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Na letní prázdniny jsme pro období od středy 1.7. do pátku 28.8. připravili
celkem 9 týdnů (běhů) příměstských táborů s pestrým programem včetně
výletů a zážitkového pobytu v délce 4 dnů (úterý 14.7. až pátek 17.7.).
Informace o jednotlivých bězích, výletech a pobytu najdete v této brožuře.
Výlety jsou určeny nejen pro účastníky tábora,  ale i celé rodiny a širokou
veřejnost.

Během celého července i srpna můžete mimořádně využít doučování dětí.
Oh  ledně konkrétních termínů i předmětů se d  omluvte na recepci.  

Přijatá opatření v souvislosti s koronavirem
 přidání dalších 3 běhů táborů v srpnu jako pomoc v péči o vaše děti
 profesionální firma v pravidelných intervalech dezinfikuje prostory ANA
 lektoři dbají na zvýšenou hygienu včetně průběžné dezinfekce
 používáme antibakteriální mýdla a jednorázové hygienické pomůcky
 na valnou většinu výletů jedeme „naším“ autobusem
 ubytováni jsme na internátu, kde je menší pohyb lidí než v hotelech
 stravování je zajištěno v oddělených prostorách

Na konání letních příměstských táborů
poskytlo příspěvek město Plzeň.
V rámci  programu těchto táborů
spolupracujeme s JUMP Plzeň.
Děkujeme hypermarketu Globus v Chotíkově
za materiální podporu činnosti ANA.

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

https://www.plzen.eu/
https://www.jumpplzen.cz/
https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běh
KDY :
St – Pá  1.7. až 3.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

St – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Čt – JUMP Plzeň, herní den, doučování (hry, vycházka)
- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; 
nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Pá – Ždírecká ZOO (celodenní výlet s programem)
- Tak trochu jiná ZOO, kde se kousnutí bát nemusíte!
Jedná  se  o veřejně  přístupný  park  v  obci  Ždírec  –  Myť  u  lesního
rybníčku v dubovém hájku. Rozmanitost místních živočichů se rozhodli
ukázat  a  představit  pomocí  umělecky  zpracovaných  soch  ze  dřeva
a kovu. Dále zde nejdete několik herních a naučných prvků.

datum program cena
St 1.7. hry a tvoření, doučování 600,- Kč
Čt 2.7. skákání, hry, doučování 800,- Kč
Pá 3.7. ZOO 680,- Kč
3 dny dle programu 2.080,- Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 1.870,- Kč
(pouze při využití všech 3 dnů)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden 1.970,- Kč

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běh
KDY :
Po – Pá  7.7. až 10.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Út – JUMP Plzeň, Dračí doupě, herní den, doučování (hry, vycházka)
- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; 

nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

St – ZOO Plzeň (návštěva s programem)
- více informací zašleme prostřednictvím SMS

Čt – Dračí doupě, herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Pá – Farma Moulisových v Milínově (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

datum program cena
Út 7.7. skákání, DrD, hry, doučování 800,- Kč
St 8.7. ZOO 720,- Kč
Čt 9.7. DrD, hry a tvoření, doučování 600,- Kč

Pá 10.7. farma 950,- Kč
4 dny dle programu 3.070,- Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 2.810,- Kč
(pouze při využití všech 4 dnů)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden 2.920,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Pá 10.7.  Farma Moulisových v Milínově
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 8:00 do 16:00 hodin)

Pěstování obilí
Příprava  pole  před  setím,  setí,  ekologické  pěstování  plodin.  Sklizeň  –  princip
kombajnu,  ukázka  a  vyzkoušení  kosení  a  mlácení  cepem.  Rozdíl  mezi  slámou
a senem, hledání jehly v kupce sena a vajíček.
Od zrníčka k mouce
Ukázka  základních  druhů  obilí,  seznámení  s  méně  známými  obilovinami.  Mletí
mouky  –  vyzkoušení  si  mletí  pomocí  mlýnských  kamenů  v žernovech.  Ukázka
různých druhů pečiva a obilných výrobků, poznávačka.
Od mouky k pečivu
Vysvětlení celého průběhu pečení chleba. Z předem přichystaného těsta si každé
dítě uplete svou housku, kterou si odnese domů.
Péče o hospodářská zvířata
Krmení zvířat – povídání o užitku hospodářských zvířat a vhodném krmení. Svezení
se na koni.

