
 



 

 

 

  

Úvodem 

Věříme, že si z naší bohaté 

nabídky táborů a soustředění 

vyberete a že s námi aktivně 

strávený čas o letních 

prázdninách vás uspokojí 

a přinese vám zážitky 

a vzpomínky na celý život. 

Přeji Vám krásné prázdninové 

dny, mnoho neopakovatelných 

zážitků, nové přátele, dny ve 

zdraví a pohodě, a především 

šťastný návrat domů. 

 

Hezké prázdniny přeje ředitelka 

organizace Bc. Eva Tischlerová. 

 

Naše tábory 

Při organizaci táborů vycházíme 

z dlouholetých zkušeností. Naše 

tábory splňují nejpřísnější 

požadavky na organizaci 

a realizaci táborů: 

 proškolení vedoucí 

 zdravotník na táboře 

 bezpečné prostředí 

 profesionální přístup 

 zdravé klima 

 servis pro rodiče 

 pojištění 

Informace 

Termín přijímání přihlášek na 

tábory: 

 duben - červen 

Termín pro platbu účastnického 

poplatku: 

 dle propozic tábora, 

nejdéle do 30. června 2015 

Potřebujete-li podrobné informace 

k táboru nebo se poradit 

o možnostech přijetí Vašeho 

dítěte v případě nestandardních 

podmínek, kontaktujte vedoucího 

tábora uvedeného jako kontaktní 

osobu.  

Jak se přihlásit na tábor 

Pro přihlášení na letní tábor preferujeme volbu elektronického 

přihlašování přímo z našich webových stránek. Tento způsob nabízí 

rodičům on-line kontrolu nad stavem přihlášek do všech našich aktivit, 

včetně kontroly plateb.  Po jednoduché registraci klientského účtu u SVČ 

RADOVÁNEK z našich stránek získáte přehled o historii přihlášek všech 

Vašich dětí, můžete se on-line přihlašovat do nabízených aktivit 

v klientském centru a průběžně měnit Vaše kontaktní údaje. Proces 

vlastního přihlášení je popsán v sekci návody na našich stránkách. 

V opačném případě se můžete přihlásit osobně na všech našich 

pracovištích vyplněním písemné přihlášky.  

 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AKTIVITY NA PRACOVIŠTI 
 

 ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 TÁBORY O JARNÍCH A LETNÍCH 

PRÁZDNINÁCH 
 VÍKENDOVÉ AKCE 
 OSLAVY NAROZENIN 
 VÝUKOVÉ POŘADY PRO ŠKOLY 
 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 KONCERTY 
 DOPRAVNÍ VÝUKA 
 MINIŠKOLKA 
 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 KLUB MERKUR 

 
 
OBORY ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ 
 

 PŘÍRODOVĚDNÉ 
 SPORTOVNÍ 
 TANEČNÍ 
 POČÍTAČOVÉ 
 SPOLEČENSKÉ 
 TURISTICKÉ 
 HUDEBNÍ 
 VÝTVARNÉ 

O pracovišti Pallova 

Pracoviště Pallova nabízí volnočasové aktivity pro širokou 
veřejnost, od nejmenších dětí až po dospělé. V budově je velký 
sál s jevištěm, tělocvična a řada dalších prostor pro volnočasové 
aktivity, které jsou specificky zaměřené na různé druhy umění 
(např. tanec - moderní, klasický, historický, sport-gymnastika, 
judo, estetika-keramické, dramatické a rukodělné kroužky). 
V době školního volna nabízíme řadu táborů a akcí, jak 
pobytových, tak příměstských. 
 

Aktivity na pracovišti 

 zájmové kroužky v oblasti sportu, tance, 

keramiky, kreativní dovednosti 

 organizace táborů o prázdninách 

 příprava okresních kol předmětových 

a uměleckých soutěží 

 rukodělné workshopy a dílny pro 

veřejnost 

 účast v tanečních soutěžích 

 akreditované vzdělávací kurzy 

 klub otevřených dveří 



 

 

 
FANTASY 
Pobytový tábor se zaměřením na kreativní dovednosti a umělecká řemesla. 

11. 7. – 18. 7. 2015 8 – 15 let 
Zaměření na kreativní dovednosti, turistiku a návštěvy historických památek, vše motivováno 
celotáborovou hrou: Dračí doupě.  
 
Místo konání: PARKHOTEL ORLÍK NAD VLTAVOU  
Vybavení: společenská místnost, jídelna, ohniště, hřiště, venkovní bazén, občerstvení 
Stravování: celodenní, včetně pitného režimu 
Ubytování: budova vybavená kompletním sociálním zařízením, 2 – 3 lůžkové 

pokoje                   
Počet účastníků: 22 Cena:  3 800,- 
Kontaktní osoba: Kavinová Běla, 739 220 466, kavinova@radovanek.cz 

 
 

POHÁDKOVÉ TANČENÍ 
Příměstský tábor se zaměřením na pohybovou a taneční průpravu. 

13. 7. - 17. 7. 2015 5 - 7 let 
Příměstský tábor Pohádkové tančení je zaměřen na pohybovou a taneční průpravu dětí. Formou 
her a soutěží se naučí správnému držení těla, orientaci v prostoru a koordinaci pohybu. Také se 
zaměříme na dovednosti jemné motoriky a paměť. Tábor je určen pro děti předškolního věku a 1. -
2. třídy ZŠ.   
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň 301 00 
Vybavení: společenské místnosti, jídelna, velký taneční sál, TV, hřiště 
Stravování: dopolední a odpolední svačina, obědy, pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:30                   
Počet účastníků: 25 Cena:  1 500,- 
Kontaktní osoba: Alena Hadravová, 724 304 080, info@spideracademy.cz 

 
 

SPIDER D.C. - LÉTO S TANCEM I. 
Pobytový tábor se zaměřením na výuku moderního tance (diskodance, streetdance).   

18. 7. - 25. 7. 2015  7 - 14 let  
Taneční tábor pro členy Spider D.C. + další případné zájemce, kromě 3 fázových tréninků je 
připravena pro účastníky celotáborová hra Superhrdinové, diskotéka, noční bojová hra, případný 
výlet na zámek do Blatné. 
 
Místo konání: RZ Radost, Blatná, okr. Strakonice, 388 01     
Vybavení: jídelna, tělocvična, taneční podkrovní sál, venkovní taneční stage, 

občerstvení, ohniště, sportoviště, venkovní bazén  
Stravování: celodenní, včetně pitného režimu 
Ubytování: apartmány + konibar – budovy vybavené kompletním sociálním zařízením, 

chatky bez sociálního vybavení                  
Počet účastníků: 90  Cena:  3 450,- 
Kontaktní osoba: Ivana Pokorová, 777 495 733, pokorova@radovanek.cz 

 

mailto:pokorova@radovanek.cz


 

 

 
SPLUTÍ ŘEKY SÁZAVY 2015 
Putovní tábor na lodích. 

