KZČ „Eldorádo“, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
a

Nadační fond pro děti, Mládežnická 536, Trutnov 2

I.běh – LT Horní Bradlo
Termín: 1. – 15. 7. 2017
Věková kategorie: 2. – 9. třída
Cena poukazu: 4.000,-Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Michal STRNAD

Zaměření: = Fantastická cesta vesmírem lidského těla =
Kosmický výzkum pokračuje! Člověk je schopen sám sebe naklonovat! Nanoroboti pomáhají
léčit! To jsou titulky novin 21. století.
Lákají nás, ale i děsí…
A my vám právě teď
expedice, která posune lidské bádání
kteří mají dost odvahy a přihlásí se,
do živého lidského organismu. Cílem
ochrany organismu proti nemocem.
srdce zevnitř, třeba se podíváme na svět
dráze, co je ale jisté, celou dobu půjde o

nabízíme možnost stát se členy týmu
o dalších sto let dopředu. Ti z vás,
budou jako první lidé zmenšeni a vpraveni
expedice bude průzkum lidského těla a zvýšení
Možná budeme průkopníky a uvidíme lidské
cizím okem, projedeme se cévami jako na horské
ŽIVOT.

------------------------------------

II.běh – LT Horní Bradlo
Termín: 29. 7. – 12. 8. 2017
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 4.000,-Kč
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ

Zaměření: = Who is Who? =
V nedozírných, pustých a prázdných koutech vesmíru existuje mnoho míst, kde se může člověk
ukrýt. Vzdálenost a čas skryje vše – některé věci už zůstanou ztraceny navždy, dokud i vzpomínky na ně
nevymizí. Staneme se pouhou vzpomínkou?
Mimozemšťané žijí na naší planetě už dlouho a vůbec nevyčnívají z davu, protože přijali lidskou
podobu. O to zákeřnější jsou, o to větší pozor si musíte dát. Rozhlížejte se kolem sebe!!! Vesmír
je neklidný, plný neočekávaných tajemství….!!!
------------------------------------

III.běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 10. – 14. 7. 2017
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 1.400,- Kč
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ

Zaměření: = Prázdninové toulky =
Tento typ tábora je určen dětem, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit část
prázdnin a přitom přespávat doma.
Čeká vás týden plný výletů, zábavy, soutěžení, her i tvoření.
Těšíme se na setkání s Vámi!
------------------------------------

Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete vyzvednout v KZČ “Eldorádo”
od pondělí 27. 2. 2017 od 7:30hod.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 nebo na eldorado@zsmltu.cz
u pracovníků KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická.