Svačina   –   vynikající domácí vdolečky  
Oběd   –   hovězí vývar, rajská omáčka s knedlíkem a masem z místního chovu  

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 650,- Kč (včetně dopravy, pokladu a vstupů)
- dítě 570,- Kč, dospělý 570,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běh
KDY :
Po – Pá  13.7. až 17.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – JUMP Plzeň, Dračí doupě, herní den, doučování (hry, vycházka)
- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; 

nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Út – Putování po Čechách (pobyt 1. den)
St – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
Čt – Putování po Čechách (pobyt 3. den)
Pá – Putování po Čechách (pobyt 4. den)

- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
- na tyto 4 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt

datum program cena
Po 13.7. skákání, DrD, hry, doučování 740,- Kč
Út 14.7. pobyt (1. den) -
St 15.7. pobyt (2.den) -
Čt 16.7. pobyt (3. den) -
Pá 17.7. pobyt (4. den) 5.780,- Kč

5 dnů dle programu 6.620,- Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 5.800,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů včetně pobytu)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden včetně pobytu 6.140,- Kč
při přihlášení na 3. běh včetně pobytu je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro 3. běh/pobyt - 1.500,- Kč, po 22.6. 2.000,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA POBYTPOJEĎTE S NÁMI NA POBYT
Út – Pá  14.7. až 17.7.  Putování po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

UBYTOVÁNÍ :  4 noci – 2 až 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Ubytováni budeme ve studentských pokojích,  2 patra jsou rezervována pouze pro
nás. Areál je situován v klidné části nové Třeboně jen 2 km od historického centra.

STRAVA :  plná penze (začátek v Út 14.7. večeří, konec v Pá 26.7. obědem)
PROGRAM :
- návštěva zámku Červená lhota, Provaznického muzea a Leteckého muzea Deštná
- návštěva Houbového parku v Roseči s výtvarnými dílnami a 10 naučnými stezkami
včetně „přírodní pohmatové stezky“
- prohlídka Muzea veteránů v Nové Bystřici se sbírkou více než 50 amerických vozů
z období posledních 100 let v 9 tématických sálech bývalé textilní továrny
- exkurze do soukromé zubní laboratoře a různé aktivity v Jindřichově Hradci
- návštěva Zooparku Na Hrádečku u Horní Pěny jako soukromé zoologické zahrady
s rozlohou 10 ha, kde je k vidění přes 100 druhů zvířat
-  procházka  expozicí  Hravé  peklo v  Bernarticích  s  figurami  čertů,  které  jsou
inspirovány  nejznámějšími  českými  pohádkami;  vyzkoušíte  váhu,  knihu  hříchů
a pohrajete  si  s  kolem  smůly,  bouřkostrojem,  ďáblovou  palicí  atp.;  cestou  ze
Satanovy hvězdárny do pohádky objevíte devatero pohádek a jeden horor
-  prohlídka soukromého Muzea historických vozidel a staré zemědělské techniky
v Pořežanech, kde jsou ke zhlédnutí nákladní a osobní automobily, koňské kočáry,
bryčky  a  sáně,  motocykly,  jízdní  kola,  stará  zemědělská  technika,  nářadí,  selská
jizba,  modely  vláčků,  automobilů  a  letadel;  všechny  exponáty  jsou  originály
a zahrály si v různých filmech a pohádkách
Vše doplníme gastronomickými zážitky - každý den můžeme vybírat až ze 3 hlavních
jídel v     různých restauracích  .

CENA :
-  dítě  5.140,-  Kč,  dospělý 5.250,-  Kč  (včetně  ubytování,  stravy,  vstupů,
dopravy, programu, průvodce a pokladu pro děti)
- dítě 4.490,- Kč, dospělý 4.590,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 22.6. 1.500, - Kč, po 22.6. 2.000,- Kč

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běh
KDY :
Po – Pá  20.7. až 24.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)

- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Út – JUMP Plzeň, herní den, doučování (hry, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

St – Farma Čapí hnízdo u Olbramovic (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

Čt – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

Pá – Netradiční tkalcovna Na Vlně v Bošicích
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 20.7. hry, tvoření, doučování 570,- Kč
Út 21.7. skákání, hry, doučování 740,- Kč
St 22.7. ekocentrum 1090,- Kč
Čt 23.7. cvičení 720,- Kč
Pá 24.7. tkalcovna 1.205,- Kč

5 dnů dle programu 4.325, -Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 3.900,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden 3.990,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

St 22.7.  Farma Čapí hnízdo u Olbramovic
V areálu farmy Čapí hnízdo se nachází „Ekocentrum“. Součástí jeho prohlídky je
„Naučná  stezka“,  která  prochází  různými  biotopy  a  expozicemi  hospodářských
zvířat a volně žijících živočichů, a také „Labyrint“, kde našli útočiště nejen poranění
ptáci  ze  širokého okolí,  ale  třeba i  vydra,  liška či  divočák.  Expozice je  rozšířena
o pavilony s exotickými zvířaty.