19. 7. - 25. 7. 2015 5 - 60 (do 11 let s doprovodem dospělého) 
Poznávání okolí řeky Sázavy a kulturních památek. Získání dovedností na vodě. 
 
Místo konání: řeka Sázava 
Vybavení: stany + lodě 
Stravování: kombinované, vlastní vaření + využití restauračního zařízení po cestě dle 

možností. 
Ubytování: v kempech ve stanech 
Počet účastníků: 16  Cena:  děti do 6 let 1 150,-;  ostatní 2 000,- 
Kontaktní osoba: Eva Krupičková, 777 495 743, krupickova@radovanek.cz 

 
 

SPIDER D.C. - LÉTO S TANCEM II.  
Pobytový se zaměřením na tanec.  

27. 7. - 31. 7. 2015  15 – 28 let   
Taneční camp pro členy Spider D.C. se zaměřením na trendové taneční styly (diskodance, 
streetdance, modernu, contemporary, jazz) za účasti pozvaných tanečních lektorů z celé ČR.  
 
Místo konání: Hotel Emeran, Klíny 210, 436 01 Litvínov 
Vybavení: tělocvična, restaurace, sportoviště, wellness, fitness, internet  
Stravování: celodenní, včetně pitného režimu 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, pokoje vybavené TV, WI– FI + 

SAT  
Počet účastníků: 40  Cena:  3 120,- 
Kontaktní osoba: Ivana Pokorová, 777 495 733, pokorova@radovanek.cz 

 
 

ROZTANČENÁ SLOVÍČKA 
Příměstský tábor se zaměřením na pohybově - taneční průpravu a jazykové dovednosti. 
3. 8. - 7. 8. 2015 8 - 13 let 
Příměstský tábor Roztančená slovíčka je zaměřen na pohybově - taneční a jazykovou průpravu 
dětí. Formou her a soutěží se naučí správnému držení těla, orientaci v prostoru a koordinaci 
pohybu. 
 V rámci odpoledního programu bude přítomný lektor AJ, který během her provede děti základy 
konverzace a pomůže jim odbourat obavy z mluvení v cizím jazyce. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň 301 00 
Vybavení: společenské místnosti, jídelna, velký taneční sál, TV, hřiště 
Stravování: dopolední a odpolední svačina, obědy, pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 20 - 25 účastníků Cena:  1 600,- 
Kontaktní osoba: Alena Hadravová, 724 304 080, info@spideracademy.cz 
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TO JE ALE HLÍNA 
Příměstský tábor se zaměřením na keramiku a výtvarné činnosti.  

24. 8. – 28. 8. 2015 7 – 15 let 
Zaměření na kreativní a keramické dovednosti, vše motivováno celotáborovou hrou Hliněná 
píšťalka. 
Keramické dovednosti: seznámení s různými druhy hlíny, práce se sklem a engobami. 
Kreativní dovednosti: výroba vlastního trička, polštářku, základy šperkařství, gumičkování, 
košíkářství, pískování. Výlet do ZOO, při slunečném počasí koupání. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň 
Vybavení: keramická a výtvarná dílna, hřiště, pomůcky a sportovní vybavení 
Stravování: oběd, svačiny a pitný režim                             
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 15 Cena:  1 500,- 
Kontaktní osoba: Kavinová Běla, 739 220 466, kavinova@radovanek.cz 

 
 

SOUSTŘEDĚNÍ SG JUNIORKY + VÝBĚR MINI  
Příměstský + 1 den přespání 

26. 8. – 30. 8. 2015 7 – 15 let 
Tábor je určený pro dívky ze sportovní gymnastiky – Team Gym junior II. a výběr mini.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň 
Vybavení: velký sál + koberce na pódiovou skladbu, reuter podlaha, trampolína 
Stravování: obědy v restauraci Pulcinela + drobná svačina + pití 
Ubytování: ze soboty na neděli v tělocvičně na karimatkách 
Počet účastníků: 26  Cena:  1 050,- 
Kontaktní osoba:  Eva Krupičková, 777 495 743, krupickova@radovanek.cz 
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Aktivity na pracovišti 

 zájmové kroužky v oblasti společenských 

věd, keramiky, výtvarných a kreativních 

dovedností a s tematikou vaření 

 organizace táborů o prázdninách 

 pořádání příležitostných akcí 

s přespáním 

 výukové pořady pro MŠ, ZŠ 

 raku technika práce s keramikou 

 česko – německá spolupráce 

 akreditované vzdělávací kurzy 

 organizace okresních kol předmětových 

a uměleckých soutěží 

 

O pracovišti Petřínská 

Pracoviště Petřínská je jedno z pracovišť se zahrádkou, které se 
nachází v klidném prostředí Slovan. Věnujeme se dětem všech 
věkových kategorií, ale vítáme i studenty a dospělé. Pochlubit se 
můžeme 
např. keramickou dílnou, kde jako jedni z mála děláme keramiku 
RAKU. Také máme malou domácí ZOO, která čítá bezmála 30 
zvířat. Náš chovatelský kroužek je ideální pro děti, které 
nemohou mít doma své zvířátko. Pracoviště Petřínská se také 
aktivně podílí na česko-německé spolupráci v rámci pořádání 
letních pobytových táborů. 
 



 

 

 

LETEM SVĚTEM 
Příměstský s možností přespání.  

29. 6. - 3. 7. 2015 Žáci ZŠ 
Každý den se seznámíme se zajímavostmi z různých zemí, postaráme se o zvířátka, jednu noc 
přenocujeme mimo Plzeň na statku plném kouzel a pohádkových bytostí. V případě, že děti 
nedostanou ředitelské volno na první dva dny, je možné se přihlásit až od středy.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Petřínská 43, 326 00 Plzeň 
Vybavení: sál, klubovny, zahrada, kuchyňka 
Stravování: Zajištěn oběd. Na celodenní výlety svačina z domova (bude upozorněno 

předem). 
Ubytování: Pohádkový statek Břasy 
Počet účastníků: 20 Cena:  1 500,- (1 200,-/3dny) 
Kontaktní osoba: Vladislava Lukešová, 777 495 731, lukesova@radovanek.cz 

 
 

KERAMIKA 
Příměstský bez přespání. 

6. 7. - 10. 7. 2015 7 – 14 let 
Po: Seznámení, pravidla, bezpečnost. Výroba keramiky, trička-dekorace, kreativní dovednosti, 
procházka 
Út: Výlet do okolí Plzně 
St: Vycházka do okolí – Ostrov Božkov, Letkov, hry, výtvarné dopoledne, vycházka event. Mini-
Plzeň 
Čt: Výlet - Praha  
Pá: Výpal raku, hry soutěže, grilování – závěr 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Petřínská 43, 326 00 Plzeň 
Vybavení: sál, klubovny, zahrada, kuchyňka 
Stravování: každé dítě bude mít vlastní potraviny na jednotlivé dny, dostatek vhodných 

tekutin                         
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 15 Cena:  1 400,- 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svěrák, 777 495 746, sverak@radovanek.cz 
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HURÁ DO MINIPLZNĚ 
Příměstský tábor trochu jinak. 

