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Důležité informace k příměstským táborům na léto 2012 
 
 tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše 

 zúčastnit se mohou všechny děti 

 preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora 

 vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné specifické 
potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom  apod.) 

 využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru 

 v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačinka, pitný režim po celý 
den, veškeré vstupy i doprava a materiál na tvoření 

 náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka  

 střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti) 
s hraním deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti 
porozumění, spolupráce) a s výlety, které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i 
získávání informací, které jistě uplatní i ve škole 

 specialitou našich táborů jsou páteční výlety pro účastníky tábora i celé rodiny; 
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem 

 PŘIHLÁŠKY odevzdávejte v období od 1.3. do 24.6.2012 

(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů omezena) 

 cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor 

 poskytujeme slevy pro sourozence – viz informace u každého běhu tábora 
(slevy nelze vzájemně kombinovat) 

 vyhrazujeme si právo na změnu programu podle počtu účastníků 
 

STORNO POPLATKY VÝLETY 

 zrušení do 14 dní předem 100,-Kč/osobu 
 zrušení 7 dní předem a méně 150,-Kč/osobu 
 
STORNO POPLATKY TÁBOR 

 zrušení do 14 dní předem 200,-Kč/osobu 
 zrušení do 7 dní předem  300,-Kč/osobu 
 zrušení 3 dny předem a méně 500,-Kč/osobu 
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KDY : 

Po - St  2.7. až 4.7.2012 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka) 

Út – ZOO Plzeň (prohlídka zoo s programem na celý den, jízda vláčkem) 

St – vodní hamr Dobřív, muzea v Rokycanech a ve Strašicích 
(celodenní výlet starým autobusem) 

- v Rokycanech zhlédneme muzeum vojenské techniky s interaktivním 
a pohybovým programem pro děti (kelímková foukaná, střelba ze 
vzduchovky, opičí dráha, lanové bludiště aj.) a obědem z polní kuchyně 

- v muzeu dopravy ve Strašicích uvidíme drobnější předměty, které 
neodmyslitelně patří k dopravě např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej 
a označování jízdenek, směrové orientace apod., expozici vozidel 
a zastávkových označníků; muzeem nás provede řidič autobusu pan Kouba 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 
 

datum program cena 

Po 2.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

Út 3.7. zoo 510,- Kč 

St 4.7. vodní hamr, muzea 660,- Kč 

3 dny dle programu 1.700,- Kč 

 
 přihláška a platba do 31.5. - sleva pro sourozence z celkové částky 300,- Kč 

 (pouze při využití všech 3 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celé 3 dny 1.500,- Kč 
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KDY : 

Pá 4.7. a 1.8.2012 

ČAS : 
odjezd v 7:30 od zimního stadionu v Plzni 
návrat do 16:00 hodin 
 

PROGRAM :  vodní hamr Dobřív, muzea v Rokycanech a ve Strašicích 

- návštívíme muzeum vojenské techniky v Rokycanech, kde pro nás 
připravili zajímavý program s prohlídkou, výukovými listy, oběd vydávaný 
z polní kuchyně, opičí dráhu, lanové bludiště, střelbu ze vzduchovky a jiné 
atrakce; dále je zde možnost svezení v BVP vozidle za poplatek (není zahrnut 
v ceně) 

- projdeme si vodní hamr v Dobřívě s názornou ukázkou chodu 

- poslední zastávkou výletu bude muzeum dopravy ve Strašicích, kde 
uvidíme drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě např. 
uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové 
orientace apod., expozici vozidel a zastávkových označníků 
 

CENA: 
- dospělý  370,- Kč včetně dopravy,vstupů, bez oběda 
- dítě  420,- Kč včetně dopravy,vstupů a pokladu, bez oběda 
 
 přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 350,- Kč, dítě 400,- Kč včetně 
vstupů, dopravy, bez oběda 

  možnost objednat si k obědu guláš z polní kuchyně 80,- Kč za porci 
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KDY :  

Po - Pá  9.7. až 13.7.2012 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 

PROGRAM : 

Po – Techmania (návštěva s programem) 

Út – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka) 

St – Plzeňské městské dopravní podniky (exkurze) 

Čt – herní a tvořivý den (hraní deskových her, tvoření, vycházka) 

Pá – výroba hraček v Albrechticích, Botanicus v Ostré 

- odjezd v 6:00 hodin od zimního stadionu, návrat cca v 18:00 hodin 

- exkurze do výrobny dřevěných hraček v Albrechticích s tvořivou dílnou, 
možnost nákupu v podnikové prodejně 

