
 

Cílkovy příměstské tábory, léto 2019 

 

KAPACITA: 18 DĚTÍ NA KAŽDÝ TURNUS 

CENA:   TÝDEN V LESE OD 8 DO 16 HODIN: 2.100 KČ 

TÝDEN V LESE OD 8 DO 12 HODIN (12.-16.8.): 1.300 KČ 

Ceny jsou uvedeny včetně stravování, které zajišťuje milovický sociální podnik Martiny 
Manufaktura. Děti budou mít zajištěny dopolední i odpolední svačiny a obědy (polévka a 
hlavní jídlo). U dopoledního turnusu budeme dětem servírovat dopolední svačiny a obědy. 
Pitný režim zajišťují dětem rodiče, v průběhu dne mají děti samozřejmě přístup k pitné vodě. 

PRŮVODCI: V průběhu všech osmi týdnů si to v lese budou s dětmi užívat naši průvodci z lesní mateřské 
školy cílek a cílkovy domácí školy. Stručné povídání o každém z nich je najdete na webech 
obou organizací. V našem týmu jsou pedagogové, rekreologové, ekologové i filosofové, hlavně 
ale lidé, kteří věří v partnerství mezi dospěláky a dětmi. Při práci a hrách s dětmi 
kombinujeme různé metody vycházející z waldorfské, montessori, či lesní pedagogiky, 
uplatňujeme své vlastní zkušenosti a řídíme se intuicí.  

ZÁZEMÍ:  Hlavním stanovištěm všech táborových turnusů bude zázemí Lesní mateřské školy Cílek, tedy 
okolí maringotky v Pístech u Nymburka v blízkosti písečné duny. Maringotku i teepee budeme 
využívat zejména při nepřízni počasí, program je koncipován jako čistě outdoorový. 

Odpočívat a spát budeme venku, na zemi na karimatkách, případně ve spacáku. Karimatky a 
spacáky si děti přinesou vlastní. Naše hygienické zázemí tvoří venkovní kompostovatelná 
separační toaleta a dřevěné korýtko s dešťovou vodou. 

se staršími dětmi budeme putovat také nymburským ostrovem a kolmo i okolními vesnicemi. 

  

V průběhu léta připravujeme s našimi průvodci z lesní mateřské školy Cílek a cílkovy domácí školy celkem 
osm turnusů příměstských táborů, které jsou otevřené pro všechny děti z širokého a dalekého okolí. Pro každý 
z osmi turnusů máme připraveno specifické téma, které se bude celým týdnem prolínat, přičemž některá 
témata jsou vhodná spíše pro větší děti, jiná v pohodě zvládnou i děti nejmenší. U starších dětí je uveden 
věk 7-9 let, měly by umět číst a psát, aby se mohly zapojit do plánovaných aktivit. 



 

VYBAVENÍ: Základem vybavení každého dítka bude spacák, karimatka a batůžek, který je dítě schopno nosit 
delší dobu na zádech. V batůžku by neměl chybět karimatkový podsedák, pláštěnka a náhradní 
ponožky, ráno si s sebou děti přinesou také nádobu na jídlo a lžíci, které se uloží 
v maringotce a odpoledne si je odnesou domů umýt. Pro jednotlivé tematické turnusy 
připravíme individuální seznam vybavení, doplněný např. o kola, zavírací nožíky, šátky, 
baterky, lupy a další specifické vybavení. 

Pro celodenní pobyt venku je vhodné prodyšné oblečení s dlouhými rukávy i nohavicemi, 
nejlépe z přírodních materiálů a spíše světlejší barvy. To vše z důvodu ochrany před slunečním 
zářením a před klíšťaty. Za deště je zapotřebí mít nepromokavou bundu a kalhoty. Jako spodní 
vrstvu doporučujeme funkční oblečení, důležitá je také vhodná pokrývka hlavy. 

 

JEDNOTLIVÉ TURNUSY: 

Cyklovýlety pro plavce za poznáním okolí Nymburka (do 30 km), vyjedeme na jedno zajímavé místo v okolí 
Nymburka na kole a spojíme s naučnou hrou. Pondělí: seznamování, kontrola kol, trénink pravidel jízdy ve 
skupině, základy bezpečné jízdy, jízda zručnosti a instruktáž, workshop jak zalepit píchlou duši, hry na 
Vesláku. Úterý: Po stopách Slavníkovců do Libice, Poděbrady (jízdárna či Jezero), oběd v Libici. Středa: ZOO Chleby 
a rozhledna Romanka, Chotuc, oběd v Křinci. Čtvrtek: Mydlovar a Botanicus Ostrá, koupání v Kostomlátkách či 
Ostré, oběd v Ostré. Pátek: odpočinkový den s rozloučením v Pístech – rozlučkový táborák, koupání v Sadské.  

Turnus vhodný pro zdatné děti od 7 do 9 let.  

Sní Vaše děti o tom stát se hasičem, policistou nebo záchranářem? Na táboře mají jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si uhasit požár, chytit zloděje nebo zachránit zraněného a to rozhodně není všechno! Musí prokázat i 
výbornou fyzickou zdatnost, kterou budou mít čas trénovat a pilovat v krásném borovém lese. Tábor je vhodný 
nejen pro kluky, těšíme se i na hasičky, policistky a záchranářky! 