6. 7. - 10. 7. 2015 8 – 15 let 
Každý den půjdeme do Mini- Plzně, kde si užijete jedinečnou hru na město dětí. Hra na město – 
modelové ztvárnění reálného města. Ústředním tématem je městský život jako takový. Účastníci 
zde naleznou instituce, které znají ze skutečnosti: městský úřad, univerzitu, úřad práce, banku, 
řemeslné dílny, restauraci, kino, atd. Tady se vaří, píše, tancuje, natáčí filmy, zatlouká, točí na 
hrnčířském kruhu, hraje divadlo jako v „opravdovém“ městě. Děti chodí na úřad práce, dostávají za 
svou páci speciální herní peníze a s nimi dále nakládají. 
Více informací o projektu, který je jediný v ČR, na webové adrese: miniplzen.eu. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Petřínská 43, 326 00 Plzeň 

→ TJ Lokomotiva Plzeň (zde se koná Mini - Plzeň) 
Stravování: Stravování i pitný režim vlastní z domova – velká svačina. Možno zakoupit na 

místě. 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 20 Cena:  650,- 
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Běhavá, 777 495 747, behava@radovanek.cz 

 
 

ŘÍŠE ZVÍŘAT 
Příměstský bez přespání se zaměřením na přírodu a zvířata. 
13. 7. - 17. 7. 2015 Žáci ZŠ 
Budeme pečovat o naše chlupaté mazlíčky, vyvedeme králíky a morčata na procházku, 
podnikneme výlety a výpravy za zvířaty do přírody. Užijeme si spoustu zábavy, her, soutěží a 
malého tvoření. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Petřínská 43, 326 00 Plzeň 
Vybavení: sál, klubovny, zahrada, kuchyňka 
Stravování: oběd, na celodenní výlety svačina z domova 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 20 Cena:  1 500,- 
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Běhavá, 777 495 747, behava@radovanek.cz 

Pavla Medvecová, 774 257 136, pavla.medvecova@seznam.cz 
 
 

PIRÁTI ANEB CO V KARIBIKU NEBYLO 
Pobytový tábor. 
26. 7. - 8. 8. 2015 6 - 13 let 
Program tábora bude motivován objevitelskými námořními cestami a dobrodružstvím pirátů na 
mořích. 
Místo konání: táborová základna Zbirožský potok 
Vybavení: příroda, hřiště, jídelna, společenská místnost, sociální zařízení  
Stravování: celodenní strava - 5 jídel včetně pitného režimu 
Ubytování: stany s podsadou 
Počet účastníků: 25 Cena:  4 300,- 
Kontaktní osoba: Vladislava Lukešová, 777 495 731, lukesova@radovanek.cz 
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ČESKO-NĚMECKÝ TÁBOR 
Pobytový tábor.  

24. 8. - 30. 8. 2015 13 – 15 let 
Tábor je určen pro žáky, kteří rádi poznávají nové lidi z jiné země. ŠVP Sklárna nabízí spoustu 
možností zábavy a nachází se v krásné krajině. Užijeme si místní lanové centrum a laser game, 
podnikneme výlety do přírody a využijeme i nabídku sportovních aktivit. Také si uděláme výlet do 
Prahy a účastníky z Německa seznámíme i s Plzní a jejími možnostmi zábavy – např. Techmánií. 
Tábor probíhá za spolupráce organizace Tandem a měst Plzeň a Regensburg. 
 
Místo konání: ŠVP Sklárna u Žihle 

Plzeň – internáty Skvrňany 
Vybavení: společenské klubovny, laser game, lanové centrum, hřiště 
Stravování: celodenní strava - 5 jídel včetně pitného režimu 
Ubytování: ŠVP Sklárna – pokoje hotelového typu 

Plzeň – ubytování na internátech 
Počet účastníků: 10 Cena:  2 500,- 
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Běhavá, 777 495 747, behava@radovanek.cz 
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Aktivity na pracovišti 

 zájmové kroužky v oblasti sportu, tance, 

keramiky, výtvarných dovedností, 

přírodovědy, počítačů, hudby, 

společenských věd 

 organizace táborů o jarních a letních 

prázdninách 

 miniškolka  Mašinka 

 individuálního vzdělávání Koventinka 

 přírodovědné a hudební výukové pořady 

pro ZŠ 

 dětské dopravní hřiště 

 

O pracovišti Ledecká 

Pracoviště Ledecká disponuje dvěma budovami s tělocvičnou, 
keramickými a výtvarnými dílnami, společenským sálem, 
počítačovou a přírodovědnou učebnou a klubovnami pro 
nejmenší. K dispozici máme velkou zahradu s přírodní učebnou  
a sportovními prvky pro spontánní vyžití. 
Kromě pravidelných zájmových kroužků, příležitostných akcí, 
pobytových a letních táborů, organizujeme výukové pořady pro 
ZŠ v oblasti sociální, hudební, výtvarné a dopravní výuky. 
Od dubna do října provozujeme v Bolevci dětské dopravní hřiště. 
 



 

 

 

HURÁ PRÁZDNINY! 
Příměstská třídenní akce se všeobecným zaměřením. 

1. 7. – 3. 7. 2015 6 - 13 let 
Letní třídenní akce určená pro děti od 6 let, které mají rády zábavu. Každý den je pro děti připraven 
výlet, soutěže, táborové hry v přírodě i na zahradě. Přivítejte prázdniny s námi.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Komenského 42, Plzeň 323 00 
Vybavení: společenská místnost, tělocvična, výtvarná dílna, herna, zahrada 
Stravování: 2x svačina, oběd v restauraci, pitný režim po celý den 
Provozní doba: 7:30 - 16:30 
Počet účastníků: 25 Cena:  990,- 
Kontaktní osoba: Ivana Jeslínková, 777 495 751, jeslinkova@radovanek.cz 

 
 

CYKLOTÁBOR 
Hvězdicově putovní. 

4. 7. – 11. 7. 2015  10 let a výše 
 Cyklotábor je určený dětem od 10 let, mládeži, dospělým, rodinám. Tentokrát jedeme do Jižních 
Čech a budeme poznávat ze sedla kola památky přírodní i historické v okolí Veselí nad Lužnicí. 
Navštívíme Třeboň, Hlubokou nad Vltavou, Červenou Lhotu, Bechyni, Jindřichův Hradec a další. 
Účastníci jsou rozděleni na 2 skupiny podle výkonnosti. 1. skupina ujede denně cca 40-50 km, 
2. skupina 60-80 km. 
 
