
Scooby-Doo na stopě zločinu
12.-18. 7. Čučice  Radka Těšíková
smíšený 7-10 let  2500 Kč
Týden plný tvořivých a sportovních aktivit, přírody, zábavy a také 
záhad k vyřešení. Vhodný i pro ty, kdo jedou na tábor poprvé.

POPOUPO
18.-25. 7. Čučice  Kateřina Fučíková
holky 8-12 let   2900 Kč
Podivuhodná pouť pouští k Pastýřově studni za duhovým 
mostem. Tábor pro holky s odvážným a dobrým srdcem.

Země na obzoru
8.-14. 8. Čučice   Olga Ekslerová
smíšený 8-13 let  2500 Kč
Jaké rytmy a tajemství skrývá nově objevená pevnina?
Hudební tábor, kde to hudbou nekončí.

Smršť
4.-11. 7. Čučice   David Němeček
smíšený 10-14 let  2900 Kč
Naše letovisko je opět v provozu, aby se jím prohnala pořádná 
Smršť. Akční tábor se zážitky na dřeň, které občas špiní a máčí.

Ambero
4.-9. 8. Nedvědice  Lenka Honecová
smíšený 11-14 let  2500 Kč
Nevšední puťák pro nevšední děcka.
Putovně-pobytový tábor.

Volejbalový tábor
2.-8. 8. Čučice   Eva Kyjovská
smíšený 11-15 let  2900 Kč
Sportovní tábor, kde nás kromě volejbalu čeká i spousta akčních 
a dobrodružných her, průzkum okolí tábora a pohoda u vody.

...ad legendum
2.-8. 8.    Lucie Kubešová
smíšený 13-16 let  2800 Kč
Příběh začal. Píšeš svou kapitolu, která může být jeho součástí. 
Zážitkový tábor otevřený všem, kteří se pro něj sami rozhodnou.

Odvážný krok
8.-15. 8. Nížkovice  Kateřina Fučíková
holky 12-15 let   2900 Kč
Žádná překážka není dost velká, aby se nedala zvládnout. Žádný 
úkol není tak těžký, aby se nedal vyřešit. Udělej první krok...

POBYTOVÉ TÁBORY
prázdninové pobyty na táborové 
základně a v jejím okolí

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
každodenní program v salesiánském 
středisku v Brně-Žabovřeskách

AKCE PRO RODINY
příměstské a pobytové 
tábory pro rodiče s dětmi 

NAŠE TÁBORY MAJÍ STYL
salesiánská pedagogika             individuální přístup           rodinná atmosféra           vyvážený rozvoj osobnosti            učení zážitkem

Přihlašování probíhá na stránkách brno.sdb.cz/stredisko
Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky, tel.: 541 213 110, e-mail: tabory@brno.sdb.cz

PRÁZDNINY
2020

Tajemství Popokátepetlu
25. 7. - 1. 8. Dolní Krupa Pavel Glogar
kluci 6-14 let   2500 Kč
Ministrantský tábor v indiánském stylu, ke kterému patří život 
v tee-pee, každodenní starost o živobytí, bobříci i jiné zkoušky.

Boj o pixely
26. 7. - 1. 8. Brno-Žabovřesky Jan Kozel
smíšený 12-16 let  2800 Kč
Mediální tábor nabitý akcí, zážitky, novými zkušenostmi 
a mediální tvorbou.



Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky
Foerstrova 2
616 00 Brno-Žabovřesky
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         sasm.zabovresky

 Pomáháme mladým růst.

Pražské léto
16.-23. 8. Praha-Karlín  Dagmar Vedrová
holky 14-16 let   2000 Kč
Pomoc v domě sester salesiánek v Karlíně a radovánky 
v metropoli s večerním zábavným nebo duchovním programem.

Doba ledová
13.-17. 7.   Hana Hudcová
smíšený 5-7 let   1600 Kč
Tvořivý, sportovní i poučný příměstský tábor pro předškoláky a 
1. třídu ZŠ.

Píseň moře
1.-3. a 7.-8. 7.   Lenka Honecová
smíšený 5-8 let   2100 Kč
Pohádkové dobrodružství s keramickým i nekeramickým 
tvořením.

Ferda Mravenec - příměstský
13.-17. 7.   Marie Tkadlecová
rodiny s dětmi (2-6 let)  cena individuální pro rodinu
Tábor pro rodiče a děti - to u nás ve středisku letí!
I když za město nejedeme, přesto si to užijeme.

#LIIIFE
17.-23. 8. Lechovice  Vojtěch Ryšavý
smíšený 16-18 let  2800 Kč
Touha je zázrak kámo zázrak...? Život, který dává smysl. Budeme 
společně hledat jeho zákonitosti a věci, které v něm za to stojí.

Ferda Mravenec I.
14.-19. 6. Jalovec  Jana Demjanová
rodiny s dětmi (2-6 let)  cena individuální pro rodinu
Týden pro rodiny s dětmi v krásném prostředí Vysočiny. Tvoření, 
hraní, zpívání, výpravy do lesa a hry. Program si užijí děti i rodiče!

Ferda Mravenec II.
28. 6. - 4. 7. Jalovec  Zuzana Prudíková
rodiny s dětmi (2-6 let)  cena individuální pro rodinu
Týden pro rodiny s dětmi v krásném prostředí Vysočiny. Tvoření, 
hraní, zpívání, výpravy do lesa a hry. Program si užijí děti i rodiče!

Dva Krkavci
12.-18. 7.   Jan Hudec
smíšený 17-20 let  2200 Kč
Putovní a zážitkový tábor pro ty, kdo se nebojí poznat sílu 
myšlenky a moc paměti.

Fotbalový tábor
19.-23. 7. Rudice  Jiří Vácha
smíšený 13-18 let  2500 Kč
Tábor pro fotbalisty tělem i duší: tréninky, hry, koupání, přespání 
v přírodě, večerní kruh a ubytování přímo u travnatého hřiště. 

Severská sekera
30. 6. - 5. 7. Rumburk  Jiří Baláš
smíšený 16+   500 Kč
Podpoříme a prochodíme sever Čech. Příprava dřeva na zimu 
pro salesiánské středisko. Přihlašování přes vedoucího tábora.

Hejbni kostrou!
20.-24. 7.   Lenka Sošková
smíšený 7-10 let  1600 Kč
Neseď o prázdninách doma – hejbni kostrou! Příměstský 
pohybový tábor s nevšedními sporty, výletem a celotáborovkou.

Liga mistrů
10.-14. 8.   Petra Juřenčáková
smíšený 8-12 let  1600 Kč
Staň se na chvíli hráčem nejlepších světových týmů a zažij 
atmosféru Ligy mistrů na příměstském fotbalovém táboře!


