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Příměstské tábory Klubíčko Kroměříž, z. s. – léto 2016 

Hlásit se můžete přes náš rezervační systém na www.klubickokm.cz 

Termín Název tábora Typ tábora Věk dětí Vedoucí lektor 
Cena 

tábora/Kč 

4.-8.7.2016 
Tajemství hudby, obrazu a 

umění výtvarný 7 -11 let Sanchir Ganbaatar 1750 

18.-22.7.2016 Ma-Ma Sport sportovní 5 - 7 let Martin Mazánek 1950 

18.-22.7.2016 Angličtina s latinou I. 
taneční s 

angličtinou 8 - 10 let Eva Matýšková 1950 

25.-29.7.2016 Pod pirátskou vlajkou pohádkový 3 roky - 5 let Lenka Hašpicová 1750 

25.-29.7.2016 Tiger who came to tea I. s angličtinou 6  - 8 let Natalie Csizmaziová 1950 

1.-5.8.2016 Indiánské léto sportovní 7  - 10 let Irena Vlašínová 1950 

1.-5.8.2016 
Klubíčkové barevné 

prázdniny tvořivý 5  - 9 let Věra Škopová 1950 

1.-5.8.2016 Tajemná zahrada 

tábor v 
Květné 
zahradě 7  - 10 let Petr Hudec 1750 

8.-12.8.2016 Z pohádky do pohádky pohádkový 3 roky - 5 let Lenka Hašpicová 1750 

8.-12.8.2016 Tiger who came to tea II. s angličtinou 4  - 5 let Natalie Csizmaziová 1950 

15.-19.8.2016 Angličtina s latinou II. 
taneční s 

angličtinou 5  - 7 let Eva Matýšková 1950 

 

 

Popis táborů Klubíčka Kroměříž, z. s. – léto 2016 

Příměstské tábory probíhají v čase 8.00 - 16.00h (pro děti do 6ti let včetně poledního odpočinku 12.00 -14.00). V 

ceně 2 x svačinka, oběd, pitný režim a základní pojištění, odborné vedení zkušenými lektory, veškerý materiál. 
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Popis táborů 
 
4. – 8. 7. 2016, Tajemství hudby, obrazu a umění – výtvarná dílna 

Věk dětí: 7 - 11 let 

Vedoucí lektorka: Sanchir Ganbaatar (hovoří česky) 

Popis náplně tábora: Hudba Obraz Umění je název pro pětidenní výtvarnou dílu. Uskuteční se v obrazárně 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Tábor nabízí pestrou výtvarnou činnost zaměřenou především na kresbu, malbu 

a hudbu. Představíme si díla starých mistrů ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. Dramatickou a výtvarnou 

činností se budeme seznamovat s díly, ve kterých zavítáme do světa krajinomalby, zátiší, portrétu a nahlédneme také 

do Hudebního kabinetu I. ve kterém se vyskytují vzácné noty světových skladatelů. Vyzkoušíme si jednotlivé hudební 

nástroje a za poslechu významných skladeb si zkusíme vytvořit výtvarné dílo. Tvořit budeme přímo v  expozici, 

ateliéru či v zámeckém parku. Poslední den uspořádáme výstavu vytvořených prací pro rodiče a přátele. 

 
18. - 22. 7. 2016, Ma-Ma Sport - sportovní tábor 
Věk dětí 5 - 7 let 
Vedoucí lektor: Martin Mazánek 
Popis náplně tábora: Sportovní tábor s MArtinem a MArkétou se zaměřením na různé typy sportu a pohybových 
aktivit. Například floorball nebo atletika. Dále na děti čekají soutěže nebo hry zaměřené na různé sporty. 
 
18. - 22. 7. 2016, Angličtina s latinou I. – taneční tábor s angličtinou 
Věk dětí 8 - 10 let 
Vedoucí lektor: Eva Matýšková 
Popis náplně tábora: Každý den nás čekají nejen taneční a pohybové hry, ale také jedna krátká taneční sestava ( Cha-

Cha, Rumba, Samba, Jive). Nahlédneme s dětmi do tanečního sportu - ukázky tanců, hudby, soutěžních šatů, bot, 

kosmetických kufříků tanečnic apod. Pozvali bychom také profesionální taneční pár na nějaké vystoupení. Celý týden 

nás bude rovněž provázet tvoření a angličtina. 

