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PfiestoÏe se vedení skupiny
bûhem nûkolika let obmûnilo,
zku‰enosti jak uspofiádat zábavn˘
tábor pln˘ aktivních her pfietrvá-
vají. Pfiedávají se totiÏ z generace
na generaci. Rok co rok odjíÏdûjí
z táborÛ nad‰ené dûti obohacené
o spoustu nov˘ch zku‰eností a zá-
ÏitkÛ. Pfii pobytu na tábofie se dû-
ti uãí mnoha praktick˘m doved-
nostem, spolupráci s ostatními,
ale hlavnû si uÏívají spoustu zá-
bavy. 

V̆ plní kaÏdého tábora je tzv.
celotáborová hra, od které se od-
víjí tematicky motivované hry
a samotn˘ Ïivot v tábofie. VÏdy
se jedná o téma pro dûti lákavé,
jako jsou napfiíklad Asterix
a Obelix, Robin Hood, Tfii mu‰-
ket˘fii a spoustu dal‰ích. Téma
a motivaci tábora vedoucí sami
vym˘‰lejí a do programu zasazu-
jí interaktivní hry, buì staré, 
ovûfiené nebo novinky inspirova-
né vlastními zku‰enostmi. 

V leto‰ním roce se tábor po-
fiádá na téma Boj o Matcha
Satore, kde se dûti seznámí se
Ïivotem IndiánÛ. Cílem tábora
je vytvofiení zábavného progra-
mu na 15 dní, bûhem kter˘ch si
dûti uvûdomí krásy pfiírody,
která je celou dobu obklopuje
a ukáÏe jim, Ïe se mohou bavit
i jinak neÏ za pomoci poãítaãe,
televize a jin˘ch herních kon-
zolí. Pokud pozorujete na
sv˘ch dítkách vliv moderní do-
by, po‰lete je na tábor do kou-
zelné Petrovické osady a po je-
ho návratu se budete divit, Ïe
pfii obyãejné procházce v lese
sbírá pfiesliãky, staví domky
z mechu, posílá lodiãky v po-
tÛãku, hraje hry za pochodu
a vym˘‰lí v‰emoÏné jiné zába-
vy, které sídlí v jeho fantazii.
Pfiihlá‰ku a více informací na-
leznete na internetov˘ch strán-
kách www.samorost.info.

Ivãa a Ondra

Samorost pofiádá letní dûtsk˘ tábor
Rok se s rokem se‰el a i tentokrát pofiádá tábornick˘ klub Samorost letní dûtsk˘ tábor pro dûti a mládeÏ od 8 do 15 let

v Petrovicích u Blanska. Historicky je to jiÏ 24. tábor pofiádan˘ touto skupinou.

A je‰tû nûco navíc pro na‰e nejmen‰í - dûtská certifikovaná obuv se ÎIRAFOU.

PRODEJNA 
A OPRAVNA OBUVI

Dvorská 32, Blansko, tel./fax: 516 414 488, po – pá 8 – 17 so 8 – 11

NEJVùT·Í V¯BùR SPORTOVNÍ 
OBUVI V BLANSKU

Kde? Prodejna sportovní a turistické obuvi Blansko – Sever.
KOLEKCE JARO 2012 PRO DùTI I DOSPùLÉ!!!
Adidas, Reebok, Botas, McArthur, 
Prestige, Peddy, Sprandi, Joma, Head, 
trekkingová – gore-texová obuv…

OPRAVNA OBUVI 
– drobné opravy i na poãkání

Na‰e boty potû‰í 
va‰e nohy i penûÏenku.

• ÎELEZÁ¤STVÍ • VODA PLYN TOPENÍ •
• HUTNÍ MATERIÁL • DROGERIE •

• DOMÁCI POT¤EBY •

www.kovokolonial.cz

Prodejna Doubravice
Dolní 34 
Doubravice nad Svitavou
tel.: 516 432 766

Prodejna Boskovice
Havlíãkova 63 
Boskovice
tel.: 728 757 333

Prodejna Boskovice
Sokolská 38 
Boskovice
tel.: 607 810 605

Hydroart s.r.o.; Na Lukách 2, Blansko 67801
Tel.: 516 418 680; Mob.: 724 711 701

Kompletní pfiezutí

Diagnostika + ãi‰tûní klimatizace

Na Pneu