- prohlídka centra řemesel a umění a bylinných zahrad Botanicus v Ostré 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet  
 

datum program cena 

Po 9.7. Techmania 550,- Kč 

Út 10.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

St 11.7. dopravní podniky 530,- Kč 

Čt 12.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

Pá 13.7. muzeum hraček, Botanicus 850,- Kč 

5 dnů dle programu 2.990,- Kč 

 

 přihláška a platba do 31.5. - sleva pro sourozence z celkové částky 600,- Kč 
 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celých 5 dnů 2.800,- Kč 
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KDY :  

Pá 13.7.2012 

ČAS : 
odjezd v 6:00 hodin 
od zimního stadionu v Plzni 
návrat kolem 18:00 hodin 
 

PROGRAM :  muzeum v Albrechticích a Botanicus 

Muzeum výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou 

- navštívíme továrnu a pronikneme tak do tajů výroby dřevěných hraček; 
interaktivní exkurze nás provede výrobou s více jak 100letou tradicí, spatříme 
historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu 
- poutavý výklad nás zasvětí do specifických výrobních technologií, nahlédneme do 
jednotlivých výrobních středisek od přípravy materiálu přes sušení, soustružení, 
vrtání, barvení až po samotnou kompletaci výrobků; v kreativních dílnách si 
vyrobíme svoji vlastní hračku (v ceně výletu je materiál na 1 hračku) 
- možnost nákupu v podnikové prodejně 

Historické centrum řemesel a umění 
a Bylinné zahrady Botanicus v Ostré 

- ekologické pěstování rostlin, jejich následné zpracování a výroba 
přírodních produktů; meditační zahrady; stará řemesla 
 

CENA : 
- dospělý 800,- Kč včetně oběda (bez pití), dopravy, vstupů, dílny 
- dítě 750,- Kč včetně pokladu a oběda (bez pití), dopravy, vstupů, dílny 
 

 přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 710,- Kč, dítě 650,- Kč včetně 
oběda, vstupů, dopravy, pokladu pro děti, dílny 
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KDY :  

Po – Pá  16.7. až 20.7.2012 

ČAS :  
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – Hvězdárna a planetárium Plzeň (návštěva) 

Út – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

St – zábavní park Nepomuk 

Čt – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

Pá – tvrz Dřevčice 

- celodenní výlet na středověkou tvrz, kde si vyzkoušíme rytířské klání 
- oběd ve středověkém stylu 
- zábavný den pro dospělé i děti za každého počasí, jedinečný zážitek 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 
 

datum program cena 

Po 16.7. hvězdárna a planetárium 550,- Kč 

Út 17.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

St 18.7. zábavní park 650,- Kč 

Čt 19.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

Pá 20.7. středověká tvrz 630,- Kč 

5 dnů dle programu 2.890,- Kč 

 
 přihláška a platba do 31.5. - sleva pro sourozence z celkové částky 600,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 
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KDY : 

Pá 20.7.2012 

ČAS : 
od 7:30 do 16:00 hodin 
 
 

PROGRAM :  tvrz Dřevčice 

- vrátíme se alespoň na malou chvíli zpět do středověku 
- tvrz daroval v roce 1052 kníže Břetislav kostelu ve Staré Boleslavi za únos dívky 
Jitky z kláštera 
- uvítá nás pán tvrze, rozdělíme se na družiny a každá družina si zvolí svého lichváře, 
jehož úkolem je starat se o finance družiny 
- vyzkoušíme různá středověká klání jako je souboj s řemdihem, kulečník, 
zatloukání hřebíků, oblékání zbroje na čas, chůdy, válení válců apod.; 
nezapomeneme ani na pasování na rytíře 
- pán tvrze pro nás připraví hostinu s vybranými středověkými pochoutkami 

(špízy, grilovaný lilek a cuketa, placky s medem a ořechy) 
- ceny nápojů: pivo 0,4 l  20,- Kč 

nealko 0,3 l (voda, malinovka, džus)  10,- Kč 
- zábavný den pro dospělé i děti za každého počasí 
- jedinečný zážitek 
 

CENA : 
- dospělý 750,- Kč včetně oběda (bez pití), dopravy, vstupu 
- dítě 780,- Kč včetně pokladu a oběda (bez pití), dopravy, vstupu 
 
 přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 630,- Kč, dítě 680,- Kč včetně 
oběda, vstupu, dopravy a pokladu pro děti 
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KDY : 

Po – Pá  23.7. až 27.7.2012 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – ZOO Plzeň (návštěva) 

Út – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

St – ČD muzeum Lužná u Rakovníka, depo Rakovník 
(celodenní výlet za pokladem, pravděpodobně zvláštním vlakem) 

 - na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

Čt – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

Pá – výlet lodí a návštěva vodní elektrárny Orlík 
(celodenní výlet za pokladem) 

