
ZÁKLADNÍ INFORMACE – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

HAVRÁNEK 2023 

 DOPRAVA  

Autobus 818 Znojmo – Havraníky – Hnanice – Šatov 

8:40…… sraz u pošty Dr. M. Horákové ve Znojmě  

9:00 …...společný odjezd autobusem z autobusového nádraží ve Znojmě do Hnanic  

Pokud máte zájem o nastupování na jakékoliv jiné zastávce než Znojmo, aut.nádr., musíte to zadat 

při vyplňování přihlášky. Další zastávky autobusu:  

 

Znojmo, Vídeňská u školy    9:03 

Znojmo, Dukelská u mostu    9:05 

Znojmo, Šatovská u staré školy    9:06  

Nový Šaldorf-Sedlešovice, autosalon  9:07 

Znojmo, Konice, rozc. 1.0 (z)   9:10 

Havraníky      9:13 

Hnanice      9:16 

 

 

16:26…..společný odjezd autobusem z Hnanic na autobusové nádraží ve Znojmě 

16:45…..společný příjezd (vyzvednutí dětí) na aut. nádraží, Znojmo  

Pokud máte zájem o vystupování na jakékoliv jiné zastávce než Znojmo, aut.nádr., musíte to 

zmínit při vyplňování přihlášky.  

 

Dovoz autem  

Samostatný dovoz dítěte do areálu od 9:15 do 10:00 (po tel. domluvě i v jiný čas).  

Samostatný odvoz dítěte z areálu od 16:00 do 16:20 (po tel. domluvě i v jiný čas).  

 

STRAVA zajištěna:  

- Dopolední a odpolední svačinky  

- Obědy v restauračních prostorách – polévka, hlavní chod, dezert  

– Celodenní pitný režim zajištěn  

 



S SEBOU DO BATŮŽKU:  

· kartičku zdravotní pojišťovny (případně kopii)  

· láhev na pití  

· sportovní oblečení a obuv (botasky)!!  

· plavky (na vodní bitvu)  

· vhodné oblečení na počasí v daný den 

· dobrovolně – krmení pro koně (např. jablka, suché pečivo)  

· kapesníky  

· drobnou finanční hotovost  

· psací potřeby  

· potřebné léky (kolik, jak často, kdy – sdělte vedoucímu)  

· mobilní telefony nejsou nutné  

 

Na co se děti mohou těšit?  

Hlavní program:  

JÍZDA A PÉČE O KONĚ,  

ANGLIČTINA,  

STEZKA PODZEMNÍM LABYRINTEM,  

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU,  

VODNÍ BITVA,  

ZÁVĚREČNÁ OSLAVA S DORTEM  

 

Doprovodný program:  

MÍČOVÉ HRY,  

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP NA HŘIŠTĚ,  

LUKOSTŘELBA, 

PAINTBALL (střelba na terč), VAŘENÍ,  

PRAK,  

VÝTVARNÉ VYRÁBĚNÍ,  

ZÁBAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOUSTU DALŠÍCH AKTIVIT…  

 



CENA  

CENA ZA JEDNOTLIVCE NA 1 TERMÍN   3.590,- Kč (záloha 1.600,- Kč, doplatek 

1.990,- Kč)  

CENA ZA JEDNOTLIVCE NA 2 A VÍCE TERMÍNŮ  3.450,- Kč/termín (záloha 1.600,- Kč, 

doplatek 1.850,-Kč)  

CENA ZA SOUROZENCE (2 A VÍCE DĚTÍ)   3.450,- Kč/dítě (záloha 1.600,- Kč, doplatek 

1.850,-Kč)  

Dítě je zaregistrováno po přijetí celé částky na účet 9725566002/5500. Při platbě prosím uvádějte 

jméno dítěte do poznámek. Děkujeme. 

V případě velkého počtu zájemců či vládních omezení budou do příměstského tábora zařazeny děti 

s dřívějším datem platby. 


