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PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY
V letošním školním roce 2018/2019 absolvovalo výuku dopravní výchovy
381 žáků v okrese Jeseník. Výuka a výcvik 4. tříd ZŠ začal 23. 4. 2019 a byl
ukončen 30. 4. 2019. Celkem se zúčastnilo 15 škol, počet tříd byl 19. Bylo
přezkoušeno 381 dětí ze 4. tříd a bylo uděleno 359 průkazů cyklisty, což je 94,23%
úspěšnosti. Cílem výuky je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní
výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů v uplatňování pravidel
provozu na pozemních komunikacích, technice jízdy a první pomoci. K získání
Průkazu mladého cyklisty musí žák absolvovat dvě části zkoušky. První část se
skládá z teorie, cílem je prověřit teoretické znalosti žáků z pravidel provozu na
pozemních komunikacích v rozsahu nezbytném pro každého cyklistu. Závěrem
teoretické části je písemný test, zadávání testových otázek vychází z požadavků
Ministerstva dopravy – Besip. Dále následuje praktická část, kdy skupina cyklistů
absolvuje jízdu po dětském dopravním hřišti (DDH). V průběhu jízdy je
hodnoceno dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích: např.
dopravní značky, semafory, přednost v křižovatkách, řazení do jízdních pruhů,
kruhový objezd, železniční přejezd apod. Praktickou část žáci vykonávají pod
dohledem Policie ČR, Městské policie Jeseník a zástupců Besipu.

Tykadlo 2
2018/ 2019
JARNÍ PRÁZDNINY V DUZE
Jarní prázdniny si děti užívaly nejen na horách nebo s rodiči na dovolené,
ale také v Duze. Úterý patřilo zvířecím mazlíčkům, děti se staraly o zvířátka v
odchovně zvířat, krmily je a hrály si s nimi. Ve středu si klienti Domova Sněženka
přišli vyzkoušet, jak se vyrábí z keramické hlíny hrnek. Naučili se používat lis na
hlínu, vyzkoušeli si různé techniky zdobení výrobku a vyrobili krásné hrnky, které
si po naglazování odnesli domů. Duha má nově i bezbariérový přístup pro
vozíčkáře do keramické dílny, který jedna z klientek na vozíčku vyzkoušela.
Čtvrtek byl dobrodružným dnem pro děti, které neodradilo ani aprílové
počasí s trochou deště a sněhu. Vyrazili jsme spolu na výlet do Priessnitzových
lázní, kde děti sbíraly symboly kytiček na medaile krále zvířat za různé zajímavé
úkoly. Na konci této dobrodružné cesty se pak dozvěděly o historii nejstaršího
pomníku v lázních – Maďarského pomníku. Tam také u sochy lva děti našly
slíbený poklad, který si jistě zasloužily.
Pavla Ježová

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje každoročně Ministerstvo
dopravy spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním
prezídiem Policie ČR, Českým červeným křížem a dalšími orgány a organizacemi.
Je určena především žákům základních škol, tedy žákům 10 – 16letým:
1. kategorie – věk 10 – 12 let
2. kategorie – věk 12 – 16 let
Dopravní soutěž mladých cyklistů se řídí propozicemi a pokyny organizace Besip,
ve kterých jsou dána pravidla, charakteristika jednotlivých disciplín a způsoby
jejich hodnocení. Čtyřčlenná družstva ve dvou kategoriích – mladších a starších
žáků tvoří vždy dva chlapci a dvě dívky. Jejich úkolem je plnit čtyři disciplíny
s dosažením nejmenšího počtu trestných bodů. Mezi určené disciplíny patří testy
znalostí ze zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích a
znalostí poskytnutí první pomoci, ale to je převážně ta teoretická část soutěže.
Skutečné znalosti musejí děti prokázat při jízdě zručnosti a při jízdě po dopravním
hřišti podle pravidel silničního provozu. Úkolem těchto disciplín je ověřit
dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních
podmínkách. Jízdu zručnosti absolvují tak, že projíždějí vymezenou trasu, na které