Místo konání: Rekreační středisko Al & Pa Jez Krkavec, Veselí nad Lužnicí 
Vybavení: venkovní terasa s příjemným posezením, ohniště na grilování, půjčovna 

společenských her a sportovních potřeb, basketbal, fotbal, softbal, stol. 
tenis, petangue, ruské kuželky 

Stravování: snídaně, obědy ve formě balíčku s sebou, večeře včetně pitného režimu 
Ubytování: 4 – 5 lůžkové chatky, sociální zařízení v pevné budově, jídelna 
Počet účastníků: 27 Cena:  3 500,- 
Kontaktní osoba: Marcela Holomelová, 739 220 534, holomelova@radovanek.cz 

 
 

CESTA DO PRAVĚKU I. 
Příměstský tábor – přírodovědně tvořivý. 

Termín konání: 7. 7. - 10. 7. 2015 6 - 12 let 
Letošní ročník je inspirován filmovou tematikou a zavede nás do dob dinosaurů i do časů, kdy na 
Zemi život teprve vznikal. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, výlety, tvořivé výtvarné dílny, 
pokusy i krmení zvířat v naší učebně. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Ledecká 23, Plzeň 323 00 
Vybavení: herna, tělocvična, přírodovědná učebna, zahrada 
Stravování: 1x svačina, oběd v restauraci, pitný režim 
Provozní doba: 7:30 - 16:30 
Počet účastníků: 24 Cena:  1 370,- 
Kontaktní osoba: Jana Radová, 777 495 749, radova@radovanek.cz 

 
 



 

 

 
NAPŘÍČ SVĚTADÍLY I., II. 
Příměstský tábor s přespáním, sportovní a výtvarné zaměření. 

1. turnus:  13. 7. - 17. 7. 2015  6-13 let 

2. turnus: 20. 7. – 24. 7. 2015  6 - 13 let 
Děti se seznámí s jednotlivými světadíly, jejich charakteristickými prvky a typickými zvířátky, která 
zde žijí. Prozkoumáme zajímavosti jednotlivých kontinentů. Pro děti jsou připraveny soutěže, hry, 
hádanky, výtvarná dílna a výlety. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Ledecká 23, Plzeň 323 00 
Vybavení: herna, tělocvična, výtvarná učebna, zahrada, keramická dílna 
Stravování: 2x svačina, oběd v restauraci, pitný režim po celý den 
Ubytování: přespání jednu noc v tělocvičně (spací pytel a polštářek s sebou)                
Provozní doba: 7:30 - 16:30 
Počet účastníků: 21 Cena:  1 650,- Kč 
Kontaktní osoba: Ivana Jeslínková, 777 495 751, jeslinkova@radovanek.cz 

 
 

HOBIT ANEB CESTA TAM A ZPÁTKY 
Pobytový se zaměřením na sport, turistiku, relaxaci. 

Termín konání:  19. 7. – 1. 8. 2015  7 - 18 let 
 Letní tábor v krásné krajině u Konstantinových Lázní. Ubytování ve Dvoře Krasíkov, u kterého je 
malá minizoo, děti se budou moci z bezprostřední blízkosti seznámit s řadou zvířat, se kterými se 
normálně nesetkají. Budeme hrát spoustu her, soutěžit, chodit na výlety a je samozřejmě 
připravena celotáborová hra. Všichni se mají na co těšit. 
 
Místo konání: Dvůr Krasíkov, Krasíkov 1, obec Kokašice, 349 52 Konstantinovy Lázně 
Vybavení: multifunkční prostor stodoly k všestrannému využití nejen při nepříznivém 

počasí, venkovní jídelna, ohniště, sportovní vybavení, možnost seznámit se s 
výrobou sýrů, Amálčina mýdlárna – výrobna přírodních rostlinných mýdel 

Stravování: celodenní 5x denně, včetně pitného režimu 
Ubytování: v budově, spaní v postelích (s sebou: spací pytel a povlečení na polštář), 

sprchy, WC, skříňky na uložení věcí   
Počet účastníků: 30 Cena:  4 500,- 
Kontaktní osoba: Marcela Holomelová, 739 220 534, holomelova@radovanek.cz 

 
 
 

           
 
 
 
 



 

 

POČÍTAČOVÝ TÁBOR „ČÍSLO 5 ŽIJE“ I.,II. 
Příměstský bez přespání se zaměřením na počítače a sport. 

1. turnus: 20. 7. - 24. 7. 2015 7 - 15 let 

2. turnus: 27. 7. - 31. 7. 2015 7 - 15 let 
Tábor nejen o počítačích. V programu je zahrnuto mnoho klasických táborových her v klubovně a 
na zahradě. Užijeme si hodně sportu při týmových hrách v tělocvičně. Podnikneme výlet do přírody 
i za kulturou. V případě slunečného počasí vyjedeme na přírodní koupaliště do Dobřan. 
Nezapomeneme ani na počítačový program, jehož časová dotace je maximálně 3h denně. V 
počítačové učebně disponujeme 8 počítači. Z tohoto důvodu jsou účastníci tábora rozděleni do tří 
skupin a postupně se na počítačích střídají. Pro ostatní dvě skupiny je připraven jiný program. 
Vybrané hry a výlety absolvují všechny skupiny společně. Tábor zakončíme počítačovým turnajem. 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Ledecká 23, Plzeň 323 00 
Vybavení: společenská místnost, tělocvična, počítačová učebna, zahrada 
Stravování: 2x svačina, oběd v restauraci, pitný režim po celý den 
Provozní doba: 8:00 - 16:30 
Počet účastníků: 21 Cena:  1 650,- 
Kontaktní osoba: Marcel Hlaváč, 777 495 733, hlavac@radovanek.cz 

 
 

PASTELKA I. 
 Příměstský bez přespání s výtvarným zaměřením. 

1. turnus: 27. 7. - 31. 7. 2015 6 - 13 let 

2. turnus: 3. 8. – 7. 8. 2015 6 - 13 let 
Výtvarný tábor pro malé i velké šikulky. Tradiční i netradiční techniky, malování, tvoření, hry na 
zahradě, výlety a soutěže. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Ledecká 23, Plzeň 323 00 
Vybavení: společenská místnost, tělocvična, výtvarná místnost, herna, zahrada. 
Stravování: 2x svačina, běd v restauraci, pitný režim po celý den 
Provozní doba: 7:30 - 16:30 
Počet účastníků: 21 Cena:  1 650,- 
Kontaktní osoba: Ivana Jeslínková, 777 495 751, jeslinkova@radovanek.cz 

 
 

CESTA DO PRAVĚKU II. 
Příměstský tábor – přírodovědně tvořivý 

Termín konání: 17. 8. - 21. 8. 2015 6 - 12 let 
Letošní ročník je inspirován filmovou tematikou a zavede nás do dob dinosaurů i do časů, kdy na 
Zemi život teprve vznikal. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, výlety, tvořivé výtvarné dílny, 
pokusy 
i krmení zvířat v naší učebně. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Ledecká 23, Plzeň 323 00 
Vybavení: herna, tělocvična, přírodovědná učebna, zahrada 
Stravování: 1x svačina, oběd v restauraci, pitný režim 
Provozní doba: 7:30 - 16:30 
Počet účastníků: 24 Cena:  1600,- 
Kontaktní osoba: Jana Radová, 777 49 57 49, radova@radovanek.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity na pracovišti 

 zájmové kroužky v oblasti robotiky, 

programování, modelářství, 

radioelektroniky, médií, tance, sportu 

a vzdělávacích a kreativních dovedností 

 organizace táborů o prázdninách 

 dětská televize Junior TV 

 narozeninové oslavy na klíč 

 volnočasový klub 

 počítačové výukové programy pro MŠ, ZŠ 

 

