
Termíny 
2020 

Témata příměstských táborů 2020 
Spolek SOSák a školka Rozmarýn & RC  
SOSÁKOV-OÁZA KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Předškolní děti 
(včetně odkladů),  
 3 - 6/7 let  
Max. 12 dětí 

Školáci 
 
6/7–12 let  
Max. 12 dětí 

    

13. – 17.7. 

SAXÁNO, V KNIHÁCH VÁZANÝCH KŮŽÍ, ZAPSÁNOKOUZEL NA TISÍC 

Týden inspirovaný filmem Dívka na koštěti i jeho filmovým pokračováním. Ponoříme se do světa pohádek, dětských snů 
a fantazie a konfrontujeme jej se světem zcela reálným. Seznámíme se s dobrem i zlem skutečného lidského světa. 
Poznáme čarodějné síly, budeme se trochu bát i čarovat, studovat sílu bylin a zaříkávání … 

Lektoři:  
Jana Pružinová, 
Olga Šebková, 
 Hana Sedloňová 
 a další 

Lektoři:  
Jana Pružinová, 
Olga Šebková, 
 Hana Sedloňová 
 a další 

20.7. - 24.7. 

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU  

 Společně se vydáme do továrny na čokoládu Williho Wonky, kterou kvůli špiónům z konkurenčních továren Wonka 
před mnoha lety uzavřel, ale brzy nato ji znovu spustil, přesto do továrny nechodí žádní dělníci? Pět Wonkových čokolád 
ukrývá Zlatý kupón, který svému nálezci umožní návštěvu továrny s osobním doprovodem samotného Wonky. Jste 
zvědaví, jak to dopadne? Dozvíme se o zlozvycích, sprostotě, hamižnosti, drzosti i slušnosti, pokoře, úctě, odvaze … 

Lektoři:  
Holky Vítkovy a  
Jitka a Marek 
Vojtěchovi 
a další 

Lektoři:  
Holky Vítkovy a  
Jitka a Marek 
Vojtěchovi 
a další 

27.7. - 31.7. 

HVĚZDNÉ VÁLKY 

V tomto týdnu společně zavítáme do světa Hvězdných válek… Ocitnete se v předaleké galaxii zmítané válkou mezi 
Republikou a Sithským impériem. Stanete se rytíři Jedi, ochránci míru, kteří čerpají své schopnosti ze Síly proudící skrze 
vše ve vesmíru. Jste poslední nadějí Republiky - zvládnete čelit nástrahám Temné Strany a zachráníte budoucnost celé 
galaxie...? 

Lektoři: 
 Michal Mareš, 
Karolína 
Wallenfelsová,  
Jirka Klouček,  
holky Vítkovy a další 

Lektoři: 
 Michal Mareš, 
Karolína 
Wallenfelsová,  
Jirka Klouček,  
holky Vítkovy a další 

10.8. - 14.8. 

TRNKOVA ZAHRADA  

 Týden inspirovaný knihou, která léta oslovuje děti i dospělé.  Inspirujeme se tajemnou náladou, fantazií, stínovým 
divadlem, ilustrací, kouzlem, poezii i humorem. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné zahrady, 
kde potkají starého moudrého trpaslíka, zlomyslného kocoura a … Nechte se překvapit, co všechno  zažijeme a 
v divadelním představení zahrajeme … 

Lektoři: 
 Holky Vítkovy,  
Jitka, Marek, Jozefka 
a Miki Vojtěchovi, 
Karolína 
Wallenfelsová,  
a další 

Lektoři: 
 Holky Vítkovy,  
Jitka, Marek, Jozefka 
a Miki Vojtěchovi, 
Karolína 
Wallenfelsová,  
a další 

17.8. - 21.8. 

 CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 

Týden s Hobity, trpaslíky, elfy, čarodějem Gandalfem, drakem Šmakem, Roklinkou, … Poznáme dobrodružství, putování,  
odvahu, sounáležitost, týmovou hru, domáckost, štědrost, dobrosrdečnost, respekt, lidskost, moudrost, vábení moci, 
sílu přátelství … 

Lektoři: 
 Jana Pružinová,  
Hana Sedloňová,  
Karolína 
Wallenfelsová,  
Michal Mareš a další 

Lektoři: 
 Jana Pružinová,  
Hana Sedloňová,  
Karolína 
Wallenfelsová,  
Michal Mareš a další 

 

  


