
 

 
 
 

PLÁNOVANÉ RESPITNÍ AKCE PRO ROK 2021 

 
 

pá. 21.05. 2021  Paintballový den - Mokřinky  (10 -17 let, kapacita 30) 
Cena pro pěstouna:  400,-Kč (cena Paintballu + buřty) 

Doprava: zajištěná 

Strava: svačinu s sebou, po skončení opečeme buřty  

 

ne. 04.07. - pá. 09.07. 2021  Turisticko - sportovní pobyt v Úvalně (chlapci 10 -17 let, kapacita 15 dětí) 

Cena pro pěstouna:  650,-Kč/pobyt  (strava 500,-Kč, vstupy: koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os., laser 

aréna 100,-Kč/os.)  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

___________________________________________________________________________________ 
 
ne. 11.07. - pá. 16.07. 2021   Letní tématický pobyt v Úvalně I. (6 -11 let, kapacita 12 dětí)  
Cena pro pěstouna:  550,-Kč/pobyt  (strava 500,-Kč, vstupy: koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.)  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

___________________________________________________________________________________ 
 
ne. 18.07. - pá. 23.07. 2021   Letní tématický pobyt v Úvalně II. (6 -11 let, kapacita 12 dětí)  
Cena pro pěstouna:  550,-Kč/pobyt  (strava 500,-Kč, vstupy: koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.)  

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

____________________________________________________________________________________ 

 
ne. 25.07. - pá. 30.07. 2021   Letní tématický pobyt v Úvalně III. se zaměřením na tanec (6 -11 let, 
kapacita 12 dětí, raději holky) 
Cena pro pěstouna:  550,-Kč/pobyt  (strava 500,-Kč, vstupy: koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os.)  
Doprava: individuální 
Strava: zajištěno na místě 
____________________________________________________________________________________ 
 
ne. 01.08. - so. 07.08. 2021   Filmový pobyt v Úvalně (10 - 17 let, kapacita 15) 

Poplatek za stravu: 750,-Kč/pobyt  (strava 600,-Kč, vstupy: koupaliště Úvalno: cena 50,-Kč/os., laser 

aréna 100,-Kč/os.) 

Doprava: individuální 

Strava: zajištěno na místě 

 

 

 

 



 

 
 

 

st. 27.10. - čt. 28.10. 2021  Výlet spojený s paintballovým dnem - Holubice Mokřinky (6-17 let, 

kapacita 30) 

Cena pro pěstouna: 700,-Kč/pobyt(strava 200,-Kč, vstupy: Raabova štola + Paintball 500,-Kč/os.) 

Doprava: zajištěná 

Strava: na místě zajištěná strava 5x denně, dvě teplá jídla, pitný režim 

____________________________________________________________________________________ 

 

Další nabídku jednodenních výletů pro pěstouny s předškoláky zatím nebudeme konkretizovat. 

Až skončí současná nepříznivá situace a otevřou se zoologické zahrady, Funparky apod., vymyslíme 

akčně termíny jednodenních výletů a Vy si budete moci vybrat.  

 

Nabízené akce se vzhledem k virové pandemii Covid 19 mohou měnit. 

 

 