CENA :
- dítě 880,- Kč, dospělý 880,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 760,- Kč, dospělý 760,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Čt 23.7.  cvičení v Move(F)it Gym v Plzni
Ve spolupráci s profesionály z Move(F)it Gymu v plzeňské Papírně jsme připravili
pro  děti  různé  pohybové  aktivity  -  bojové  sporty,  gymnastiku,  atletiku,  základy
správného posilování a volného pohybu, střílení z luku.
S sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím.

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 650,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 550,- Kč, dospělý 550,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Pá 24.7.  Netradiční tkalcovna Na Vlně v Bošicích
V tkalcovně se s námi podělí o získané zkušenosti se zpracováním vlny. Vyzkoušíte si
česat vlnu, šlapat na kolovrátku a protahovat útkovou jehlu na tkalcovském stavu.
Navštívíme  ohradu  se  zvířaty  na  nedaleké  farmě.  Naučíme  se  plstit  a  každý  si
odnese vlastnoručně vyrobené zvířátko.

CENA :
- dítě 890,- Kč, dospělý 1.090,- Kč

(včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 890,- Kč, dospělý 1.090,- Kč

při rezervaci a platbě do 12.6.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běh
KDY :
Po – Pá  27.7. až 31.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Út – JUMP Plzeň, herní den, doučování (hry, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

St – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

Čt – herní den, doučování (hry, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Pá – Film Legends Museum, Mořský svět a Golden Pacific Café v Praze
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 27.7. hry, tvoření, doučování 600,- Kč
Út 28.7. skákání, hry, doučování 800,- Kč
St 29.7. muzeum dopravy 880,- Kč
Čt 30.7. hry, doučování 600,- Kč
Pá 31.7. muzeum, mořský svět, café 1.400,- Kč

5 dnů dle programu 4.280,- Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 3.910,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden 4.040,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

St 29.7.  Muzeum dopravy ve Strašicích
I letos chceme trochu pomoci ,,našim“ autobusům – motyčku, hrabičky, případně
i koště s sebou. Po práci nás čeká zajímavá prohlídka celého muzea s výkladem.

CENA :
- dítě 450,- Kč, dospělý 450,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 350,- Kč, dospělý 350,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Pá 31.7.  Film Legends Museum, Mořský svět,
Golden Pacific Café v Praze

Film  Legends  Museum v  Praze  zve  na  prohlídku  sběratelské  expozice  více  než
700 ks detailně propracovaných soch, figurek a replik různých měřítek (od 1:6 až po
1:1) ze světa těch nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.
Mořský svět vznikl  na  pražském Výstavišti.  Uvidíme zde zejména největší  nádrž
v ČR s objemem 100 000 l mořské vody, kterou obývají 3 druhy žraloků. Expozicí,
která nabízí úžasný pohled do pestrého podmořského světa korálových útesů, je
korálová  jeskyně  dlouhá  25  m.  Obsahuje  10  atypických  akvárií  zabudovaných
v umělé  skalní  stěně.  Instalována  je  zde  rovněž  podlahová  projekce,  kterou
návštěvník mění vlastním pohybem.
Golden Pacific Café  je jedinečná kavárna a cukrárna, kde nás obslouží  mašinky.
Těšit se můžete na nekonečný přísun teplých i studených jídel ze speciálního menu,
které vám pokaždé přijede na mašince a vy si zaškrtnete, kterou lahůdku si chcete
nechat přivézt v dalším kole. Café je rezervováno na 2 hodiny pouze pro nás.

