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

Nadační fond pro děti, Mládežnická 536, Trutnov 2

I.běh – LT Horní Bradlo
Termín: 30. 6. – 14. 7. 2018
Věková kategorie: 1. – 9. třída
Cena poukazu: 4.000,-Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Michal STRNAD

Zaměření: = Čarodějové ze země Bradl-Oz =
Rok 2018 je výjimečný. Čím? Je toho jistě hodně, … ale … Co zajímá
lidstvo od pradávna? Za co by středověcí panovníci a současní boháči dali celé
své jmění? Co se snaží získat bylinkáři a farmaceuti z darů přírody po staletí a kosmetika je tím posedlá?
Je to … elixír mládí - kvůli němu se mocní a bohatí vždy spolčovali s čaroději ovládajícími magii.
Bez čar a kouzel se totiž zřejmě nápoj věčného mládí vyrobit nedá …
Rok
2018
je
rokem
dvojky
(2018
je
2+0+1+8=11=2),
čísla
srdce
a věčného mládí. Rok 2018 přeje
všem
kouzelníkům,
mágům,
zaříkávačům,
čarodějům
a čarodějnicím, všichni mají nyní jedinečnou příležitost svým uměním a kouzly vyrobit lektvar
a dát tak světu tolik opěvovaný elixír mládí.
------------------------------------

II.běh – LT Horní Bradlo
Termín: 28. 7. – 11. 8. 2018
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 4.000,-Kč
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ, DiS.

Zaměření: = A přece se točí!!! =
Víte jak to je. Lidi říkají ledasco. Někdo, že je země kulatá, někdo zas přesně ví, že je placatá …
Ale když se rozhlédnete kolem sebe, co je věcí kulatých … Kolik kol, kruhů, koulí, puntíků, teček …
To sem prostě patří!!!
Jenže chodí divné zprávy! Země je placatá! Všechno kulaté a puntíkaté je potřeba ze světa
zlikvidovat. Jak dlouho to takto vydrží, než se stane něco hrozného? Už o tom psali i v novinách! Četli
jste to?
Myslím, že je nejvyšší čas s tím něco udělat!
------------------------------------

III.běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 9. – 13. 7. 2018
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 1.400,- Kč
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ

Zaměření: = Kdo si hraje - nezlobí =
I v letošním roce bude pro vás připraven pestrý program se spoustou zábavy při sportovních
soutěžích, výtvarném tvoření i výletech a návštěvách zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí.
Přijďte si užít jeden z prázdninových týdnů s námi!
------------------------------------

Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete vyzvednout v KZČ “Eldorádo”
od pondělí 26. 2. 2018 od 7:30hod.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 nebo na eldorado@zsmltu.cz
u pracovníků KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická.

