
KLUB KAŠTÁNEK  

pořádá příměstský tábor  pro děti od 4  do 7let, který  je zaměřen především na aktivity v přírodě, 

poznávání přírody.  

1.turnus  11. -15. 7. 2016 

2. turnus 18. -22. 7. 2016 

3.turnus  25. -29.7.2016 

4.turnus   1. - 5. 8. 2016 

5. turnus 15. -19. 8. 2016 

6. turnus 22. - 26. 8. 2016 

Typ tábora: příměstský /5 dní -  každý den od 8:00 do 16:30hod 

 Místo: Divoká Šárka, Vokovice 

Věk účastníků: od 4 do 7let  

Cena:  2 100Kč  

Cena zahrnuje: Pro děti je zajištěn teplý oběd v restauraci Kaštan, pitný režim – děti si přinesou láhev 

na pití, ovoce dodá realizační tým.  

Svačinu si děti přinesou 

Program: 

8:00 sraz v Šárce (u hlavní brány SK Aritma) 

8:15 odchod  

9:00 – 10:00 aktivity (zpěv, hra na kytaru)   

10:00 – 10:30 svačina 

10:30 – 11:30 netradiční olympiáda  

11:30 – 12:00 oběd 

12:00 – 13:00 odpočinek, čtení,   

13:00 – 14:30 hry na cirkus, indiány, vycházky do přírody   

14:30 – 15:00 svačina 

15:30 – 16:30 hry 

 16:30 předání dětí rodičům (hl. brána SK Aritma) – případně inviduální vyzvednuti dle domluvy  

                                          Těšíme se na Vás  
 

 Kontakty:  
 E-mail: klubkastanek@seznam.cz , Info : www.skaritma.cz /aktuality 

 Mobil: 722 728 281  
 

 

http://www.skaritma.cz/


 

Lektorky: 

Iveta Kováčová:  

Vystudovala SPgŠ - obor učitelství v mateřských školách a 7 let se věnovala dětem v MŠ.  Vystudovala 

Státní konzervatoř v Praze a třicet let působila nejen na české hudební scéně, jako zpěvačka a 

skladatelka. Pracovala také jako redaktorka, moderátorka a hlasatelka. Sedm let byla pedagogem na 

MKP (Mezinárodní konzervatoř Praha). Má syna Abrama, kterému je 22 let.  

 

Jsem ráda v dětském světě, v přírodě, ráda se učím, dívám, jak to jen jde do hloubky, abych celé 

chápala a vnímala a mohla prožívat život.  

 

 

Petra Jakoubková: 

Vystudovala SPŚ kamenicko – sochařskou, po dobu 2 let žila v Londýně. Po absolvování 

akreditovaného kurzu asistenta pedagoga a pracovníka v sociálních službách, působila jako asistent 

pedagoga v mateřské školce, ale i v základní škole s dětmi s ADHD a poruchou autistického spektra.  

Na atletických soustředěních měla zdravotnický dohled. Má dcery Terezu 12 let a Lucku, které je 9,5 

let. 

 

Zajímá mě historie a užívám si pobyt v přírodě.  

 

Monika Sondelová:  

Vystudovala  SPŠ oděvní, pracovala dlouhodobě v sociální sféře a po absolvování kurzu plavčíka 

pracovala 2 roky v aquaparku. Má zkušenosti, jako hlavní vedoucí na skautských táborech a také  

působila jako zdravotník. Má dcery Kláru 12let a Ester, které je 9,5 let. 

Moc ráda zpívám a hraju na kytaru. Moji velkou vášní je horská turistika. 

 

DĚTI BY MĚLY DOSTAT OD SVÝCH RODIČŮ DVĚ VĚCI: KOŘENY A KŘÍDLA.  JOHAN WOLFGANG GOETHE 
 

http://www.knihy-mlm.cz/cz/menu/58/citaty/clanek-381-deti-by-mely-dostat-od-svych-rodicu-dve-veci-koreny-a-kridla-johan-wolfgang-goethe/