ZLATÝ LIST
Žáci základních škol okresu Jeseník se zúčastnili již 47. ročníku této
přírodovědné soutěže, která byla součástí našich Dnů Země, stejně jako v
minulých letech. Všem kolektivům děkuji za účast, blahopřeji vítězům a
samozřejmě první tři místa měli od nás připraveny diplomy, krásné přírodovědné
knihy do školní knihovny a drobné věcné ceny od ČSOP. Postupujícím družstvům
jsme drželi palce v krajském kole, které se konalo 17.5. 2019 v Olomouci.
Mgr. Vladislava Fačevicová
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jsou rozmístěny překážky, resp. úseky se stanoveným, podmíněným způsobem
průjezdu. Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo 21.
května 2019 v celkovém počtu 46 žáků a 1. místo v obou kategoriích získala ZŠ
Česká Ves. Tato soutěž úspěšně proběhla ve spolupráci SVČ Duha Jeseník,
Městským úřadem Jeseník, Policií ČR, Městskou policií Jeseník a Besipu.

ceny. Vernisáž fotografické výstavy zahájil krátkým proslovem místostarosta
Jeseníku Tomáš Vlazlo a o tom, jak je těžké vybrat ty nejinspirativnější fotografie
promluvila Alena Řehová – Šosová z MRC Krteček. Před samotným vyhlášením
se Katovnou rozezněly tóny flétničky, houslí, klarinetu a hoboje a také zpěv
studentů gymnázia a dětí z kroužků Duhy. Po vyhlášení umístění a předání cen si
návštěvníci vernisáže mohli prohlédnout fotografie a zúčastnit se malého rautu.
Všichni fotografové také získali kořenku s logem soutěže. Děkujeme sponzorským
firmám, které fotografy podporují: GlassoCZ, COMFOR Jeseník a XOCOLATL.
Vítězné fotografie byly po výstavě přemístěny na výstavu v kapli a poté do Duhy,
kde se stanou součástí naší stěny slávy. Děkujeme všem fotografům a těšíme se na
příští ročník fotosoutěže.
Pavla Ježová
ZVONEČEK
Tradiční soutěž zpěváků lidových písní Zvoneček 2019 se konala 16.
dubna v Kapli. Zúčastnilo se jí 64 chlapců a dívek z 8 ZŠ jesenického regionu.
Během dopoledne, které velmi rychle uteklo, jsme slyšeli krásné známé i méně
známe lidové písně, na které se zpěváci pod vedením svých učitelů pečlivě
připravovali. Nejlepší zpěváci byli oceněni diplomy a drobnými cenami.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 6. TŘÍD ZŠ
Dopravní soutěž žáků 6. tříd se uskutečnila ve dnech 19.6 – 21. 6. 2019 na
DDH Jeseník v celkovém počtu 278 žáků z 9 základních škol okresu Jeseník. Ve
svých školách byli žáci připravováni na teoretickou část, která zahrnovala pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích a na závěrečný písemný test, které
prováděla Policie ČR. V učebně DDH proběhla další část soutěže: Zásady
poskytování první pomoci. Úkolem disciplíny bylo ověření teoretických znalostí a
praktických dovedností při poskytování první pomoci zraněných při dopravní
nehodě. Závěrečný písemný test byl součástí celkového hodnocení soutěže.
V poslední etapě museli žáci prakticky prokázat znalost pravidel silničního
provozu na pozemních komunikacích. Skupina cyklistů absolvovala jízdu po
DDH, přičemž každý musí postupně zastavit u pěti kontrolních stanovišť
označených čísly. V průběhu jízdy bylo hodnoceno dodržování pravidel provozu
v časovém limitu 6 minut.

