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JIŽNÍ MORAVA Adrenalin na laně,
dovednosti fakýra nebo zábavné
„biflování“ angličtiny v parku.
A také výšlapy na hrady a zámky či
kuchařská škola pro chlapce s ná-
zvem Kluci v akci.

To je jen nepatrný výčet aktivit,
které pedagogové domů dětí a mlá-
deže či středisek volného času za-
řadili do programu příměstských
táborů pro letošní blížící se prázd-
niny.

Jenže ten, kdo chce pro své dítě
atraktivní prázdninový program,
si musí pospíšit. Volných míst už
zbývá jen pár a nabídka není tak
pestrá.

O příměstské tábory je přitom
mezi rodiči i dětmi každý rok ob-
rovský zájem. „Ráno děti přijdou,
odpoledne si je zase po celoden-
ním nabitém programu jejich rodi-
če vyzvednou. Někde třeba až v se-
dmnáct hodin,“ popsala ředitelka

mikulovského Domu dětí Alena Ži-
delová. Pro mnohé rodiče je to
podle ní cenově dostupná varian-
ta, jak ratolesti školou povinné
přes léto alespoň na pár hodin den-
ně zabavit.

Zájem o vesměs pětidenní zá-
bavný prázdninový program, kde
děti podle psycholožky mohou na-
brat spoustu sociálních dovednos-
tí, v kraji neutuchl ani letos. Nao-
pak. „Spousta rodičů, kteří o prázd-
ninách nemají hlídání, dávají své
děti doslova z tábora do tábora. Za
zhruba osm set korun na týden se
jim to stále ještě vyplatí,“ soudí Ži-
delová z mikulovského „domeč-
ku“.

Dlouhé období letních prázd-
nin je pro rodiče náročné, přesto
je nabídka široká. Jenže vesměs
jen pro zdravé děti.

„Pečuji celodenně o postiženou
osmiletou holčičku. Je to psychic-

ky velmi náročné, nehledě na to,
že kromě toho studuji ještě dálko-
vě vysokou školu,“ popsala svou si-
tuaci Blanka Balíková, matka posti-
žené holčičky z Nových Syrovic na
Znojemsku.

Dítě, které vyžaduje zvláštní
péči, se podle ní bez asistence
nemá šanci na jakýkoli tábor do-
stat. Natož na příměstský.

Místa ještě jsou
Kde získat obecné informace a je
vůbec možné ještě dítě na příměst-
ský tábor přihlásit? Návod prozra-
dila pracovnice brněnského Cent-
ra volného času Lužánky Milena
Bogdalíková. „Najít si na našem
webu luzanky.cz tábor, který nejví-
ce odpovídá zájmům dítěte, zjistit
zda je obsazen, zkontaktovat ve-
doucího, zavolat a co nejdříve po-
slat přihlášku,“ láká Bogdalíková.

Hana Raiskubová

FAKTA

Kam na prázdniny?
Zbývají poslední místa

Brno
Středisko volného času Lužánky
www.luzanky.cz
1.–2. 7. Nápady z šuplíku
Letní řemeslná dílna hlavně pro
dívky od 8 do 14 let, Cena 400 Kč.
12.–16. 7. Tábor pod lany
Pro děti od 10 do 16 let. Lezení po
lanových překážkách, slaňování
a adrenalinové skoky. Cena
1 600 Kč.
12.–16. 7. Za pokladem Xatapanu
Sportovně-turistický příměstský
tábor v Bílovicích nad Svitavou
s návštěvou Moravského krasu
a lanového centra. Cena 1 500 Kč.
Junák, středisko Hiawatha
www.trinactka.com
Tábor bude provázet etapová hra
Hledá se Jonatán, inspirovaná
příběhy o Machovi a Šebestové.
Cena 1 000 Kč.

Blansko
Dům dětí a mládeže
Volná místa jsou v 11 příměstských
táborech.
www.ddmblansko.cz
2.–6. 8. Kluci v akci
Vaření v přírodě, tábornické
dovednosti pro chlapce od 6 let.
Cena 1 000 Kč.
30.–31.8. Ahoj na prázdniny
Výlety. Cena 400 Kč.

Hodonín
Středisko volného času
www.svc-hodonin.webnode.cz
26. 7.–30. 7. Se zvířátky do
pohádky
Letos poprvé už pro děti od 3 let.
Návštěvy ZOO, malování,
sportování a soutěže jako pro velké
děti. Cena 1 380 Kč.

