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REKREAČNÍ STŘEDISKO KROUŽKY NAD MONÍNCEM

LETNÍ TÁBOR  BEZ RIZIKA 
- Tábory pro nejmladší i pro teenagery
- 8denní i 15denní turnusy
- Bez rizika – garantujeme vrácení peněz v případě zrušení tábora ze strany 

pořadatele
- Nástupní místa v Praze, Plzni i Českých Budějovicích
- SLEVA 300 Kč za včasné přihlášení do 31. 3. 2021

PŘEŽITÍ APOKALYPSY

03.07.2021 - 10.07.2021 

Během týdne se staneš součástí týmu jedné ze složek integrovaného záchranného systému. Zvládneš společně s 
kamarády zachránit lidstvo před katastrofálními bouřemi, tornády nebo povodněmi? Čeká tě propracovaná zážitková 
hra, kde se potkáš i s reálnými policisty, hasiči nebo lékaři. Chceš se naučit základy první pomoci, zálesácké 
dovednosti nebo získat větší sebejistotu, neváhej a pojeď s námi na Apokalypsu. 

PÓLO

1. turnus: 10. 7. – 24. 7. 2021
2. turnus: 10. 7. – 17. 7. 2021
3. turnus: 17. 7. – 24. 7. 2021

Prázdniny na chatě s rodiči jsou už „opruz“? Jistě znáš karetní hru BANG! Letos je i tématem naší celotáborové hry, 
pojď si s námi „zahrát“ na indiány a bandity. Na věku nezáleží, program máme pro starší i mladší, dopoledne na tebe 
navíc čeká na výběr několik kroužků. 

ODYSSEOVO DOBRODRUŽSTVÍ

1. turnus: 24. 7. – 7. 8. 2021
2. turnus: 24. 7. – 7. 8. 2021
3. turnus: 31. 7. – 7. 8. 2021

Pojď se s námi a Odysseem vydat do jeho rodné Ithaky a zdolat nástrahy, při nichž využiješ svaly i rozum. Dopoledne 
tě čekají oblíbené kroužky. Pro starší děti a teenagery je určen 15denní tábor, pro mladší děti osmidenní tábor. 

JAVOROVÁ SKÁLA

07.08. – 21.08. 2021

Tábor s mnohaletou tradicí, již od roku 1980! Umíš rozdělat oheň, naštípat dříví, neztratit se v lese, prostě základy 
správného táborníka? S námi se s v tom buď zdokonalíš, nebo tě to všechno naučíme. Jsme tábor tradiční, tak, jak ho 
pamatují tvoji rodiče. A přitom to bude velká zábava!

RODINNÝ TÁBOR: KOVBOJSKÉ LÉTO

21.8. - 28.8. 2021  

Poslední prázdninový týden se areál promění opět v indiánskou vesničku. Připojte se – offline , bude to velké 
dobrodružství a navíc se bude i kroužkovat. Stačí si vybrat co vás baví!

NABÍDKA TÁBORŮ NA LÉTO 2021