FLORA OLOMOUC
Již několik let pořádáme společně se ŠD při ZŠ v Mikulovicích zájezd na
Floru Olomouc a ZOO Kopeček u Olomouce. I letos za krásného slunného počasí
jsme si prohlédli skleníky, pokochali se krásně rozkvetlými záhony plných
pestrobarevných tulipánů a nakoupili kytičky. V druhé polovině zájezdu jsme
navštívili zoologickou zahradu.
Iva Janošťáková
ZLATÁ VČELA TOVAČOV
Úspěch slavili mladí včelaříci z VKM SVČ Duha Jeseník v krajském kole
celostátní včelařské soutěže Zlatá včela v Tovačově. Soutěžilo se v testu
včelařských znalostí, určování včelařských pomůcek, rostlin, mikroskopování i
včelařské praxi. Děti z Jeseníku si soutěž užívaly. V mladší kategorii obsadil 2.
místo Mikuláš Kupka a 3. místo Veronika Ježová. Ve starší kategorii vybojoval 2.
místo Adrien Stojčev, který Olomoucký kraj reprezentoval i v celostátním kole v
Nasavrkách. Na závěr si jednotlivé kroužky změřily síly také ve vyplétání
včelařských rámečků. V dílničkách si děti vyzkoušely zdobení medových perníčků
a vyrábění svíček ze včelího vosku. Po obědě jsme si prohlédli Tovačovské
náměstí a nádherný Tovačovský zámek s vyhlídkou ze zámecké věže. Výlet byl
perfektní, těšíme se na další včelařské akce. Úspěch dětí jsme oslavili v kroužku
včelařským táborákem. Děkujeme za podporu kroužku SVČ Duha a ZO ČSV
Jeseník.

VÝUKOVÉ PROGRAMY A VEŘEJNOST NA DDH
Hlavním cílem Dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence
dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních
komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou
skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ. Provoz dopravního hřiště byl
rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhala výuka dopravní
výchovy pro 1. stupeň žáků základních škol – ta je rozdělena na povinnou výuku
žáků 4. tříd – 381 žáků a výuku ostatních žáků ZŠ – 384 žáků. Dále byl prostor
vyčleněn pro MŠ – 101 dětí. Odpoledne využily dopravní hřiště ostatní organizace
– Cyklistika Jeseník a to 2 krát za týden a široká veřejnost – 590 účastníků.
Eliška Arucidisová
FOTOSOUTĚŽ 2019 - HRA SVĚTLA A STÍNU
Hra světla a stínu – přes sto nádherných a inspirativních fotografií na toto
téma se sešlo v již IV. ročníku fotosoutěže pořádané SVČ Duha Jeseník. Soutěž je
určena amatérským fotografům – dětem, mládeži i dospělým a letos se jich sešlo
celkem 36. Vernisáž vítězných fotografií proběhla v IC Katovna, kde byly
fotografie vystavené až do května a návštěvníci si mohli prohlédnout i film ze
všech fotek zaslaných do soutěže. Vítězné fotgrafie vybírala nejen odborná porota,
ale i veřejnost hlasováním na internetu a v Duze. SVČ Duha také udělila speciální
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POHÁDKOVÝ LES
Pohádková brána DUHY se otevřela poslední květnovou sobotu v
jesenických Smetanových sadech. V parku na děti čekaly pohádkové bytosti,
uvítali je Pat a Mat a vyslali na dobrodružnou cestu parkem. Zvonilka s pirátem
ukázali dětem, jak se hází dělovou koulí, ježibaba s ježidědkem nabrali děti na
lopatu, s princem si děti zastřílely na draka, po cestě potkaly Budulínka s liškou a
zazpívaly mu písničku, Machovi našly kouzelné sluchátko a Vodníkovi vylovily
rybičky. S Karkulkou děti sbíraly kytičky, Pejskovi a kočičce uvařily dort, s Káťou
a Škubánkem navlékaly korále, Makové panence skládaly obrázek a nakonec
házely Boba a Bobka do klobouku. V cíli děti prolézaly tunelem z pohádky ven a
za odměnu si mohly odnést kousek pokladu. Pohádkový les roztančila svým
vystoupením kapela Funky Bonkers a na africké bubny zabubnovaly děti z Duhy.
V loutkovém divadle pro děti hráli pohádky studenti z divadelního souboru
Nezakopneš, u stanu šermířského spolku děti i dospěláci házeli nožem, stříleli z
luku a o kousek dál si zahráli šachy s opravdovými šachisty. Fronta dětí byla u
oblíbeného stanoviště malování na obličej. V odpočinkové zóně si děti našly
zábavu na skákacím hradě a dospělí si poseděli u stánků s občerstvením.
Odpoledne plné zábavy a nevšedních pohádkových zážitků pro děti připravilo
Středisko volného času DUHA Jeseník ve spolupráci s MŠ Karla Čapka, MRC
Krteček, Sudetikus, Radou seniorů a dalšími organizacemi. Děkujeme.