Vyškov
Dům dětí a mládeže
www.ddm.vys.cz
7.–9. 8. Duhové dny
Tábor pro děti, které ještě nikdy na
táboře nebyly. Cena 240 Kč.
26.–30. 7. Malá velká
dobrodružství
Tábor pro děti od 6 do 15 let. Cena
350 Kč.
16.–20. 8. Street dance
Pro děti od 6–15 let. Cena 500 Kč.

Znojmo
Dům dětí a mládeže
www.ddm.znojmo.xf.cz
19.–23. 7. a 23.–27. 8.
Dny pro táborníky
Oba termíny jsou zaměřené na
turistiku a výlety Cena 900 Kč
a 980 Kč.

Břeclav
Centrum volného času Duhovka
www.duhovka.cz
12.–16. 7. Angličtina hrou
Pro malé školáky. Cena 900 Kč.

Rekonstrukce Joštovy
V pondělí začala první
etapa rekonstrukce
Joštovy ulice, která je tak
pro veškerou dopravu
uzavřená. Došlo ke
značné změně ve vedení
tramvajových linek
v Brně.
Foto: Vojtěch Doležel,
josejumbo.rajce.net

» Chtěl bych jet do Prahy

Loni jsem byl na táboře a moc mě to
tam nebavilo. Nejlepší prázdniny bu-
dou u babičky na chatě. Bude tam
pouť. Taky koupání v rybníce je super.
Ještě bych se taky chtěl podívat do
Prahy do nového akvaparku.

JIŽNÍ MORAVA (hra) Kdy je dítě zra-
lé na pobyt na táboře? A co dělat,
když se dítě „šprajcne“ a nechce
na prázdninový pobyt odjet? „Nelá-
mejte to přes koleno,“ radí psycho-
ložka Zdenka Bimková.

Jaký je vůbec vhodný věk pro při-
hlášení dítěte na příměstský či
letní pobytový tábor?
Odpověď není jednoznačná. Zále-
ží totiž především na stylu výcho-
vy v jednotlivých rodinách. Je to ve-
lice individuální. Znám rodiče, kte-
ří dají klidně své šestileté dítě na
nějaký letní tábor a ono to bez pro-
blémů zvládne. A pak jsou dvanác-
tileté děti, pro které si dokonce je-
jich mámy a tátové musí přijet
a odvézt si je v průběhu letních ra-
dovánek domů.

Přesto je určitě dobré děti do ni-
čeho nenutit a netlačit je do niče-

ho násilím, pokud se od rodičů
neodpoutá samo. Souhlasíte?
Přesně tak. Je dobré nechat dítě po-
stupně po malých krůčcích zvykat
si na kolektiv a učit jej takzvaným
sociálním dovednostem pozvolna
a postupně.
Pokud je dítě úzkostné, není dobré
jej na delší dobu poslat pryč z ro-
dinného zázemí. Totéž ale platí
i opačně pro úzkostné rodiče. Kaž-
dopádně je dobré vytáhnout děti
od počítačů, kde tráví téměř veške-
rý svůj volný čas.

Jaké informace by si měli rodiče
zjistit předtím, než své dítě vy-
šlou například na nějaký příměst-
ský tábor či letní pobytový tábor?
V prvé řadě by si měli zjistit, na co
vlastně je tábor zaměřený, s čím
vším se děti mohou setkat. Ale pře-
devším zjistit si veškeré potřebné
a dostupné informace o vedou-
cích, kteří se o děti starají.

Co vše se děti mohou v kolektivu
svých vrstevníků o prázdninách
naučit?
Pokud mají tyto tábory schopné ve-
doucí, vrátí se dítě obohacené
o spoustu cenných zkušeností, vě-
domostí a zážitků. Ze sociálních
dovedností se mohou děti naučit
spolupráci, pomoci jeden druhé-
mu, učí se hrát role, vycházet spo-
lu, říci svůj názor. A mohou prožít
spoustu věcí, které by s rodiči ni-
kdy neprožily.

» Nákupy, moře a bez rodičů

Prázdniny snů bych strávila nejraději
u moře a hlavně bez rodičů. Dva měsí-
ce bych se opalovala u moře nebo
u bazénu a pojídala zmrzlinu. S kamará-
dama bych taky objížděla nejrůznější
akvaparky a hodně bych nakupovala.

» Koně nebo USA s tátou
Ideální prázdniny? Jednoznačně
u koní na ranči Ladná v super partě
lidí, kde se cítím moc dobře. Ale proto-
že letos pojedu poprvé do USA, můžu
si vysněné prázdniny skutečně prožít
poprvé se svým tátou. Třeba v Colora-
du.

