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Milé děti, milí dospělí,

přeji všem do nového roku pevné 
zdraví, dostatek štěstí, rodinnou 
pohodu a málo stresu.

Leden v Rosničce bude odpočinkový, 
v únoru to rozjedeme programem k 
jarním prázdninám, tematickou 
dílničkou pro děti a hlavně maškarním 
karnevalem. Ale o tom až v příštím 
vydání zpravodaje. V lednu jsou 
nejdůležitější přihlášky na letní 
příměstské tábory.



Letní příměstské tábory v 
Rosničce.

- přihlášky pouze elektronicky na 
https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-
prihlaska/

- příjem přihlášek od 9.1. (aby měli všichni 
zájemci dostatek času se doma domluvit 
a rozhodnout)

- záloha (= polovina ceny tábora) je 
splatná do konce dubna, druhá polovina 
ceny do konce června a to na:

číslo účtu: 107-6963890277/0100 

VS: 5769645

https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-prihlaska/
https://www.urosnicky.eu/tabory/on-line-prihlaska/


Jednotlivé tábory:
❏ Mini tábor pro dorost 1 (věk 14-17 let) - poznávací a dobrodružný dvouden s 

přespávačkou, cena 1 200 kč *, Blanka a Janča

❏ English camp (věk 8-15 let) - tábor se zázemím v Rosničce a dvěma výlety, 
hlavní program v angličtině, cena 2 000 kč, Blanka a Petra

❏ Tábor pro předškoláčky (5-7 let) - tábor se zázemím v Rosničce, tematický 
týden s pohádkovými postavami, hrami i odpočinkem, výletem a koupáním v 
bazénku, cena 2 000 kč, Zuzka a kol.

* CVČ U Rosničky si vyhrazuje cenu upravit dle aktuálního ceníku ubytování. 
Zasláním přihlášky s tímto souhlasíte.



❏ Turisťák Pokémon Go! (věk 8-15 let) - pět dní na horské chatě Kmínek na 
československém pomezí na Bílé. Turistika, hry, logické myšlení, lesní a 
vodní stavby, koupání, večerní bojovka a spousta dalšího, co k táboru patří. 
Zajištěna je plná penze, děti budou spát na postelích v pokojích po 3 nebo 4 
dětech, ale ve vlastním spacáku. Doporučuji mobil s aplikací Pokémon Go!, 
budeme ji potřebovat. Děti budou mít mobily povoleny jen v určitých časech, v 
noci budou mobily “spinkat” v plátěné tašce v pokoji lektorek (děti, které byly 
vloni na Sůkenické, vědí :) ). Děti budou potřebovat kvalitní obuv, pozitivní 
vztah k pohybu, turistice a přírodě, spacák a dobrou náladu. Cena 4 500 kč *, 
Blanka, Janča a Anička.

* CVČ U Rosničky si vyhrazuje cenu upravit dle aktuálního ceníku ubytování. 
Zasláním přihlášky s tímto souhlasíte.



❏ Sportovní tábor pro holky i kluky (věk 8-15 let) - sportovně laděných pět dní v 
terénu. Turistika, míčové hry, lezení a lanové centrum, olympiáda, 
samozřejmě vodní a lesní stavby, legrace a dobrá nálada. Cena 2 000 kč, 
Blanka a Janča

❏ Keramický tábor (věk 8-15 let) - tábor se zázemím v Rosničce. Děti budou 
nejen tvořit z keramické hlíny, odlévat z licí hmoty, barvit, glazovat, vypalovat, 
ale také si vyzkouší namíchat své vlastní barvy ze základních barev Engob. 
Cena 2 000 kč, Kamča a kol.

❏ Kulinářská cesta kolem světa (věk 10-15 let) - tábor se zázemím v Rosničce. 
Děti postupně navštíví a prozkoumají světadíly z pohledu jídla, koření a 
specialit. Pokusí se nějakou typickou specialitu ukuchtit a poté i ochutnat. 
Cena 2 000 kč, Gabka a kol.



❏ Klučičí zážitkový tábor (věk 8-15 let) - již tradiční tábor plný výzev, sportu, 
turistiky, a novinek. Cena 2 200 kč, Blanka a Petr

❏ Holčičí kreativní tábor s výletem (věk 8-15 let) - tábor se zázemím v Rosničce. 
Pět dní plných tvoření, kreativity, zábavy, pohody a dobré nálady. Aby holky 
daly odpočinek ručičkám, je ve středu plánovaný výlet (pokud budou chtít :) ). 
Cena 2 000 kč, Kamča a kol.

❏ Mini tábor pro dorost 2 (věk 14-17 let) - poznávací tři dny v okolí břidlicových 
dolů u Oder, cena 1 800 kč *, Blanka a Janča

* CVČ U Rosničky si vyhrazuje cenu upravit dle aktuálního ceníku ubytování. 
Zasláním přihlášky s tímto souhlasíte.



A protože jarní prázdniny letos začínají již těmi 
pololetními prázdninami 3.2., uvádím program pro 
jarní prázdniny již dnes. Nabízím dětem tři dny 
zábavy, tvoření a výletů. Celkový program se bude 
odvíjet od počasí. V případě sněhu je volba jasná! 
Bobování, sněhové stavby, …. V případě opravdu 
jarního počasí bude turistika. Tak i tak se děti mohou 
těšit na pondělní celodenní výlet, dále pak na 
přespávačku z úterý na středu, solnou jeskyni, hry, 
diskotéku, tematické tvoření, logiku a týmovou 
spolupráci, výbornou snídani a skvělou partu. 

V pondělí bude sraz okolo 8. hodna vlak.nádr ve FnO, 
návrat okolo 16. hod tamtéž.

V úterý sraz okolo 8. hod v herně v Rosničce a 
vyzvednutí dětí ve středu okolo 16. hod. tamtéž.

Cena 1 300 kč, zahrnuje stravu, vstupy, jízdné, 
materiál.