ORP Jeseník, který měl za úkol podpořit čtení dětí s rodiči. Maminky, tatínci,
prarodiče, všichni spolu četli krásné pohádky a podle příběhů tvořili s dětmi
obrázky a prostorové výrobky. Všechny podařené práce dětí se sešly v SVČ
DUHA Jeseník, kde je výtvarnice vyhodnotily a vystavily v jesenickém kině. Děti
za odměnu dostaly zdravé sladkosti a nejinspirativnější výrobky byly oceněny
pohádkovými knížkami. Vyhlašování doprovodily studentky Gymnázia Jeseník
skladbami na flétnu a hoboj a písní z pohádky. Nejvíce se však děti těšily na
promítání pohádek, které si za odměnu určitě zasloužily.
Pavla Ježová
TÁBOR FILMAŘ A FOTOGRAF
Táborníci z SVČ DUHA se vydali po stopách Sherlocka Holmese. Na
vyřešení tohoto zapeklitého případu jsme se vybavili foťáky, kterými jsme
dokumentovali celé dění na táboře. Celý týden jsme se učili jak fotit různé typy
fotografií - krajinu, makro fotografie, portréty, architekturu aj. Mezitím jsme hráli
hry, rýžovali zlato, vyráběli lžičky z fima a domovní zvonky z keramiky, plnili
bobříky a sbírali záhadné klíče k otevření tajné truhly s plány proradného
Moriartiho na zničení světa. Spoustu krásných fotografií jsme vyfotili na
Červenohorském sedle, kde jsme neodolali a šli si zaplavat do hotelového bazénu.
Navštívili jsme putovní muzeum Legiovlak, kde jsme se dozvěděli spoustu
informací o českých legionářích, kteří bojovali na Sibiři v době první světové
války a prohlédli si zajímavé exponáty, v lázních jsme pak fotili architekturu
lázeňských budov. Zajímavým táborovým dnem byl čtvrtek, kdy jsme se vyřádili
na dopravním hřišti a den zakončil táborák s kytarou a špekáčky. Odvážní
táborníci pak strávili noc v Duze, záhadným způsobem se ocitli v Austrálii a v noci
museli nejen na rozcvičku, hygienu a snídani, ale i stezku odvahy, kde se setkali s
tajemným Sherlockem, který jim ukázal cestu k pokladu. Jedním z posledních
bodů programu bylo vytvořit nápadité a zároveň vtipné video o táboře. Děti i
vedoucí si tábor s nabitým programem moc užili.
TÁBOR MALÝ PRINC
Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.
Příběh Malého prince, který si ochočil lišku, pěstoval svou růži a navštívil
neuvěřitelné planety, prožily děti na táboře v Duze. Celý týden jsme cestovali po
různých planetách, plnili zábavné úkoly a především objevovali co znamená
pomoc kamarádovi, ochota spolupracovat, důvěra a přátelství. Během týdne plného
her a soutěží jsme si ve výtvarných dílničkách vyrobili planety Malého prince,
společné obrazy planet fantazie a speciální sklenice na drinky. Zúčastnili jsme se
střeleckého souboje a plnili jsme bobříky mlčení, odvahy a smíření. Vydali jsme se
na výlet do Priessnitzových lázní a zúčastnili se pohádkové prohlídky na zámku v
Javorníku, kde si děti zahrály na princezny a prince. Na dopravním hřišti jsme se
naučili, jak se správně chovat na silnici a užili jsme si zábavu na bazéně v České