CENA :
- dítě 950,- Kč, dospělý 1.050,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 890,- Kč, dospělý 950,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  VI. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  VI. běh
KDY :
Po – Pá  3.8. až 7.8.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :

Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

Út – JUMP Plzeň, herní den, doučování (hry, vycházka)
- více informací o doučování individuálně pro zájemce

St – Návštěvnické středisko Vodní dům, Včelí svět v Hulicích
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

Čt – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

Pá – Hornický skanzen Březové Hory (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet

datum Program cena
Po 3.8. hry, tvoření, doučování 570,- Kč
Út 4.8. skákání, hry, doučování 740,- Kč
St 5.8. Vodní dům a Včelí svět 1110,- Kč
Čt 6.8. cvičení 720,- Kč
Pá 7.8. hornický skanzen 890,- Kč
5 dnů dle programu 4.030,- Kč

přihláška do 12.6. - cena pro sourozence za každé dítě 3.570,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 12.6. - cena za celý týden 3.830,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

St 5.8.  Vodní dům, Včelí svět v Hulicích
Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Moderní
expozice představí všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po
mokré osvěžení. Objednána je také komentovaná prohlídka zásobárny pitné vody –
vodní nádrže Švihov, možná zažijeme i krmení raků s výkladem. Dětem se budou
určitě  líbit  vodní  hrátky  v  atriu  Vodního  domu.  S  sebou  boty  do  vody  a  něco
suchého na převlečení.
Včelí  svět je unikátní  interaktivní expozice,  která představuje hravým způsobem
život včelstva.  Projdeme velkým včelím úlem s obřími  plástvemi,  na dotykových
monitorech si prohlédneme anatomii včely, zahrajeme si kvíz ze života včel anebo si
pustíme zvuky úlu.

CENA :
- dítě 880,- Kč, dospělý 990,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 780,- Kč, dospělý 880,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Čt 6.8.  cvičení v Move(F)it Gym v Plzni
Ve spolupráci s profesionály z Move(F)it Gymu v plzeňské Papírně jsme připravili
pro  děti  různé  pohybové  aktivity  -  bojové  sporty,  gymnastiku,  atletiku,  základy
správného posilování a volného pohybu, střílení z luku. S sebou sportovní oblečení,
boty do tělocvičny a láhev s pitím.

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 650,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 550,- Kč, dospělý 550,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Pá 7.8.  Hornický skanzen Březové Hory
Navštívíme prohlídkové areály „Ševčinský důl“, „důl Anna“ a „důl Vojtěch“, kde se
svezeme důlním vláčkem a prohlédneme si vodní kolo dolu Drkolnov. Na závěr lze
využít možnosti sběru minerálů na odvalu. S sebou   vhodnou obuv a oblečení.  

CENA :
- dítě 780,- Kč, dospělý 590,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 730,- Kč, dospělý 570,- Kč  při rezervaci a platbě do 12.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  další běhyPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  další běhy
KDY :  vždy Po – Pá  10.8. až 14.8., 17.8 až 21.8., 24.8. až 28.8.
ČAS :  vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě nástup možný i dříve)

datum program 7. běhu cena
Po 10.8. hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Út 11.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 12.8. hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Čt 13.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem I

(základy - světlo, clona, čas, citlivost, expozice a kompozice;
možné použít „zrcadlovku“, „digitál“ i mobil)

570,- Kč

Pá 14.8. pivovar Plzeňský Prazdroj, Pivovarské muzeum v Plzni 650,- Kč
5 dnů dle programu 3.100, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.040,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.980,- Kč

datum program 8. běhu cena
Po 17.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Út 18.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 19.8. hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Čt 20.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem II

(focení pohybu, zajímavých efektů, autoportrétu;
možnost půjčení „zrcadlovky“)

570,- Kč

Pá 21.8. ZOO a Fantasy Golf Plasy 680,- Kč
5 dnů dle programu 3.130, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.070,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.990,- Kč

datum program 9. běhu cena
Po 24.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Út 25.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 26.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, vycházka, doučování 570,- Kč
Čt 27.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem III

(focení pomocí zvláštních efektů, výběr a úprava fotografií;
každý si odnese 5 ks vlastních fotografií)

570,- Kč

Pá 28.8. Miniaturgolf club Plzeň 570,- Kč
5 dnů dle programu 3.020, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 2.960,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.900,- Kč

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



Důležité informace k     příměstským táborům na léto 2020  
 tábory jsou určeny pro všechny děti od 5 let výše
 nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
 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.)
 v odůvodněných  případech  (po  konzultaci  s psycholožkou)  si  vyhrazujeme
právo na povinné přidělení asistenta k dítěti, a to za symbolické ceny
 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, materiál na tvoření a poklad pro děti na výletě
 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 zaměřenými na pohyb, poznávání i  získávání
informací, které děti jistě uplatní i ve škole
 specialitou  našich  táborů  jsou  výlety  pro  účastníky  tábora  i  celé  rodiny;
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

 PŘIHLÁŠKY podávejte nejpozději do St 26.6.
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů 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 400,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 500,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.500,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.000,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 2.200,-Kč/osobu

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2020

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození  : ………………………...