Turnus vhodný pro statečné děti od 4 do 6 let.  

 

 

CYKLOTÁBOR S MARKÉTOU A MICHALOU, OKOLÍ NYMBURKA, 8. - 12. ČERVENCE 

ZÁCHRANÁŘI S KAMILOU A EVOU, PÍSTY, 8. - 12. ČERVENCE 



 

 

Modrovlasá holčička Hilda žije se svou maminkou na samotě v domku na úpatí magické hornaté krajiny. 
Protože je chytrá a zvídavá, dokáže vnímat to, co ostatní nevidí nebo vidět nechtějí – trolly, obry, trpaslíky… 
Na svých výpravách se malá rozumbrada naštěstí může spolehnout na věrného parťáka Větvíka připomínajícího 
kombinaci lišky, psa a srnky nebo na nemluvného dřevěného muže Poleňáka. S Hildou se podíváme do světa 
severské mytologie, drobných dětských strachů i velkých vítězství, světa, který nás láká, abychom se v něm zas a 
znovu zabydlovali a vraceli se do dob, kdy se největší dobrodružství mohlo odehrát během stanování v dešti. 

Turnus vhodný děti s bohatou fantazií od 4 do 6 let.  

Vypravíme se do dob, kdy Perseus, syn boha Dia, musí na cestě za štěstím a krásnou Andromedou překonat nejen 
mýtické nestvůry, ale i lidské vrtochy božských vládců Olympu. Vyrobíme si dobový oděv, šperky i zbraně a blíže 
se seznámíme s mytologií starověkého Řecka. Zjistíme, kdo se skrývá za tajuplnými jmény jako jsou Bubo, 
Calibos, Medusa, Kraken, Pegasus... a hlavně prokážeme mnoho odvahy, zručnosti a vytrvalosti při plnění úkolů 
a překonávání nástrah stejně tak jako Perseus. 

Turnus vhodný pro vytrvalé děti od 7 do 9 let.  

Vydáme se na výpravu do pravěku. Zažijeme život před tisíci lety. Otesáme své pazourky, vyrobíme oštěpy a 
vyrazíme lovit zvěř. Dozvíme se, kdo chodil první po Písteckých cestičkách. Potkáme se s pravěkými lidmi a na 
vlastní kůži zjistíme, jak se jim v dávných dobách žilo.  

Turnus vhodný pro divoké děti od 4 do 6 let.  

  

HILDA S IVOU A EVOU, PÍSTY, 15. - 19. ČERVENCE 

SOUBOJ TITÁNŮ S IVOU A IVANOU, PÍSTY, 22. - 26. ČERVENCE 

VÝPRAVA DO PRAVĚKU S LENKOU A KAMILOU, PÍSTY, 29 ČERVENCE. - 2. SRPNA 



 

Na motivy oblíbené deskové hry "Z pohádky do pohádky" se každý den vydáme na strastiplnou barevnou cestu, 
která nás zavede k pohádkovým bytostem. Velké trable nám může přinést setkání s obrem, drakem nebo čerty. 
Těšit se však můžeme na princeznu, ptáka ohniváka nebo zlatou rybku. Pokud neskončíme v pekle a pomocí 
divotvorného meče překonáme zlé síly, dojdeme až k hradu, kde nás čeká zlatý poklad. 

Turnus vhodný pro romantické děti od 4 do 6 let.  

Pustíme se společně do prozkoumání fauny i flory Ostrova, každý účastník si vytvoří svůj záznam vědeckého 
bádání, vědecké týmy budou potvrzovat či vyvracet hypotézy, pořizovat fotodokumentaci a sbírat potřebný 
materiál, učit se základům vědecké práce. Vše zakončíme v pátek odpoledne představením své práce rodičům a 
dalším zájemcům spolu se společnou opékačkou u táboráku. V průběhu týdne nebude chybět sportování, hry v 
přírodě i čtení z přírodou inspirovaných knih. 

Turnus vhodný pro nadšené badatele od 7 do 9 let.  

Dopolední tábor pro vaše nejmenší plný objevování života ve voňavém borovém lese. Podíváme se zblízka na 
život rostlin a živočichů včetně ptáků a hmyzu a zapojíme při tom všechny naše smysly. Naučíme se nejen 
pohybové říkanky a písničky, budeme tvořit a dramatizovat a hlavně si budeme hrát s využitím všeho, co 
takové prostředí jakým je les v létě nabízí. 

Turnus vhodný pro dychtivé děti od 2 do 4 let.  

Z POHÁDKY DO POHÁDKY S LENKOU A EVOU, PÍSTY, 5.- 9. SRPNA 

MALÝ VĚDEC NA OSTROVĚ (POKLADŮ) S MARKÉTOU A DITOU, NYMBURK, 5.- 9. SRPNA 

JAK VONÍ LES S IVANOU, LENKOU A TEREZOU, PÍSTY, 12.- 16. SRPNA 