O pracovišti sady Pětatřicátníků 

Pracoviště se nachází v centru plzeňského dění, je proto snadno 
dostupné všem.  
,,Stanice mladých techniků" má dlouholetou tradici v oblasti 
technických kroužků, které nabízí i v současné době, jako např. 
počítačové, modelářské kroužky, radioelektronika. Již několik 
let zde fungují kroužky Digitální a Klasická fotografie 
a amatérská televize Junior TV. Nabídka je dále rozšířena 
o kroužky taneční, sportovní, kreativní a vzdělávací. Pro 
nadšence je zde otevřen kroužek světoznámé stavebnice 
Merkur. Novinkou pro školní rok 2015/2016 bude nově 
zbudovaný fotoateliér, který spolu s foto komorou bude sloužit 
fotografickým kroužkům. 
 



 

 

ELEKTRO TÁBOR 
Příměstský tábor zaměřený na elektroniku. 

6. 7. – 10. 7. 2015 11 - 15 let 
Již tradiční příměstský tábor nejen pro začátečníky v oblasti elektroniky. 
Účastníci se seznámí s elektronikou, různými součástkami a jejich funkcemi, budou pracovat se 
stavebnicí Voltík. Účastníci tábora si zhotoví vlastní funkční výrobek. 
Součástí tábora jsou i exkurze s technickým zaměřením.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, elektro učebna, materiál na práci 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 – 15:00 
Počet účastníků: 12 Cena:  1 690,- 
Kontaktní osoba: Petr Vild, 777 495 740, vild@radovanek.cz 

 
 

PAPÍROVÍ MODELÁŘI 
Příměstský modelářský tábor.  

6. 7. - 10. 7. 2015 6 - 15 let 
Tábor s názvem Papíroví modeláři patří do tradičních táborů. I letos si účastníci tábora budou moci 
vyzkoušet lepení papírových modelů.  
Tábor vhodný i pro úplné začátečníky, nebo děti, které mají zkušenost s lepením modelů z ABC. 
Neexistuje nic, co by se z papíru nedalo slepit a naši zkušení vedoucí děti naučí spoustu fíglů pro 
dokonalý model. Společně se protáhnou při zábavných hrách, jako jsou například závody 
foukacích papírových formulí apod. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 12 Cena:  1 590,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 

 
 

DANCE FEVER 
Příměstský tábor se zaměřením na tanec, taneční tábor. 

6. 7. – 10. 7. 2015 5 - 12 let 
Příměstský tábor s názvem Dance fever je tábor plný pohybu, tance a zábavy.  
Účastníci si zatančí s plzeňskými lektorkami disco dance, street dance a naučí se spoustu nových 
tanečních prvků. Také je čeká kreativní tvoření, zábavné hry, soutěže, výlet do ZOO a mnoho další 
zábavy. Tábor je určen pro aktivní tanečnice a tanečníky, přihlásit se mohou i úplní začátečníci.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 20 Cena:  1 590,- 
Kontaktní osoba: Iveta Šlajerová, 778 437 871, slajerova@radovanek.cz 
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MIXLE PIXLE 
Příměstský tábor zaměřený na mix činností – sport, tanec, kreativní vyrábění. 

13. 7. - 17. 7. 2015 6 - 12 let 
Příměstský tábor Mixle Pixle je určen pro všechny holky a kluky a je zaměřen na mix činností. 
Účastníci budou sportovat, vyrábět, tancovat, budou se prostě dobře bavit. 
Součástí tábora je také celodenní výlet. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 20 Cena:  1 590,- 
Kontaktní osoba: Jana Taubrová, 777 449 313, taubrova@radovanek.cz  

 
 

PLASTIKOVÍ MODELÁŘI 
Příměstský modelářský tábor.  

13. 7. - 17. 7. 2015 8 - 16 let 
Tábor Plastikoví modeláři je tradiční příměstský tábor určený nejen pro začátečníky v oblasti 
modelářství, ale i pro zkušené modeláře.  
Každý účastník tábora obdrží stavebnici s plastikovým modelem, kterou si během tábora postaví a 
na konci tábora si ji vezmou s sebou domů.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 12 Cena:  1 990,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 

 
 

LETECKO - MODELÁŘSKÝ TÁBOR 
Příměstský modelářský tábor.  

20. 7. – 24. 7. 2015 10 - 16 let 
Letecko-modelářský tábor je již tradiční příměstský tábor určený nejen pro začátečníky v oblasti 
modelářství, ale i pro zkušené modeláře.  
Účastníci se seznámí s historií letectví, naučí se základy modelářství. Zhotoví si netradiční 
vlaštovky, létající papírové modely i balzový kluzák. Účastníci tábora budou zkoušet své modely 
venku. Součástí táborového programu bude exkurze a výlet.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení 
Stravování: oběd, 1x svačina, Celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 12 Cena:  1 990,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 
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KREATIVMÁNIE 
Příměstský tábor zaměřený na kreativní činnosti, malbu, kresbu. 

20. 7. - 24. 7. 2015 8 - 15 let 
Tábor Kreativmánie je zaměřený na kreativní a výtvarné činnosti. Účastníci tábora budou malovat, 
kreslit, vyrábět a kreativně se seberealizovat.  
Součástí táborového programu bude kresba v přírodě, návštěva galerie, muzea. 
Účastníky čeká výlet.  
Poslední den tábora bude uspořádána výstava z děl, které účastníci během tábora namalovali, 
nakreslili, vyrobili. Výstava bude přístupná pro rodiče i veřejnost a nejlepší umělecká díla budou 
vystavena na pracovišti Sady Pětatřicátníků 3.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 14 Cena:  1 690,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 

 
 

CESTA Z MĚSTA 
Příměstský tábor zaměřený na turistiku, poznávání, přírodu. 

27. 7. - 31. 7. 2015 8 - 15 let 
Příměstský tábor s názvem Cesta z města je zaměřen na výtvarnou činnost, pohyb, sport, 
poznávání a především turistiku. Účastníci tohoto tábora se naučí orientovat v přírodě, budou 
poznávat nejen Plzeň, ale především její okolí. Celotáborová hra je bude motivovat ke sbírání 
indicií, které je dovedou k pokladu. Budeme se báječně bavit.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 16 Cena:  1 690,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 

 
 

               
 

mailto:kinclova@radovanek.cz
mailto:kinclova@radovanek.cz


 

 

 
HOP A JE TU LIDOOP 
Příměstský tábor na poznávání přírody a zvířat kolem nás. 