Pavla Ježová
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Za krásného slunného počasí se ve čtvrtek 30. května konala v zahradě
SVČ v pořadí již čtvrtá Zahradní slavnost, kterou zakončujeme celoroční činnost
zájmových útvarů. Zahájilo ji vystoupení ZÚ Flétničky a ZÚ Hra na africké bubny.
Děti plnily různé sportovní, naučné i výtvarné činnosti a nakonec si
v tombole vytočily drobné dárky. Největší zájem byl opět o skákací hrad a
malování na obličej. V našem prodejním stánku rychle mizely napečené sladkosti koláče, sněhové pusinky a linecké cukroví, ze ZÚ Cukráři a Dívčí klub, prodávala
se také keramika. Na závěr se děti i rodiče sešli u táboráku a opekli si špekáčky. A
protože počasí nám opravdu přálo, všichni si v zahradě užívali krásné odpoledne a
nikomu se nechtělo domů. Součástí slavnosti je i tradiční soutěž O nejmilejšího
zvířecího mazlíčka. Nejmilejší zvířátka: Morče Alpaka - Stela Drabálková, Králík Anna Hapalová, Křečík - Sofie Marcinová a cena veřejnosti: Králík - Tereza
Hapalová.
Iva Janošťáková
KUFŘÍK POHÁDEK
Kufříky plné pohádkových knížek kolovaly mezi rodinami předškoláčků z
Jesenicka. Rodiče se zapojili do akce vyhlášené Městem Jeseník – projekt MAP
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Vsi. Čtvrtek patřil odvážným táborníkům, večer jsme se zúčastnili vesmírné
taneční párty s bubeníky djembe v parku, vyrobili si výborné drinky, opekli
špekáčky a zahráli si noční hru plížená k pokladu. Tábor byl veselý, zábavný i
tajuplný a věřím, že se dětem i dospělým zapsal do srdíčka.
Pavla Ježová
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM
V době od 8. do 12. července letošního roku se 20 dětí ve věku 8 – 12 let
z Jeseníku a okolí zúčastnilo již tradičního příměstského tábora Putování za
pokladem, který je zaměřen hlavně na celodenní výlety do okolí. Letošní tábor
nám poněkud komplikovalo velmi horké počasí, takže trasy byly přizpůsobeny
vysokým teplotám, ale všichni táborníci si zaslouží velkou pochvalu, protože na
letošním Putování jsme ušli bezmála 50 kilometrů. Navštívili jsme některá místa
známá již z minulých ročníků – např. bazén a lanové centrum v České Vsi nebo
jeskyně Na Špičáku, ale také jsme se poprvé podívali na rozhlednu Hemberg u
Supíkovic, prošli jsme novou trasu z Vápenné na Pomezí nebo z Rejvízu přes Zlatý
Chlum a Křižák. Na závěr samozřejmě nesmělo chybět hledání pokladu! I to jsme
tento rok dětem ozvláštnili, když jsme jej ukryli přímo v jeskyních Na Špičáku a
připravili tak pro táborníky na rozloučenou trochu tajemna a napětí.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE!
První prázdninový týden proběhl v SVČ DUHA Jeseník příměstský tábor
Hejbejte se, kosti moje! pro děti ve věku od šesti do deseti let, který byl zaměřen
na pohybové aktivity s důrazem na správné provádění všech cvičení. Našli jsme si
ale čas také na malé i větší táborové hry i na krátké výlety do okolí Jeseníku.
Děti si tak postupně mohly procvičit svou rychlost, vytrvalost, ohebnost nebo
rovnováhu a užít si legraci při pohybových soutěžích a hrách.
Na výletech jsme navštívili Jeskyně na Pomezí, bazén v České Vsi nebo oblíbené
hřiště v Písečné. Tábora se zúčastnilo 15 dětí z Jeseníku a okolí.
Ing. Jana Hálová
TÁBOR MALÍ KUCHAŘÍCI
Již tradiční tábor, kde si děti sami vaří se letos odehrál ve znamení různých
světových kuchyní. V pondělí jsme „odletěli“ do Číny, v úterý jsme se přenesli do
Itálie, ve středu nás čekalo Mexiko ve čtvrtek Francie a v pátek jsme hladce přistáli
v České republice. A u toho všeho jsme ještě stihli hrát spoustu her, udělat si
náramky, nabatikovat nákupní tašky a vyjet na výlet do Lázní a na Rejvíz.