Cena předmětu dražby: 700.000 Kč
Nejnižší podání: 350.000 Kč

Dražební jistota: 100.000 Kč
Minimální příhoz: 10.000 Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Olomouce, 
na úřední desce Obecního úřadu Velká nad Veličkou, na www.centralni-adresa.cz, 

na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka. 

budova č.p. 386 část obce Velká nad Veličkou (objekt bydlení) 
pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, 

v katastrálním území a v obci Velká nad Veličkou, okres Hodonín. 

Označení předmětu dražby

Dražba se koná v salonku hotelu Flora v Olomouci na ulici Krapkova 34, 
dne 24. 6. 2010 ve 13.00 hodin.

Rodinný dům v obci Velká nad Veličkou

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA 

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, 

Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389

Tel.: 585 204 525
Brno: 541 213 586
Třebíč: 568 840 462
Jihlava: 567 311 650
Znojmo: 515 261 444
Praha: 222 246 063

LAST MOMENT CHORVATSKO VLASTNÍ DOPRAVA

Novi Vinodoslki – hotel Lišanj, polopenze
12. 6.–19. 6. cena 4 990 Kč/os. Dítě ZDARMA!

Gradac – depandance Laguna, polopenze
12. 6.–19. 6. cena 5 990 Kč/os. Dítě ZDARMA!

Makarská – hotel Rivijera, polopenze
19. 6.–26. 6. cena 6 790 Kč/os. Dítě ZDARMA!

e-mail: tipatour@tipatour.cz, www.tipatour.cz

INZERCE

Zaměstnání nab.

Telefonica O2 přijme obchodní zástupce 
pro prodej Katalogu firem 1188.cz, po za-
pracování až 40.000 Kč/měs. Práce na ŽL.
Tel: 271481920  

Auto-moto různé

Autovraky/likvidace, odvoz. T: 777 053 499 

Finance a peníze

Půjčka zdarma! Pro důchodce, OSVČ, MD.
Bez registru! 607 715 315 

Obchodní spolupráce

Až 5000 Kč/měs. navíc získejte za reklamu 
na Vašem autě, plotě, domě. 841 111 148 

Zdraví, životní styl

Chceš zhubnout? tel. 739011311 

www.mfdnes.czDozvíte se víc.

Mezinárodní autosalon V Brně návštěvníci viděli nejen krásná auta
a motorky, ale i hostesky. Foto: Michal Ulík, balu26.rajce.net

Tomáš Rod
12 let, Brno

» Řádil bych v akvaparku
Své ideální prázdniny bych chtěl strá-
vit cestováním. Jel bych do Anglie na
fotbalový zápas Manchesteru United
a k moři do Řecka, kde jsem ještě ni-
kdy nebyl.Taky bych se jel vykoupat,
zařádit si do nějakého dobrého akva-
parku a na tábor se svými kamarády.

Už jen pár volných míst zbývá, pokud rodiče chtějí poslat své dítě na příměstský
tábor. O tábory je jako každý rok obrovský zájem. Program stojí pár stovek, děti
nemusejí spát mimo domov a zábava je pro děti všech věkových kategorií.

Barbora Zůbková
13 let, Dubňany

RAJCE.NET

Vystavte fotografie
na Rajce.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v regionálním
vydání vaší MF DNES.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet a posílejte
fotografie na vlastní profil.

Další návody, jak službu rajce.net
používat, najdete na stránkách
www.navody.rajce.net.

Anketa Jaké by měly být ideální prázdniny?

ROZHOVOR

Zdenka Bimková
ředitelka
Pedagogicko-psy
chologické
poradny
v HodoníněAutosalon a AutoTec

Brněnské výstaviště se
ve dnech 5.–10. června
2010 otevřelo všem
automobilovým
nadšencům. Dva
tradiční brněnské
veletrhy Autotec
a Autosalon se spojily
v jeden, a tak si tu
všichni našli to své.
Foto: Michal Ulík,
balu26.rajce.net

Tadeáš Mezera
10 let, Hodonín

Sylva Babovcová
13 let, Vsetín

Znojmo vs. Rájec
Rájec vyhrál v pondělí

1:0. Hosté přijeli
do Znojma se

zabezpečenou
obranou a spoléhali

na rychlé protiútoky.
Foto: Libor Duchoň,

libor-znojmo.rajce.net

„Zjistěte si všechno o vedoucích
tábora,“ radí psycholožka

Indiáni, keramika
či výšlap na hrad?
Zbývá jen pár míst

Vaším objektivem Fotografie uživatelů rajce.net