3. 8. - 7. 8. 2015 6 - 15 let 
Hop a je tu lidoop je příměstský tábor zaměřený na poznávání přírody kolem nás. Účastníci tábora 
se seznámí s faunou a flórou nejen České republiky, ale celého světa. Součástí tábora budou 
výlety za zvířátky – Akva Tera, ZOO. Pojedeme za zvířátky i na jiná pracoviště SVČ RADOVÁNEK.  
Na táboře se účastníci rozdělí na dvě skupinky, které budou získávat za splněné úkoly 
z celotáborové hry body, za které budou moci odcestovat na „planetu opic“ a směnit je tam za 
táborové odměny. Součástí tábora bude filmová projekce, dopolední výukový program Merkur, 
XBox a mnoho další zábavy.  
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 16 Cena:  1 590,- 
Kontaktní osoba: Lucie Kinclová, 777 495 744, kinclova@radovanek.cz 

 
 

ASTERIX A OBELIX 
Příměstský tábor zaměřený na mix činnosti od poznávacích, přes sportovní až po výtvarné. 

10. 8. - 14. 8. 2015 6 - 12 let 
Příměstský tábor na motivy známé pohádky Asterix a Obelix. Děti během týdne zažijí spousty 
dobrodružství, kterými si procházeli galští hrdinové těchto příběhů. Účastníky tábora čeká 
celotáborová hra, výlet do ZOO, návštěva plzeňských památek a spoustu další legrace.   
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 15 Cena:  1 690,- 
Kontaktní osoba: Iveta Šlajerová, 778 437 871, slajerova@radovanek.cz 

 
 

ANIMACE A FILM 
Příměstský tábor zaměřený na animaci a film. 

10. 8. - 14. 8. 2015 8 - 15 let 
Letní tábor navazuje na oblíbený kroužek JUNIOR TV. Přihlásit se můžou ostřílení herci, 
kameramani, ale také úplní začátečníci. Vedení pod zkušeným lektorem JUNIOR TV Ondřejem 
Černým. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál, junior TV 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 10 Cena:  1 690,- 
Kontaktní osoba: Iveta Šlajerová, 778 437 871, slajerova@radovanek.cz 

 

mailto:kinclova@radovanek.cz
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DRACI V HRNCI 
Příměstský tábor zaměřený na vaření a mix činností. 

17. 8. - 21. 8. 2015 6 - 12 let 
„Jsi drak?“ 
„Jak na co“ 
„No na jídlo.“ 
„To jo, já bych pořád jedl.“ 
 
Příměstský tábor na motivy populárního pořadu ČT:D Draci v hrnci je určený pro děti, které rády 
vaří, kreativně tvoří, hrají si a chtějí se dovědět vše o tom, co jedí. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, sady Pětatřicátníků 3, Plzeň 301 00 
Vybavení: klub, kuchyňka, materiál na práci, sportovní vybavení, taneční sál 
Stravování: oběd, 1x svačina, celodenní pitný režim 
Provozní doba: 8:00 - 16:00 
Počet účastníků: 16 Cena:  1 590,- 
Kontaktní osoba: Jana Taubrová, 777 449 313, taubrova@radovanek.cz 
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Aktivity na pracovišti 

 zájmové kroužky v oblasti sportu, tance, 

keramiky, kreativní dovednosti 

 organizace pobytových akcí, táborů 

o prázdninách 

 technické, horolezecké a sportovní 

aktivity 

 příprava školních soutěží 

 organizace okresních soutěží 

 rukodělné workshopy a dílny pro 

veřejnost 

 účast v tanečních soutěžích 

 akreditované vzdělávací kurzy 

 klub otevřených dveří 

 

O pracovišti Kaznějov 

Pracoviště se nachází v budově MÚ, kde sdílí společné 
prostory s MŠ. K dispozici jsou velké místnosti pro různé 
druhy činností, fitness centrum, Indor cycling, horolezecké 
stěny, velká zahrada s možností využití trampolín, 
streetballu, prolézaček a hřiště. Pracoviště nabízí svoji 
zájmovou činnost širokému spektru účastníků všech 
věkových kategorií. 



 

 

DESKOVÉ A SPOLEČENSKÉ HRY 
Příměstský bez spaní. 

1. 7. – 3. 7. a 7. – 10. 7. 2015 7 – 14 let 
Tábor je zaměřen na moderní deskové a společenské hry. V programu tábora budou i výlety po 
okolí a návštěva Mini – Plzně 2015 (modelové ztvárnění reálného města pro děti, ústředním 
tématem je městský život jako takový). Zábavné a pohybové hry. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: klubovna s vybavením pro výtvarné techniky, tělocvična se sportovním 

vybavením, kuchyň, zahrada s ohništěm 
Stravování: zajištěn teplý oběd v restauraci Modrý Hrozen a pitný režim po celý den, 

s sebou dopolední a odpolední svačinu. 
Provozní doba: 8:00 - 17:00 
Počet účastníků: 15 Cena:  250,- / den, 7 dnů – 1750,- 
Kontaktní osoba: Miroslav Tischler, 605 278 215, tischler@radovanek.cz 

 
KERAMICKÝ TÁBOR 
Příměstský s přespáním.  

12. 7. – 17. 7. 2015  7 – 15 let 
Táborová hra – Máme rádi Česko! V rámci táborové hry se seznámíme s přírodou, minulostí, ale i 
současností našeho státu. Poznáme naše známé osobnosti. Budeme se zajímat i o významné 
vynálezy a objevy českých rodáků. Keramika, sportovní aktivity, celodenní výlet do Domažlic, 
návštěva Mini – Plzně, kreativní výtvarné techniky, soutěže. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: vybavená tělocvična, horolezecké stěny, venkovní i vnitřní, trampolíny, 

zahrada s prolézačkami, X-box, fotbálek, šlapací motokáry  
Stravování: 5x denně včetně pitného režimu, obědy v restauraci Modrý Hrozen 
Ubytování: pracoviště Kaznějov, spaní v tělocvičně na molitanových matracích 

(spací pytel a polštářek s sebou), sociální zařízení v budově. 
Počet účastníků: 18  Cena:  2 400,- 
Kontaktní osoba: Lenka Mazuchová, 731 410 716, mazuchova@radovanek.cz 

 
TANEČNÍ PÁRTY TÁBOR 
Příměstský se spaním. 

