
LETNÍ
PRÁZDNINY

ve Vratislavicích nad Nisou

2023

Milí Vratislavičáci, 

v letošním roce, ač se to může zdát k nevíře, rozjíždíme v pořadí již 
10. sezónu letních táborů. Tvorba smysluplné náplně prázdninového času 
našich dětí je pro nás dlouhodobou prioritou. Ve spolupráci se zkušenými 
a prověřenými realizátory se nám tak opět podařila připravit řada 
zajímavých a hlavně zábavných témat. Ať je v září na co vzpomínat! 

Tábory, s finanční podporou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou, budou probíhat od začátku července do konce srpna. Na příspěvek 
ve výši 1200,- Kč mají nárok, stejně jako v předchozích letech, výhradně 
děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Součástí všech 
turnusů je stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního 
pitného režimu. 

Přihlášky spouštíme v pondělí 13. února on-line, přímo na webových 
stránkách jednotlivých realizátorů. Bližší informace naleznete přímo 
v popisu jednotlivých táborů. 

Byl bych rád, kdyby letošní prázdninový program proběhl jako v letech 
předchozích. V podobě léta plného her, závodů, tvořivých soutěží, koupání 
a výletů. Věřím, že pestrou paletou témat našich táborů přispějeme 
k zážitkům, na které budou děti, minimálně po prázdninách, 
s úsměvem vzpomínat. 

Váš starosta
Lukáš Pohanka

PŘÍMĚSTSKÉ CYKLOTÁBORY SE SPORTKIDS

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V MĚSÍCÍCH ČERVENEC A SRPEN 2023

17. 7. - 21. 7. 2023
24. 7. - 28. 7. 2023

cena 2 100,- Kč / turnus*

Celodenní stravování zajištěno – oběd, svačina a pitný režim.
Přihlášky online na www.sport-kids.cz, info tel.: 777 001 044, email: iveta@sport-kids.cz

Od pondělí do pátku budeme učit děti praktickou a zábavnou formou, jak bezpečně jezdit na 
kole. Zkusíme i další zajímavé sporty jako lukostřelba, skateboarding, in-line brusle, slackline, 
fotbal, horolezeckou stěnu, frisbee a jiné. Děti jsou rozděleny do skupin dle svých dovedností. 
Ti nejmenší se za týden naučí jezdit na kole samostatně. Zkušenější se zlepší v technice 
jízdy prostřednictvím speciálně připravených dětských tratí a SPORTKIDS FUN překážek. 
Cyklodepo a táborová základna se nachází ve sportovním areálu Na Rozcestí. Vybavení je 
možné si po předchozí dohodě zapůjčit.

*zvýhodněná cena, po odečtení příspěvku 1 200,- Kč od Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou, pro děti od 6 do 15 let s trvalým bydlištěm 
ve Vratislavicích nad Nisou

VŠECHNY VRATISLAVICKÉ MŠ budou uzavřeny v termínu od 24. 7. do 4. 8. 2023. 
V tomto termínu ředitelky mateřských škol NEZAJIŠŤUJÍ náhradní provoz. 

V případě dotazů či zájmu o náhradní prázdninový provoz (žádost o umístění dítěte 
do jiné vratislavické MŠ) nahlaste ředitelce školy nejpozději do 31. 5. 2023.

* Vzhledem k plánovaným opravám v budově může dojít k úpravě termínu. Zákonní zástupci dětí 
budou o této skutečnosti informováni s dostatečným časovým předstihem.        

MŠ Lísteček

Východní 270  10. 7. 2023 – 11. 8. 2023 (provoz zahájen 14. 8. 2023)*

Tanvaldská 282 17. 7. 2023 – 18. 8. 2023 (provoz zahájen 21. 8. 2023)

Poštovní 1122 3. 7. 2023 – 18. 8. 2023 (provoz zahájen 21. 8. 2023)  

Donská 1835 24. 7. 2023 – 25. 8. 2023 (provoz zahájen 28. 8. 2023)    

MŠ Sídliště 3. 7. 2023 – 4. 8. 2023 (provoz zahájen 7. 8. 2023)

 