jinak. Jakmile jsme vystoupili z autobusu v Červeném Potoce čekala nás pořádná
sprška, ten den nebyla poslední. Ale počasí se během týdne umoudřilo a my jsme
prožili báječných sedm dní ve „Stroji času“ – celotáborové hře, která nás každý
den přenášela do jiného období. Také jsme si vyrobili vlastní trika, náramky,
talismany a hlavně jsme se hýbali, chodili na výlety a užívali si prázdnin.
Zdeňka Pěkná
TÁBOR ZA KRÁSAMI ČESKÉHO RÁJE
V tomto krásném kraji jsme uspořádali pobytový tábor poprvé. Spali jsme
v DDM v Nové Pace, kde se všem moc líbilo, hlavně proto, že sousedil s krásným
Aquaparkem, který jsme díky pěknému počasí navštěvovali. Hlavní náplní byla
táborová hra Záchrana Krkonoš. Ve dvou skupinkách měly děti vytvořit makety
nových, krásných Krkonoš, navštívit významná místa v okolí. Kromě toho plnily
úkoly, které jim v dopisech posílal Krakonoš. Navštívili jsme tak krásný hrad
Pecka, Klenotnici v Nové Pace, Prachovské skály, město pohádek Jičín a
Krakonošovo muzeum ve Vrchlabí. Nejvíc se ale všem líbilo v ZOO Dvůr
Králové. Nezapomínali jsme ani na různé hry a sportovní soutěže. Na závěr tábora
nás navštívil sám velký Krakonoš, který vyhodnotil makety a všem předal odměny.
TÁBOR DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA
Tábor byl určen dívkám, které rády tvoří. A sešla se děvčata opravdu
šikovná. Během týdne se dívky naučily vyrábět věnečky, náramky, v keramice si
udělaly krásné misky se sklem. Vyrobily si svíčky odlévané do forem. Z filcoviny
si zhotovily krásnou chobotničku. A malovaly jsme také na sklo. Dopoledne jsme
pracovaly a odpolední čas využily k výletům a koupání. Nejvíc se nám líbilo na
zámku v Javorníku, kde se z dívek staly krásné princezny. Po výletě jsme pro
rodiče uspořádaly krásnou vernisáž, na ni spousta rodičů přinesla občerstvení. Tím,
ale tábor nekončil. Radost děvčatům udělal táborák s opékáním špekáčků a po něm
většina děvčat zůstala spát v DUZE. Už teď se těšíme na příští rok!
Iva Janošťáková
1.7. - 5.7.
1.7. - 5.7.
8.7. - 12.7.
8.7. - 12.7.
13.7. - 20.7.
22.7. - 26.7.
29.7. - 2.8.
3.8. - 10.8.
5.8. - 9.8.
12.8. - 16.8.
19.8. - 23.8.

TÁBOR DOLNÍ MORAVA
Po roční přestávce jsme se letos opět vypravili na pobytový tábor na Dolní
Moravě. Ubytovaní jsme byli již tradičně na Chalupě u Opičáka, kde máme
vytvořeno perfektní zázemí. Dvacet jedna dětí odjelo v sobotu odpoledne
z autobusového nádraží za krásného slunečného dne. Ale „za kopcem“ bylo vše
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1.HEJBEJTE SE, KOSTI MOJE! pro děti od 8 let

1700 Kč

2.LÉTO NA BAZÉNĚ pro děti 8 - 15 let
3.PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM - turistický pro děti 8 - 12 let
4.MALÍ KUCHAŘÍCI pro děti 8 - 12 let
5.DOLNÍ MORAVA - pobytový tábor pro děti 8 - 15 let
6.MALÝ PRINC pro děti od 6 let
7.DÍVČÍ DUHOVÁ DÍLNA pro dívky 8-12 let
8.ČESKÝ RÁJ - pobytový tábor pro děti 8 - 14 let
9.FILMAŘSKÝ A FOTOGRAFICKÝ TÁBOR od 8 let
10.HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY pro děti 6 - 11 let
11.HRÁTKY S ANGLIČTINOU pro děti 7 - 12 let

1500 Kč
1500 Kč
1700 Kč
3500 Kč
1700 Kč
1700 Kč
3800 Kč
1700 Kč
1700 Kč
1700 Kč
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