
 

 

 

 

 

 

Stromík a Mariánka vás zvou na letní tábory! 

 

Tábory jsou pro děti ve věku 3–7 let, které ještě nechodí do školy. Vybrané tábory 

jsou i pro školní děti z 1. stupně ZŠ, se samostatným programem i zázemím (ve 

výběru je uvedený věk). 

Pořadatelem je spolek Kavyl z.s., www.lesnikavyl.cz/tabory. 

Kontakt: aktivity@lesnikavyl.cz. 

Přihlašovat se můžete online: PŘIHLÁŠKA. 

 

Provozní doba: 8:00 – 16:00 h. 

Místo: 

 Tábory označené jako Stromík budou v Dětském lesním klubu Stromík v 

Pozořicích (více na www.stromik.cz) 

 Tábory označené jako Mariánka budou v zázemí Lesní mateřské školy 

Mariánka v Brně-Líšni, ulice Samoty (více na www.lesnimarianka.cz ) 

Cena: 1900 Kč 

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, pojištění, výtvarný a spotřební materiál, pitný 

režim.  

V ceně není zahrnut oběd je 55 – 70 Kč (podle dodavatele).   

Po potvrzení účasti budete koordinátorkou vyzváni k zaplacení zálohy 500 Kč do 15 

dnů, poté rezervace místa propadá. Doplatek (1400 Kč) je splatný do 15. 6. 

V případě nepřítomnosti dětí peníze nevracíme, lze však nabídnout místo 

náhradníkovi nebo zvolit jiný volný termín. 

Peníze vám samozřejmě vrátíme, pokud se tábor nebude moci uskutečnit z důvodu 

protiepidemických opatření. 

Máte-li zájem o vystavení faktury pro zaměstnavatele nebo potvrzení žádosti o 

příspěvek pojišťovny, pište na kontaktní mail.  

http://www.lesnikavyl.cz/tabory
mailto:aktivity@lesnikavyl.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcZZDo1NSlXCrQ6HfZwXHuLV9p3xkmT7a9jrfmf4n564FzrA/viewform?gxids=7628


 

12. 7. – 16. 7. Mariánka –  S pohádkou v lese (3–7 let) 

,,Za devatero horami a devatero řekami se rozprostírá kouzelný les...” Vydejte se 

s námi na pohádkové dobrodružství s příběhy, kde dobro vždy zvítězí. S sebou náruč 

fantazie, ruce tvořilky a nohy, které zdolají kdejaký kopec.  

12. 7. – 16. 7. Stromík – Po stopách rudého bizona (3–7 let) 

Vydáme se na Divoký západ, potkáme se s Indiány a na chvíli se staneme 

neohroženým indiánským kmenem. Vyrobíme si čelenky, naučíme se poznávat a 

sbírat plody a bylinky, našlapovat potichu jako lovci a nakonec se nám možná 

podaří ulovit i nebezpečného rudého bizona! 

19. 7. – 23. 7. Mariánka – Malý stopař (3–7 let) 

Zajíc, kuna nebo liška? Kdo zanechal stopu v lese? A co zvířátka v lese dělají? Na 

všechny otázky budeme hledat odpovědi na stopovacím táboře. Kromě poznávání 

lesních obyvatel se dozvíme také to, jak se v lese obratně pohybovat či jak o les 

pečovat.  

19. 7. – 23. 7.  Mariánka – Lesní olympiáda (7–11 let) 

Nevyšlo vám to letos do Tokia? Nevadí - v lesích Moravského krasu se koná Letní 

lesní olympiáda. Celý týden bude na výletech probíhat trénink jednotlivých disciplín 

a urputný boj o osobní rekord. Budeš potřebovat nejen svaly, ale i důvtip a bystrou 

hlavu. Připrav si čelovku, plavky, boty, batoh, ešus, to všechno se ti bude hodit! 

19. 7. – 23. 7. Stromík – Zázraky přírody (5–8 let) 

Příroda je mocná čarodějka, umí kouzla, které jsou nad naše chápání. V tomto týdnu 

se seznámíme se základními přírodními živly, jejich kouzlem a silou. Budeme si 

hrát, tvořit, běhat, bádat, dělat pokusy a přitom nasávat atmosféru kolem přítomné 

přírody. 

26. 7. – 30. 7. Stromík – Hurá do lesa! (3–7 i 7–11 let) 

Hledáme badatele a průzkumníky! Čeká nás týden plný objevování. Naučíme se 

přežít v divočině za každého počasí. Budeme pozorovat život na nebi, v trávě, v 

korunách stromů i pod hlínou. Vyzkoušíme si různé pokusy a možná se nám povede 

i něco vypěstovat. Tak hoďte do batůžku potřebnou výbavu, vyrážíme na průzkum! 

16. 8. – 20. 8. Stromík – Kdo tam bydlí? (3–7 i 7–11 let) 

Jak vypadá domek z listí, klacků nebo kamenů? A jak dům vybavit? Svoláváme 

všechny architekty a stavitele, kteří mají chuť zkoumat, tvořit, stavět! Postavíme 

bunkr, zámek pro víly, garáž pro auťáky nebo domečky pro skřítky a jiné lesní 

bytosti. Na táboře se naučíme najít a vybrat ten nejlepší materiál a zkusíme postavit 

stavbu tvých snů! 