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
St 1.7. hry a tvoření, doučování 600,- Kč
Čt 2.7. JUMP Plzeň, hry, doučování 800,- Kč
Pá 3.7. Ždírecká ZOO 680,- Kč
3 dny dle programu 2.080,- Kč
akce přihláška do 12.6. na všechny 3 dny 1.970,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 1.870,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Út 7.7. JUMP Plzeň, Dračí doupě, hry, doučování 800,- Kč
St 8.7. ZOO Plzeň 720,- Kč
Čt 9.7. Dračí doupě, hry a tvoření, doučování 600,- Kč

Pá 10.7. Farma Moulisových Milínov 950,- Kč
4 dny dle programu 3.070,- Kč
akce přihláška do 12.6. na všechny 4 dny 2.920,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.810,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 13.7. JUMP Plzeň, Dračí doupě, hry, doučování 740,- Kč
Út 14.7. Putování po Čechách (1. den) -
St 15.7. Putování po Čechách (2. den) -
Čt 16.7. Putování po Čechách (3. den) -
Pá 17.7. Putování po Čechách (4. den) 5.780,- Kč

5 dnů dle programu 6.620,- Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 6.140,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 5.800,- Kč

Přílohy přihlášky na příměstský tábor
-  prohlášení  o bezinfekčnosti,  kopie  průkazu zdravotní  pojišťovny,  ZTP,  TP apod.,
informace  o zdravotním  stavu  dítěte,  případně  souhlas  s fotografováním  a  se
samostatným odcházením (viz dále)

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 20.7. hry a tvoření, doučování 570,- Kč
Út 21.7. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 22.7. Farma Čapí hnízdo Olbramovice 1.090,- Kč
Čt 23.7. Move(F)it Plzeň 720,- Kč
Pá 24.7. Netradiční tkalcovna Na Vlně Bošice 1.205,- Kč

5 dnů dle programu 4.325, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.990,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.900,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 27.7. hry a tvoření, doučování 600,- Kč
Út 28.7. JUMP Plzeň, hry, doučování 800,- Kč
St 29.7. Muzeum dopravy ve Strašicích 880,- Kč
Čt 30.7. hry a tvoření, doučování 600,- Kč
Pá 31.7. Film Legends Museum, Mořský svět,

Golden Pacific Café Praha
1.400,- Kč

5 dnů dle programu 4.280, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 4.040,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.910,- Kč

6.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 3.8. hry a tvoření, doučování 570,- Kč
Út 4.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 5.8. Návštěvnické středisko Vodní dům,

Včelí svět Hulice
1.110,- Kč

Čt 6.8. Move(F)it Plzeň 720,- Kč
Pá 7.8. Hornický skanzen Březové Hory 890,- Kč
5 dnů dle programu 4.030, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.830,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.570,- Kč

Platba příměstského tábora
- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
- převodem na účet č. 2501423967/2010 pod variabilním symbolem 200

s uvedením jména dítěte a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



7.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 10.8. hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Út 11.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 12.8. hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Čt 13.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem I 570,- Kč
Pá 14.8. pivovar Plzeňský Prazdroj,

Pivovarské muzeum v Plzni
650,- Kč

5 dnů dle programu 3.100, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.040,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.980,- Kč

8.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 17.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Út 18.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 19.8. hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Čt 20.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem II 570,- Kč
Pá 21.8. ZOO a Fantasy Golf Plasy 680,- Kč

5 dnů dle programu 3.130, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 3.070,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.990,- Kč

9.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 24.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Út 25.8. JUMP Plzeň, hry, doučování 740,- Kč
St 26.8. Dračí doupě, hry a tvoření, pokusy, doučování 570,- Kč
Čt 27.8. Učíme se fotit s Petrem Jirasem III 570,- Kč
Pá 28.8. Miniaturgolf club Plzeň 570,- Kč

5 dnů dle programu 3.020, -Kč
akce přihláška do 12.6. na všech 5 dnů 2.960,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.900,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do Po 22.6., taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety - hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.

V Plzni dne  ……………………….   Podpis rodičů :  ..…………………………………………………….

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz



(nutno odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstské tábory ANA 2020  (1.7. – 28.8.)

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození :  ………………………...