19. 7. - 24. 7. 2015 Dívky 6 – 12 let 
Program tábora je zaměřen na pohyb a moderní tance – zumbu, disco dance či tanec s prvky 
aerobicu. Děvčata si také vyzkouší cvičení na trampolínkách, balanční podložce nebo fitballech. 
Celý tábor nebude samozřejmě jen o tanci. Můžete se také těšit na táborák, diskotéku, celodenní 
výlet nebo soutěž „Miss Dance“. Tábor je určen pro slečny, které mají s tancem zkušenost, ale i pro 
ty, které se chtějí něco nového naučit. 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: společenské místnosti, tělocvična se zrcadly, zahrada se sportovním 

vybavením, hřiště, X-box, veliký výběr deskových her 
Stravování: strava 5x denně včetně pitného režimu (obědy v restauraci Modrý Hrozen) 
Ubytování: v tělocvičně na molitanových matracích (spací pytel a polštářek s sebou), 

sociální zařízení a sprchy v budově 
Počet účastníků: 20 Cena:  2 400,-  
Kontaktní osoba: Bc. Monika Kučerová, 605 247 133, kucerova@radovanek.cz 



 

 

 
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR VE ZNOJMĚ 
Pobytový poznávací tábor. 

20. 7. – 25. 7. 2015 7 - 15 let 
Pobyt v krásném, starobylém, historickém městě a jeho okolí. 
Turistika, cestování, poznávání památek a přírody, zábava i poučení. V ceně jsou zahrnuty 
poplatky za návštěvu kulturních památek, koupališť, cestování po Jižní Moravě.      

Místo konání: Znojmo 
Vybavení: baletní sál, klubovny, zahrada 
Stravování: 5x denně včetně celodenního pitného režimu 
Ubytování: ubytování v DDM Znojmo s kompletním sociálním vybavením,  

spací pytel s sebou 
Počet účastníků: 20 Cena:  2 700,- 
Kontaktní osoba: Bc. Eva Tischlerová, 737 215 121, tischlerova@radovanek.cz 

 
 

MIŠMAŠ 
Příměstský bez spaní. 

27. 7. – 31. 7. 2015 7 – 15 let 
Sport, tanec, kreativní techniky, keramika, soutěže, bowling, bruslení, Fantasy golf, vhodné pro 
kluky i holky. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: vybavená tělocvična, horolezecké stěny, venkovní i vnitřní trampolíny, 

zahrada s prolézačkami, X-box, fotbálek, šlapací motokáry 
Stravování: oběd v restauraci Modrý Hrozen v Kaznějově, s sebou dopolední i odpolední 

svačinu včetně pití 
Provozní doba: 8:00 - 17:00 
Počet účastníků: 15 Cena:  1 500,- 
Kontaktní osoba: Lenka Mazuchová, 731 410 716, mazuchova@radovanek.cz 

 
 

TANEČNÍ MIŠMAŠ 
Příměstský se spaním. 

27. 7. – 31. 7. 2015 7 – 15 let 
Tancování, keramika, sport, výlety – Zoo Plzeň, bruslení a bowling Třemošná, kreativní techniky, 
Fantasy golf Plasy. 
 
Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: tělocvična – Bosu, gymbally, šlapadla, horolezecké stěny, venkovní i vnitřní 

trampolíny, zahrada s prolézačkami, Xbox, fotbálek, šlapací motokáry…  
Stravování: celodenní, včetně pitného režimu 
Ubytování: v budově – pracoviště Kaznějov, spaní v tělocvičně na molitanových matracích 

(spací pytel a polštářek s sebou), sociální zařízení v budově            
Počet účastníků: 15 Cena:  2 000,- 
Kontaktní osoba: Lenka Mazuchová, 731 410 716, mazuchova@radovanek.cz 

 



 

 

 
SPORT A TURISTIKA – PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ VÝLETY PO OKOLÍ 
Příměstský se spaním. 

2. 8. – 7. 8. 2015 8 – 17 let  
Zaměření na sport, turistiku, cyklistiku, plavání. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: klubovna s vybavením pro výtvarné techniky, tělocvična se sportovním 

vybavením, kuchyň, zahrada s ohništěm 
Stravování: celodenní strava 5 x denně včetně pitného režimu (večeře v restauraci Modrý 

Hrozen) 
Ubytování: budova SVČ RADOVÁNEK, Kaznějov s kompletním sociálním vybavením, 

spaní v tělocvičně na molitanových matracích 
Počet účastníků: 20 Cena:  2 500,-  
Kontaktní osoba: Miroslav Tischler, 605 278 215, tischler@radovanek.cz 

 
 

PRÁZDNINOVÝ ARTMIX – TVOŘIVÉ NÁPADY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
Příměstský bez spaní. 

10. 8. – 14. 8. 2015 I. stupeň ZŠ 
Zaměření na výtvarné techniky, kreativní dovednosti, malování, keramika.  
Celodenní výlet, koupání, zábavné aktivity. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: klubovna s vybavením pro výtvarné techniky, tělocvična se sportovním 

vybavením, kuchyň, zahrada s ohništěm 
Stravování: oběd v restauraci Modrý Hrozen v Kaznějově, s sebou dopolední i odpolední 

svačinu včetně pití 
Provozní doba: 8:00 – 17:00 
Počet účastníků: 20 Cena:  1 250,-  (250,-/1den) 
Kontaktní osoba: Marta Vavříková, 774 797 979, vavrikova@radovanek.cz 

 
 

TAEKWON- DO SOUSTŘEDĚNÍ 
Příměstská akce bez spaní. 

22. 8. – 23. 8. 2015 7 - 15 let 
Zaměření na bojové umění Taekwon-do.  
Vítáni jsou děti z kroužků, ale i ty, kteří by si chtěly toto bojové umění vyzkoušet. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: tělocvična se sportovním vybavením, zahrada  
Stravování: oběd v Modrém Hroznu v Kaznějově (restaurace), s sebou dopolední i 

odpolední svačinu včetně pití 
Provozní doba: 8:00 – 17:00 
Počet účastníků: 20 Cena:  400,- 
Kontaktní osoba: Miroslav Tischler, 605 278 215, tischler@radovanek.cz 

vedoucí kroužku Jiří Kaše, 602 437 253 
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HOROLEZECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
Příměstská akce se spaním. 

22. 8. – 23. 8. 2015 7-15 let 
Zaměření na horolezectví. Vítány jsou děti z kroužku, ale i ti, kteří by si chtěli vyzkoušet lezení na 
stěně. Lezení po vnitřní a venkovní horolezecké stěně. Noční lezení na osvětlené venkovní stěně. 
Přespání pod širákem na zahradě. V případě zimy v tělocvičně SVČ. 

