství, zážitků, her a zábavy. Ubytování je v horské
chatě s veškerým zabezpečením. Těšíme se na všechny děti, které rady cestují a chtějí zažít super týden prázdnin.
Termín: 16.7.-23.7. 2021 - Zdobnice v Orl. horách
Cena 3 000,--Kč
Vedoucí: Ludmila Kučírková

Příměstské tábory
LT č.2 - Zázraky přírody

věková kategorie: 5 – 15 let
Můžete se těšit na týden, který prožijeme v přírodě. Zažijete spoustu zábavy, her, soutěží, koupání a výletů.
Termín: 12.7. – 16.7.2021
Cena : 1550,- Kč
Vedoucí: L. Kučírková, Jitka Brabencová

LT č.3 - Hraj si a poznávej

věková kategorie: děti 4 – 6 let
Házej, chytej, tancuj, jóguj, běhej a tvoř. Tábor pro ty nejmenší dětí už od 4 let do 6 let plný pohybu, her a
dobrodružství. Tento kemp je určen pro kluky i holky i bez předchozí sportovní a pohybové průpravy. Nemusíte
se bát, že bychom na kempu dětí fyzicky přetěžovali, všechny aktivity jsou brány s ohledem na věk dětí. Kemp vedou
kvalitní a zkušení trenéři. Program je pestrý, zábavný a budeme podnikat i výlety mimo Havlíčkův Brod. V ceně
tábora je vstupné, jízdné, obědy v HB.
Termín: 19. - 23.7. 2021
Cena :1550,- Kč
Vedoucí : Mgr. Iva Petrová

LT č.4 - PT „Qua hora nescis“

věková kategorie: 4-10 let
S bandou našich strašidel se společně podíváme na zoubek havlíčkobrodským pověstem. Duch nás provede místy, o kterých
se v pověstech vypráví, zahraje si s námi spoustu her, vyrazí s námi na výlety a pomůže nám přečkat strašidelnou noc v AZ
Centru. Jestli máte pro strach uděláno, budeme se těšit na našem táboře na shledanou.
Termín: 26.7. – 30.7.2021

LT č.5 - Příměstský hudební tábor I.

Cena: 1550,-Kč

Vedoucí Lucie Lupačová

věková kategorie: 6-10 let

Chtěl by ses naučit na nějaký hudební nástroj, ale nevíš, jaký si vybrat? Umíš už na nějaký hudební nástroj hrát a
chceš si vyzkoušet, jak to funguje v kapele? Máš rád hudbu a zároveň si chceš užít léto, poznat nové kamarády a
zažít plno legrace? Tak neváhej a přihlas se! Vhodné pro začátečníky i pokročilé hráče ve věku od 6 do 10 let. V ceně
je zahrnuta strava (pitný režim, oběd, lehká odpolední svačina), celodenní výlet, odměny, zapůjčení nástrojů.
Termín: 26.7. -30.7.2021
Cena: 2000kč
Vedoucí: Daniel Mašek
Anna Pejcharová
Lucie Veselá

LT č.6 – Království řemesel
věková kategorie: 5 – 12 let
Během celého týdne si vyzkoušíme, co a jak dělali dráteníci, hrnčíři, svíčkaři, tkalci a jiná řemesla. Je připraven aktivní
program, sportování, hry, soutěže a čekají nás i výlety na zajímavá místa. V ceně tábora jsou 2 obědy, materiál,
doprava a vstupné.
Termín: 9.8. – 13.8. 2021
Cena : 1550,- Kč
Vedoucí: Radka Švecová

LT č.7 - Ať žijí duchové

věková kategorie: 5 -15 let
Pojď se s námi stát rytířem. Vydáme se společně po stopách hradních pánů a paní, kteří sídlí nedaleko našich obydlí.
Zažijeme spoustu dobrodružství, stínové divadlo, a dobytí pokladů na třech hradech.
Termín: 2.8. – 6.8.2021
Cena: 1550,-Kč
Vedoucí: L. Kučírková

LT č.8 - Příměstský hudební tábor II.

věková kategorie: 11-16 let

Umíš hrát na nějaký hudební nástroj a chceš své dovednosti zlepšit nebo vyzkoušet něco nového? Chceš si zahrát
ve zkušebně jako opravdová kapela a naučit se na další hudební nástroje? Pak se určitě přihlas! Vhodné pro
začátečníky i pokročilé hráče ve věku od 11 do 16 let. V ceně je zahrnuta strava (pitný režim, oběd, lehká odpolední
svačina), celodenní výlet, odměny, zapůjčení nástrojů.
Termín: 9.8. – 13.8.2021
Cena: 2000kč
Vedoucí: Daniel Mašek
Anna Pejcharová
Lucie Veselá

LT č.9 – Duhové hrátky

věková kategorie: 5 – 12 let
Týden plný zážitků, výletů, her a soutěží. Je připraven program pro zábavu, pohybové hry, tvořivé dílny, výlety,
koupání. Vyzkoušíme všechny barvy duhy a po oddílech budeme soutěžit o závěrečný duhový pohár .V ceně tábora
jsou 2 obědy, materiál, doprava a vstupné.
Termín: 16.8. – 20.8. 2021
Cena : 1550,- Kč
Vedoucí: Radka Švecová

LT č.10 - Letní dovádění
věková kategorie: děti 7 - 11 let
Tábor je určen všem dětem od 7 do 11 let, které si chtějí užít smysluplnou zábavu ke konci letních prázdnin. . Těšte
se na zábavné výlety mimo Havlíčkův Brod. Dětem nabízíme pestrou paletu aktivit a sportu, přes kreativní tvoření a
modelové hry. Naše lokalita nabízí venkovní i vnitřní aktivity dle aktuálního počasí. Kemp vedou kvalitní a zkušení
trenéři. Pokud počasí dovolí navštívíme i venkovní koupaliště. V ceně tábora je vstupné, jízdné, obědy v HB.
Termín: 23 - 27.8. 2021
Cena :1550,- Kč
Vedoucí : Mgr. Iva Petrová