25. - 29. 7. 2016, Pod pirátskou vlajkou – pro nejmenší děti 
Věk dětí: 3 – 5 let 

Vedoucí lektor: Lenka Hašpicová 

Příměstský tábor pro odvážné kluky a holky, kteří s námi chtějí objevovat nepoznané kraje a chtějí se stát piráty, 

hledajícími tajuplný ostrov. Vyrobíme pirátskou vlajku, budeme pátrat po tajně ukryté mapě, která nám pomůže najít 

poklad…Čeká nás tábor plný dobrodružství, napětí, tvoření a písniček. 
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25. - 29. 7. 2016, Tiger who came to tea I. – s angličtinou 
Věk dětí: 6 – 8 let 

Vedoucí lektor: Mgr. Natalie Csizmaziová 

Popis náplně tábora: Tábor je inspirován kouzelným příběhem tygra, který přišel na návštěvu na odpolední čaj do 

jedné anglické rodiny. V různých hrách budeme rozvíjet slovní zásobu a frazeologii. Přidáme také etiketu, tvoření 

z různých materiálů. Třeba za námi přijde na odpolední čaj i skutečný tygr! 

 
1.- 5.  8.  2016, Klubíčkové barevné prázdniny – tvořivý tábor 
Věk dětí: 5 - 9 let 
Vedoucí lektor: Věra Škopová 
Popis náplně tábora: Tábor je určen pro děti, které rády tvoří. Každý den si vytvoříme výrobek z jiného materiálu. 

(keramika, papír, sklo, přírodní materiály atd...) Během tábora, ale také budeme zpívat, hrát hry, soutěžit, povídat si 

a společně získávat barevné korálky. Každá barva bude symbolizovat jednu pozitivní vlastnost - odvaha, laskavost, 

trpělivost, čestnost, atd. 

 

1. - 5. 8. 2016, Indiánské léto – sportovní tábor 
Věk dětí: 7 - 10 let 

Vedoucí tábora: Mgr. Irena Vlašínová 

Popis náplně tábora: Převážně sportovní tábor s prvky výtvarné a pracovní činnosti. Nebude chybět celodenní výlet. 

 

1.-5. 8. 2016, Tajemná zahrada – tábor v Květné zahradě 

Věk dětí: 7 - 10 let 

Vedoucí tábora: lektoři Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, garantem programu je Mgr. Petr Hudec 

Popis náplně tábora: Pojďte s námi objevovat tajemství ukrytá v historických zahradách! Stanete se hledači pokladů, 

kartografy, badateli, výtvarníky, sochaři, architekty, herci, hudebníky i zahradníky. Prožijete příběhy, které se prý 

nikdy nestaly, a přitom se dějí se pořád! Převážná část programu bude probíhat v Květné zahradě, kde je rovněž 

zázemí v případě nepříznivého počasí. Před vstupem do zahrady budou rodiče děti předávat i vyzvedávat.      

 
8. – 12. 8. 2016, Z pohádky do pohádky – pro nejmenší děti 
Věk dětí: 3 – 5 let 

Vedoucí lektor: Lenka Hašpicová 

Popis náplně tábora: Vydejme se společně za českými pohádkovými bytostmi. Čeká nás spousta legrace, zpívání, 

tvoření a tančení třeba s Pejskem a kočičkou nebo Vílou Amálkou. 

8. – 12. 8. 2016, Tiger who came to tea II. – s angličtinou 
Věk dětí: 4 - 6 let 

Vedoucí lektor: Mgr. Natalie Csizmaziová 

Popis náplně tábora: Tábor je inspirován kouzelným příběhem tygra, který přišel na návštěvu na odpolední čaj do 

jedné anglické rodiny. V různých hrách budeme rozvíjet slovní zásobu a frazeologii. Přidáme také etiketu, tvoření 

z různých materiálů. Třeba za námi přijde na odpolední čaj i skutečný tygr! 
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15. – 19. 8. 2016, Angličtina s latinou II. - taneční tábor s angličtinou 

Věk dětí: 5 – 7 let 

Vedoucí lektor: Eva Matýšková 
Popis náplně tábora: Každý den nás čekají nejen taneční a pohybové hry, ale také jedna krátká taneční sestava ( Cha-

Cha, Rumba, Samba, Jive). Nahlédneme s dětmi do tanečního sportu - ukázky tanců, hudby, soutěžních šatů, bot, 

kosmetických kufříků tanečnic apod. Pozvali bychom také profesionální taneční pár na nějaké vystoupení. Celý týden 

nás bude rovněž provázet tvoření a angličtina. 

 