POBYTOVÝ TÁBOR V ČESKÉM RÁJI

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S MUSICTIME

TÁBORY S AROU

8. 7. 2023 – 15. 7. 2023

10. 7. – 14. 7. 2023 SPORTOVNÍ LÉTO
7. 8. – 11. 8. 2023 OŽIVLÉ HRY

14. 8. – 18. 8. 2023 DETEKTIVNÍ ŠKOLA
21. 8. – 25. 8. 2023 ATELIÉRY HOLLYWOODU

17. 7. – 21. 7. 2023 CESTA KOLEM SVĚTA
24. 7. – 28. 7. 2023 CESTA KOLEM SVĚTA

31. 7. – 4. 8. 2023 ASTERIX A OBELIX

cena 4 399,- Kč / turnus*

cena 1 200,- Kč / turnus*

cena 1 999,- Kč / turnus*

V KEMPU ZELENÉ ÚDOLÍ, Loveč 15, 507 45, Mladějov v Čechách, info na: www.kempzeleneudoli.cz. 
Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových chatičkách typu „A“ s postelí, peřinami i povlečením. 
Doprava na místo a zpět je VLASTNÍ!

Celodenní stravování zajištěno – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a celodenní pitný režim.
Přihlášky online na www.danielytabor.cz, info tel.: 608 141 439, email: dancamara@seznam.cz 

Celotáborová hra „Z pohádky do pohádky“, 2 bazény ke koupání přímo v kempu, výlety po okolí, táborák 
s kytarou, diskotéka pod noční oblohou, hry v přírodě, tvořivé dílničky, sportovní hry a turnaje (volejbalové hřiště, 
dětské hřiště, trampolína a pingpongové stoly v kempu) a spoustu dalšího zábavného programu přímo v táboře. 
Vašim dětem se po celou dobu tábora bude věnovat tým zkušených pedagogů, pod vedením hlavní vedoucí 
Mgr. Daniely Petrové. Maximální kapacita tábora je 75 dětí.

Celodenní stravování zajištěno – oběd, svačina a pitný režim.
Přihlášky online na www.ara-agentura.cz, info tel.: 604 255 699, 603 547 272, email: iveta@ara-agentura.cz

Celodenní stravování zajištěno – oběd, svačina a pitný režim.
Přihlášky online na www.musictime.cz, info tel.: 732 836 285, email: musictime@musictime.cz

SPORTOVNÍ LÉTO
Sportovní tábor dětem nabízí intenzivní vyžití při tradičních a netradičních sportovních aktivitách. Během týdne 
si zahrají a vyzkouší mnohé míčové, pálkovací a pohybové hry, na programu je také návštěva horolezecké stěny. 

OŽIVLÉ HRY
Všichni je známe, ale tentokrát je můžeš zažít na vlastní kůži a v terénu. Tábor, na kterém oživnou mnohé 
tradiční i netradiční deskové a karetní hry.

DETEKTIVNÍ ŠKOLA
Svět zločinu nikdy nespí a bystrých detektivních hlav pomalu ubývá. Detektivní škola Vratislavice proto poprvé otevírá své 
brány a zahajuje výcvik nováčků! Zájemců o titul detektivního experta je víc než dost, projít náročným výcvikem se ctí ale 
nezvládne úplně každý. Do hry navíc brzy vstoupí první záludný případ…

ATELIÉRY HOLLYWOODU
Další udílení cen Oscarů se kvapem blíží a hollywoodská studia otevírají své brány! Prožij 5 dnů ve světě postav dětských 
filmů a vyzkoušej, zda zvládneš čelit úkolům, nástrahám a výzvám jako známí hrdinové. Každý den na tebe čeká jeden 
velký příběh (Alenka v říši divů, Jak vycvičit draka, Madagaskar, Shrek, Karlík a továrna na čokoládu), který tě může přiblížit 
k vlastní hvězdě na chodníku slávy či vytoužené sošce OSCARA!

CESTA KOLEM SVĚTA A ASTERIX A OBELIX
Program táborů je zaměřen na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty s prvky prožitkové peda-
gogiky. Účastníky čekají seznamovací a sportovní hry, turistika a hry v lese – Císařský kámen, sportovní a týmové 
hry, lehký rafting na Jizeře - Maloskalsko (s instruktorem s licencí MŠMT), orientační a netradiční sportovní hry. 

*zvýhodněná cena, po odečtení příspěvku 1 200,- Kč od Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou, pro děti od 6 do 15 let s trvalým bydlištěm 
ve Vratislavicích nad Nisou

*zvýhodněná cena, po odečtení příspěvku 
1 200,- Kč od Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou, pro děti od 6 do 
15 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích 
nad Nisou