- prohlídka strojovny a hráze, oběd na lodi 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet  
datum program cena 

Po 23.7. zoo 550,- Kč 

Út 24.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

St 25.7. muzeum ČD, depo 650,- Kč 

Čt 26.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

Pá 27.7. vodní elektrárna 790,- Kč 

5 dnů dle programu 3.050, -Kč 

 
 přihláška a platba do 31.5. - sleva pro sourozence z celkové částky 600,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celých 5 dnů 2.900,- Kč 
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KDY :   ČAS : 

St 25.7.2012  sraz v 7:15 hodin na náměstí u „Andělíčka“ 

PROGRAM :  muzeum Lužná, depo Rakovník 

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 
- areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě 
na okraji křivoklátských lesů 
- ve zdejších sbírkách uvidíme lokomotivy různých kategorií a z různých období, 
motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici 
- na tento výlet bychom měli jet zvláštním vlakem („regínou“), vyhrazujeme si však 
možnost změny na autobusovou dopravu 

CENA : 
- dospělý 400,- Kč včetně dopravy, vstupu, bez oběda 
- dítě 450,- Kč včetně pokladu, dopravy, vstupu, bez oběda 

přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 350,- Kč, dítě 400,- Kč včetně vstupů, 
dopravy, pokladu pro děti 

 
KDY :   ČAS : 

Pá 27.7.2012  sraz v 7:30 hodin na parkovišti u zimního stadionu 

PROGRAM :  vodní elektrárna Orlík 

- na hráz nás doveze loď, kde zhlédneme film o výrobě elektřiny 
- malou odbočkou doplujeme pod Ždákovský most 
- po návštěvě strojovny a hráze se opět lodí vydáme zpět 
- mini menu při cestě lodí tam, oběd při cestě lodí zpět 
- další překvapení a cesta pro děti za pokladem s pohádkovými postavami 

CENA : 
- dospělý 700,- Kč včetně dopravy,vstupu, oběda, mini občerstvení 
- dítě 750,- Kč včetně pokladu, dopravy, vstupu, oběda, mini občerstvení 

 přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 620,- Kč, dítě 670,-Kč včetně vstupů, 
dopravy, pokladu pro děti, oběda, mini občerstvení, plavby lodí 
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KDY : 
Po – Pá  30.7. až 3.8.2012 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – minigolf, naučná stezka Homolka, paragliding (podle počasí) 

Út – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

St – vodní hamr Dobřív, muzea v Rokycanech a ve Strašicích 

- v Rokycanech zhlédneme muzeum vojenské techniky s interaktivním a pohybovým 
programem pro děti; v muzeu dopravy ve Strašicích uvidíme drobnější předměty, 
které neodmyslitelně patří k dopravě, expozici vozidel a zastávkových označníků 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

Čt – herní a tvořivý den (deskové hry, tvoření, vycházka) 

Pá – keramická dílna v Chlistově, muzeum v Čachrově 

- prohlédneme si dílnu včetně ukázky výroby a namalujeme si hrneček 
- v muzeu uvidíme zejména sbírku historických železničních drezín 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 
 

datum program cena 

Po 30.7. minigolf, naučná stezka 530,- Kč 

Út 31.7. herní a tvořivý 530,- Kč 

St 1.8. vodní hamr, muzea 640,- Kč 

Čt 2.8. herní a tvořivý 530,- Kč 

Pá 3.8. keramická dílna, muzeum 750,- Kč 

5 dnů dle programu 2.980,- Kč 

 
 přihláška a platba do 31.5. - sleva pro sourozence z celkové částky 600,- Kč 
(pouze při využití všech 5 dnů) 
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KDY : 

Pá 3.8.2012 

ČAS : 
odjezd v 7:30 hodin  
od zimního stadionu v Plzni 
návrat kolem 16:00 hodin 
 

PROGRAM :  keramická dílna v Chlistově, muzeum v Čachrově 

KETTY keramika Chlistov 

- dílna se zabývá ruční malbou tradiční chodské dekorační keramiky a výrobou užitkové 
chlistovské keramiky 
- v keramické dílně si prohlédneme, jak se keramika vyrábí (s výkladem a názornou 
ukázkou); výrobky si můžete zakoupit ve vzorkovně 
- navíc si každý sám vlastnoručně namaluje hrneček, který si po vypálení odnese na 
památku domů; kdo nebude chtít malovat, odnese si čistý výrobek a může si zkusit práci 
s hlínou (hlína se vypalovat nebude) 

Muzeum drezín v Čachrově 

- v muzeu uvidíme sbírku historických železničních drezín, především na pohon lidskou 
silou, součástí muzea je i strážní domek se závorami, krátká předváděcí železniční trať 
- najdeme zde i sbírku historických čísel a výrobních štítků z lokomotiv a vozů 

 
CENA : 
- dospělý 350,- Kč včetně dopravy, vstupu, keramiky a barev 
- dítě 390,- Kč včetně pokladu, dopravy, vstupu, keramiky a barev 
 
 přihláška a platba výletu do 31.5. - dospělý 320,- Kč, dítě 370,- Kč včetně 
vstupů, dopravy, pokladu pro děti, keramické dílny (oběd s sebou) 

 



Akademie nadání o. s. 