Místo konání: SVČ RADOVÁNEK, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov 
Vybavení: tělocvična se sportovním vybavením, zahrada s horolezeckou stěnou 
Stravování: vlastní stravování, s sebou špekáčky na večerní opékání 
Ubytování: budova SVČ RADOVÁNEK, pracoviště Kaznějov s kompletním sociálním 

vybavením, s sebou spací pytel + karimatku v případě venkovního přespání.  
Počet účastníků: 20 Cena:  250,- 
Kontaktní osoba: Miroslav Tischler, 605 278 215, tischler@radovanek.cz 

vedoucí kroužku: Petr Šuchman, 732 737 693 
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Pallova 52/19, Východní Předměstí,  
301 00 Plzeň | IČO: 69977836 
Bankovní spojení: 
ČSOB Plzeň, č. ú. 256488599/0300 
Datová schránka: 2hdgiqh 
www.radovanek.cz | tel. 377 322 231 

Působiště: 
Plzeň 
Kaznějov 
Nečtiny  
Manětín 

 
PŘIHLÁŠKA  NA PŘÍLEŽITOSTNOU/ PRÁZDNINOVOU AKCI, TÁBOR 

 
Akce 

Název       

Termín       Variabilní symbol 
(vyplní SVČ Radovánek)       

 
Základní údaje účastníka 

Jméno       Příjmení       
Státní občanství       Rodné číslo       
Ulice       Město, PSČ       
Škola, třída 
(V době přihlášení)       Zdravotní pojišťovna       

 
Kontaktní informace účastníka 

Telefon       E-mail       
 

První zákonný zástupce 
Jméno a příjmení       Telefon       
Adresa       E-mail       

 
Druhý zákonný zástupce 

Jméno a příjmení       Telefon       
Adresa       E-mail       

 
Doplňující informace 

Účastník může po skončení akce (z místa návratu) odejít  ☐ samostatně                ☐ v doprovodu 
Speciální vzdělávací potřeby účastníka (SVP)* ☐ ANO         ☐ NE 
Přeji si zasílat novinky z činnosti SVČ Radovánek ☐ ANO         ☐ NE 

* SVP – jsou osoby se zdravotním postižením, osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, osoby s výjimečným talentem 
 

Uveďte skutečnosti, které by měly být vedoucímu zájmového útvaru známy - upozornění na zdravotní stav, omezení:  
      
 
 

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) 
Souhlasím s účastí dítěte na uvedené akci. V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny. Souhlasím s tím, že pořízené 
fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona 
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V případě vážných kázeňských či 
zdravotních problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odjezd dítěte v nejkratším možném termínu. Všichni účastníci akce 
jsou v rozmezí věku předškolního vzdělávání až vyššího odborného vzdělávání úrazově pojištěni u Kooperativy a.s. Všichni účastníci 
akce SVČ Radovánek se řídí vnitřní směrnicí o storno poplatcích při pořádání táborů. Účastnický poplatek se vrací pouze v případě 
potvrzení od lékaře, že účastník ze zdravotních důvodů nemůže absolvovat akci. V ceně tábora jsou zahrnuty náklady na ubytování, 
stravování, energie, dopravu, služby, materiál a náklady na vedoucí. 
 

Na základě této přihlášky zájemce zaregistrujeme do našeho systému a na výše uvedený email prvního zástupce Vám zašleme 
informace o platbě účastnického poplatku. Účastnický poplatek uhraďte prosím bankovním převodem. Prosíme o čitelné 
vyplňování údajů. Se zákonnými zástupci komunikujeme přes email.  
 

 
V  ………………………. dne ………………………………..   ……………………………………………. 
           podpis rodičů (zákonných zástupců)  

http://www.radovanek.cz/


 

 

PROČ K NÁM CHODIT 

Středisko volného času RADOVÁNEK sehrává významnou úlohu nejen v Plzeňském kraji, ale v rámci 
celé naší společnosti. Je kvalitním centrem a partnerem pro systematické a intenzivní využití volného času 
všech skupin dětí, mládeže, ale i klientů z řad dospělých. Vzhledem k sociálně ekonomické situaci je třeba 
pracovat s jedinci i skupinami nejvíce ohroženými sociálně patologickými jevy, a to jsou naše děti. Protože 
SVČ je přirozené shromaždiště primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné je chápat jako vysoce 
profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci 
globální prevence. 

U nás platí: 

 Spokojenost všech zúčastněných, 
 SVČ je místo, které umí zábavnou formou seznámit účastníky  i se závažnou problematikou, 
 SVČ je populární, uznávaná výchovně vzdělávací  organizace  v oblasti zájmového 

a neformálního vzdělávání, 
 SVČ učí účastníky k zodpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování, 
 SVČ nabízí kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského 

a profesionálního přístupu, 
 SVČ nabízí vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou 

účastníci využít při řešení každodenních problémů a zapojení se do společenského postavení 
v rámci společnosti, 

 maximálního využití určitého osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje v souvislosti se 
společenským uplatněním, naplnění pocitu životního poslání, 

 SVČ je zárukou bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné, 
 pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem a pokorou, 
 SVČ jde o kvalitu, odbornost a individuální přístup ke každému účastníkovi zájmového 

vzdělávání. 

Naše motto: 
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. 

JAKÉ MÁME ZKUŠENOSTI 

Středisko volného času RADOVÁNEK má bohaté zkušenosti ve výchovně vzdělávací práci s dětmi a žáky se 
SVP, s dětmi a žáky ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, s nezaměstnanými a s etnickými 
minoritami, včetně romské komunity. Dále jsme zkušení v oblasti podpory nadaných a talentovaných dětí, 
žáků a studentů. SVČ je realizátorem vlastních projektů v rámci  ESF.  SVČ se systematicky zabývá také 
dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti projevů chování nezletilých a mladistvých 
v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem, intervenčními programy, zdravým životním stylem a novými 
formami práce v zájmovém vzdělávání a  neformálním vzdělávání. SVČ RADOVÁNEK  je partnerem sítě 
ENVIC, je partnerem a má zkušenosti s vedením a realizací projektů na místní úrovni v rámci grantů 
Plzeňského kraje, např. projekty v oblasti environmentální výchovy, Klubů otevřených dveří, Prevencí 
sociálně patologických jevů a regionálních projektů v rámci nadačních fondů a oblasti podnikatelské sféry. 
V současné době je  SVČ partnerem s finanční spoluúčastí projektu ENVÝK z OPVK a bylo zapojeno 
v projektu Zelená úsporám, vše na základě zkušeností s realizací vzdělávacích kurzů pro děti, žáky 
a pracovníky škol a školských zařízení, výchovně vzdělávacích hravých programů pro děti, žáky a rodiče dětí 
a žáků se SVP. 

V roce 2012 obstálo SVČ ve veřejné zakázce s názvem - Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti 
průřezových témat, část č.9, Plzeňský kraj z projektu OPVK - Klíče pro život. V rámci této pilotáže realizovalo 
SVČ 18 projektů v šesti průřezových tématech - participace, multikultura, mediální výchova a medializace, 
zdravé klima, dobrovolnictví a inkluze. Další zkušenosti má SVČ v projektech Perun, Erasmus+ 
a v preventivních projektech Paragraf 11/55, Rubikon a v jiných projektech zaměřených na vzdělávání 
pedagogických pracovníků. V současnosti jsme partnery při přípravě MINI Plzně - Města dětí, projektu 
Prométheus a jsme zapojeni v přípravě rozvoje Krajské sítě podpory nadání v Plzeňském kraji ve spolupráci 
s NIDV. Jsme akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.   
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