
Léto pražských dětí v Juklíku 

L é T Á M E ….

15.7. - 19.7. 2019

Vážení rodiče, milé děti

jsme moc rádi, že jste se rozhodli, strávit s námi prázdnivový týden v Juklíku! Na každý den bude 
připraven pestrý a zábavný program. Budeme létat v oblacích, létat se zvířátky a vznášet se při 
každé příležitosti :-) Ve čtvrtek je připravený výlet. V pátek legrační den :-) 
Samozřejmě se také bude plavat a skotačit a soutěžit v bazénu i na zahradě.

Sraz 8:00– 8:30

Ukončení dne v 17:00

Stravování  - oběd v restauraci
                    - svačiny a pitný režim v Juklíku

        - každý účastník vlastní láhev(označenou)
S sebou: plavky 2x, plavecká čepice, plavecké brýle, ručník 2x, sportovní oblečení a obuv na ven, 
obuv dovnitř. 
Opět bude kino: 
Nabízíme vám prodloužený den pro děti formou kina. V úterý si děti můžete vyzvednout až v 
18:45hod. Bude pro ně v Juklíku připraveno kino s dětským filmem či pohádkou. 

Cena kina 100 Kč. Prosíme ráno nahlásit instruktorkám, kdo se kina zúčastní.

Ze čtvrtka na pátek se v Juklíku spí
Domluva o přespání může proběhnout až ve čtvrtek ráno. Už budete vědět, zda se vaše dítě těší. Pokud 
bude nejisté, můžete si vyzvednout své dítě ve čtvrtek po večerním programu a ráno se zase do programu
zapojí. Na spaní v Juklíku přibalte karimatku, spacák, pyžamo, kartáček na zuby a pastu. Nezapomeňte 
oblíbeného plyšáka.

Nezbytné formality
•  nezapomenout na písemné prohlášení rodičů  (obdrželi jste při placení nebo je ke 

stažení na webu Jukliku)
• ·kopii zdravotní kartičky
•  jakékoliv organizační záležitosti řeší Ivana Barešová

  ivana@juklik.cz telefon: 604275297

Tel. číslo, které mají instruktorky u sebe v průběhu příměstského tábora: 777 881 689
Všechny věci, které děti budou potřebovat,si mohou nechat ve své skříňce, po celou dobu soustředění. 
Další informace najdete na našich stránkách www.juklik.cz

Těšíme se na všechny !!!

Eva Vaněčková, Lenka Šlemrová, Lucka Čepelová, Pavla Proklešková  

www.juklik.cz