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

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

Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo. Současně mi není známo, že by výše jmenovaný/á
v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které
onemocněly infekční chorobou. Zmíněné dítě nejeví známky onemocnění (zvracení,
průjem, zvýšená teplota atp.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil tomuto dítěti
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie :  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Diagnóza :*  žádná - ADHD - PAS - jiná  …………………………………………………………………….……………

Léky nutné k podání v ANA :  …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Antimetilu v případě nevolnosti v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V naléhavějších  případech  budeme  způsob  ošetření  konzultovat  po  telefonu  se
zákonným zástupcem a k dalšímu postupu postačí jeho ústní souhlas.

Souhlas s fotografováním
Souhlasím - nesouhlasím*
s fotografováním mého dítěte a případným uveřejněním fotografií na webových 
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnosti.

Souhlas se samostatným odcházením
Souhlasím - nesouhlasím*,
aby mé dítě samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora.

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonného zástupce :  .......................................................
*nehodící se škrtněte

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
tel.:  +420 604 612 205,  e-mail:  info@akademie-nadani.cz



Termín zápisů pro školní rok 2020/2021 :
Po 7.9. od 8:00 do 18:00 hodin
Út 8.9. od 13:00 do 18:00 hodin

Nabídku  herních  klubů,  zájmových  a  pohybových  kroužků  zveřejníme  na
stránkách www.akademie-nadani.cz     v sekci „Naše činnost“.

K  dispozici  ke  stažení  bude  také  brožura se  souhrnem všech  nabízených
aktivit. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné informace.

Na zápisy se určitě dostavte. Poskytneme vám osobně kompletní informace
o činnosti ANA, vyřídíme zde potřebné formality (přihlášky, pokyny k platbě)
a probereme specifika, která případně s vašimi dětmi souvisejí. Navíc v den
zápisu stále můžete ovlivnit čas i den, kdy bude žádaný kroužek probíhat.
V době zápisu se vaše děti mohou zabavit nějakou deskovou hrou nebo si
postavit něco z lega v přilehlé herně.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo do stávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME :
- Čt 10.9. „Jiráskovo náměstí žije“ (odpolední akce pro všechny rodiny)
- Čt 8.10. „Olympiáda“ na Jiráskově náměstí
- „Andělská cestička“
-  tématické kurzy, semináře a školení (případová konference, komunikace,
děti s ADHD a další)
- víkendové akce
- doučování pro děti
- modelářský kroužek

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

https://www.akademie-nadani.cz/
https://www.akademie-nadani.cz/nase-cinnost/

	Přijatá opatření v souvislosti s koronavirem
	St – Pá 1.7. až 3.7.

	St – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	Čt – JUMP Plzeň, herní den, doučování (hry, vycházka)
	- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	- Tak trochu jiná ZOO, kde se kousnutí bát nemusíte!
	Jedná se o veřejně přístupný park v obci Ždírec – Myť u lesního rybníčku v dubovém hájku. Rozmanitost místních živočichů se rozhodli ukázat a představit pomocí umělecky zpracovaných soch ze dřeva a kovu. Dále zde nejdete několik herních a naučných prvků.
	- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	St – ZOO Plzeň (návštěva s programem)
	- více informací zašleme prostřednictvím SMS
	Čt – Dračí doupě, herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	Pá – Farma Moulisových v Milínově (celodenní výlet s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	Po – JUMP Plzeň, Dračí doupě, herní den, doučování (hry, vycházka)
	- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	St – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
	Čt – Putování po Čechách (pobyt 3. den)
	Pá – Putování po Čechách (pobyt 4. den)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
	Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	St – Farma Čapí hnízdo u Olbramovic (celodenní výlet s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	Čt – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	Pá – Netradiční tkalcovna Na Vlně v Bošicích
	(celodenní výlet s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Pá 27.7. až 31.7.

	Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	St – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	Čt – herní den, doučování (hry, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Pá 3.8. až 7.8.

	Po – herní a tvořivý den, doučování (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	- více informací o doučování individuálně pro zájemce
	St – Návštěvnické středisko Vodní dům, Včelí svět v Hulicích
	(celodenní výlet s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	Čt – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	- můžete se přihlásit i jako na rodinný výlet
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	Učíme se fotit s Petrem Jirasem I
	(základy - světlo, clona, čas, citlivost, expozice a kompozice;
	možné použít „zrcadlovku“, „digitál“ i mobil)
	Učíme se fotit s Petrem Jirasem II
	(focení pohybu, zajímavých efektů, autoportrétu;
	možnost půjčení „zrcadlovky“)
	Učíme se fotit s Petrem Jirasem III
	(focení pomocí zvláštních efektů, výběr a úprava fotografií;
	každý si odnese 5 ks vlastních fotografií)
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