
 

LÉTO SE SMETANKOU 

Letní prázdniny se kvapem blíží a my již několik měsíců připravujeme co 
nejpestřejší program pro děti, které s námi v létě budou trávit čas na 
příměstských nebo pobytových táborech. I letos pro ně chystáme 
možnost vyrazit k moři, do hor, putovat po řece, zažít dobrodružství, 
tvoření, zábavu, pohyb venku, objevovat, poznávat, navštívit nová 
místa, najít si nové kamarády… 

To, že je o naše tábory zájem nás opravdu těší, ale zároveň je to pro nás 
i velký závazek. Letos nabízíme celkem 11 příměstských táborů a 8 
pobytových, na které máme v tuto chvíli přihlášeno více než 500 
účastníků. Některé tábory byly obsazeny už pár hodin po spuštění 
přihlašování a nyní je většina táborů již plně obsazena, zbývá pár 
posledních volných míst. Díky spolupráci s okolními obcemi máme letos 
v nabídce opět příměšťáky i na Polevsku a v Zákupech. 
 

Vysoký počet našich táborů sebou také nese velké nároky na sestavení 
týmů, které tábory vedou, jedná se o téměř 60 vedoucích. Moc si vážíme 
všech, kteří v době své dovolené nebo studijního volna tráví svůj čas 
přípravou a vedením táborů. Ti, kteří mají tuto zkušenost za sebou, vědí, 
že to není jen o tom, zažít si s dětmi zábavu a hraní, ale je to především 
velký kus odpovědnosti, kterou na sebe tito lidé berou. Snažíme se 
poskytnout jim maximální podporu nejen při přípravách táborů, ale 
chceme naše vedoucí a praktikanty také vzdělávat. V dubnu proběhne 
ve Smetance kurz pedagogického minima, na kterém proškolíme 25 
našich externích spolupracovníků.  
 

Na léto se už moc těšíme, a věříme, že i když se děti budou domů vracet 
možná trochu unavené, občas neumyté a s hromadou špinavého prádla, 
budou Vám přesto vyprávět spoustu hezkých zážitků a vzpomínek na to, 
co spolu s námi prožily. 
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11 PŘÍMĚSTSKÝCH 

──── 

8 POBYTOVÝCH  

──── 

VÍCE NEŽ 500 

ÚČASTNÍKŮ 

──── 

ROSTEME S VÁMI! 

──── 

 

 