Doudlevecká 666/36, 301 00  Plzeň 

www.a-na.webnode.cz 

Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2012 

Jméno a příjmení dítěte  ………………………………………………… 

Adresa bydliště  …………………………………………………………….. 

Datum narození  …………………………………………………………… 

Kontakt na rodiče – telefon  ……………………………. ,  e-mail  ………………………………………. 

1.BĚH - vybrané termíny označte * 

datum program cena zaškrtněte 

Po 2.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

Út 3.7. ZOO Plzeň 510,- Kč  

St 4.7. vodní hamr Dobřív, muzea Rokycany a Strašice 660,- Kč  

3 dny dle rozpisu 1.700,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všechny 3 dny 1.500,- Kč  

akce sleva pro sourozence z celkové ceny 300,- Kč  

2.BĚH - vybrané termíny označte * 

datum program cena zaškrtněte 

Po 9.7. Techmania 550,- Kč  

Út 10.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

St 11.7. Plzeňské městské dopravní podniky 530,- Kč  

Čt 12.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

Pá 13.7. výroba hraček Albrechtice, Botanicus v Ostré 850,- Kč  

5 dnů dle programu 2.990,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.800,- Kč  

akce sleva pro sourozence z celkové ceny 600,- Kč  

3.BĚH - vybrané termíny označte * 

datum program cena zaškrtněte 

Po 16.7. Hvězdárna a planetárium Plzeň 550,-Kč  

Út 17.7. herní a tvořivý 530,-Kč  

St 18.7. Zábavní park Nepomuk 650,-Kč  

Čt 19.7. herní a tvořivý 530,-Kč  

Pá 20.7. tvrz Dřevčice 630,-Kč  

5 dnů dle programu 2.890,-Kč  

akce Využiji slevu pro sourozence z celkové ceny 600,-Kč  
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4.BĚH - vybrané termíny označte *  

datum program cena zaškrtněte 

Po 23.7. ZOO Plzeň 550,- Kč  

Út 24.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

St 25.7. ČD muzeum Lužná, depo Rakovník 650,- Kč  

Čt 26.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

Pá 27.7. vodní elektrárna Orlík 790,- Kč  

5 dnů dle programu 3.050,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.900,- Kč  

akce sleva pro sourozence z celkové ceny 600,- Kč  

5.BĚH - vybrané termíny označte * 

datum program cena zaškrtněte 

Po 30.7. minigolf, naučná stezka Homolka 530,- Kč  

Út 31.7. herní a tvořivý 530,- Kč  

St 1.8. vodní hamr Dobřív, muzea Rokycany a Strašice 640,- Kč  

Čt 2.8. herní a tvořivý 530,- Kč  

Pá 3.8. keramická dílna Chlistov, muzeum Čachrov 750,- Kč  

5 dnů dle programu 2.980,- Kč  

akce sleva pro sourozence z celkové ceny 600,- Kč  

 
Platba 

- hotově v recepci ANA (Doudlevecká 36, Plzeň, 1. patro nad CK AVAS) 
- převodem na účet č. 234624537 / 0300 pod VS 200 s uvedením jména dítěte 
a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě 

 
Přílohy přihlášky 

- prohlášení o bezinfekčnosti (dotazník obdržíte u nás), kopie průkazu zdravotní 
pojišťovny, případně souhlas se samostatným docházením 

 
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 24.6.2012, taktéž i platbu. 

Zájemci o rodinné výlety se přihlaste osobně nebo e-mail. Děkujeme. 

Dotazy na tel. 604 612 205 nebo na e-mail recepceana@seznam.cz. 

 
V Plzni dne  …………………………  Podpis rodičů  ………………………………………… 



Akademie nadání o. s. 

Doudlevecká 666/36, 301 00  Plzeň 

www.a-na.webnode.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o nabídce herních klubů, zájmových a pohybových kroužků ANA 
lze získat na stránkách www.a-na.webnode.cz v sekci „Naše činnost“. 
 
K dispozici ke stažení je také brožura, která obsahuje souhrn všech 
nabízených kroužků. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné 
informace. 
 
V případě dotazů a zájmu o konkrétní kroužek se obracejte na e-mail 
recepceana@seznam.cz. Těšíme se na vás. 


