
 

12.–16. 7. Toulavý týden – Tábor je zaměřený převážně na přírodovědnou činnost. Podnikneme krátké
výlety v okolí Litovle. Navštívíme záchrannou stanici a útulek pro psy. Chybět nebude ani tvoření 
z paracordu i z přírodních materiálů, základy survivoru. Cena 1 670 Kč.
Bližší informace: Ing. Pavel Sova, tel.: 775 550 964, e-mail: p.sova@ddmlitovel.cz

12.–16. 7. Týden v rytmu – Příměstský táborový týden je zaměřený na cvičení s hudbou (aerobic, zumba)
a seznámení s jógou. Je to týden pro všeumělce, vyzkoušíme si kreslení na trička a tvoření modelů z papíru
a látky. Budeme také luštit hlavolamy, hrát pohybové hry a pojedeme na jeden polodenní výlet. 
Cena 1 550 Kč.
Bližší informace: Mgr. Miroslava Grulichová, tel.: 775 550 961, e-mail: grulichova@ddmlitovel.cz

19.–23. 7. Týdenní pětiboj – Sportovně zaměřený tábor pro kluky i holky od 8 let. Děti se naučí novým
kouskům z parkouru, na jump trampolínách, týmovou hru Kin-ball, hry se zbraněmi Nerf a také si
zajedeme na vojenský výlet. Cena 1 660 Kč. 
Bližší informace: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

26.–30. 7. Každý den trochu jinak (tábor již obsazen) – Tábor plný výletů, her a tvoření pro kluky i pro
holky ve věku od 6 let.
Cena 1 750 Kč. 
Bližší informace: Monika Pospíšilová, tel.: 720 995 102, e-mail: pospisilova@ddmlitovel.cz

2.–6. 8. Pohádkový příběh – Příměstský tábor pro děti od 6 do 8 let. Na děti čeká nezapomenutelná cesta
napříč pohádkami, ale také spousta pohybových her, výtvarného tvoření a pohádkový výlet. 
Cena 1 300 Kč.
Bližší informace: Šárka Grunová, DiS., tel.: 739 655 803, e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz

16.–20. 8. Kuchtíkův voňavý týden – Příměstský tábor plný vůní a dobrot. Děti si samy nachystají 
a připraví celodenní stravu. Pojedeme i na jeden výlet spojený s bylinkami či dobrotami. Cena 1 650 Kč. 
Bližší informace: Jana Čekelová, tel.: 775 550  903, e-mail: j.cekelova@ddmlitovel.cz

23.–27. 8. Prázdninám ahoj!  –Tábor bude plný zajímavého tvoření, nebude chybět výroba táborových
triček, zábavných her a soutěží. Pojedeme společně na dobrodružný výlet. Vydáme se na cestu 
a prozkoumáme neprozkoumaná zákoutí Litovle. Každý den musíme získat část mapy k cestě, která nás
zavede za pokladem.  Cena 1 650 Kč. 
Bližší informace: Radka Sedlářová, tel.: 775 550 962, e-mail: r.sedlarova@ddmlitovel.cz
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