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            Televizní program Te7 

                    středa 14.8. 

7.45 ranní rozkoukání 

8.00 snídaně s Te7 

8.45 …a co dnes ? diskusní pořad   

                                štábu s herci 

9.30  Vařečka – přímý přenos  

                   z kuchařského provozu 

10.45 Orientační běh – přímý  

           přenos  závodu běžeckých  

           nadějí s mapou 

11.15 Plovárna – posezení s přáteli   

                                u řeky Sázavy 

12.30 Obědové zastavení 

13.30 Hajaja - relaxační program  

14.30 A-Z quizz – vědomostní   

            soutěž  týmů – oblastní kolo 

15.30 Famfrpál –regionální turnaj  

                               mladých nadějí  

17.00 Toulky přírodou –              

           objevujeme svět  okolo nás 

18.15 Večeříme – přímý přenos 

19.00 Předpověď (co zítra….. ?) 

19.15 Večerní film pro účastníky 

20.45 Usínáme – záznam 

 

 

 

 

          UKÁZKA TV PROGRAMU  

              PRO  ÚČASTNÍKY  
            
 
 
 PRÁZDNINOVÝ TÝDEN Te7 pro mladší děti ve věku 5 – 12 let                 
….otvíráme prázdninový  TELEVIZNÍ PROGRAM Te7… 
který  je připraven právě na náš společný pobyt.     
Jeho programovou skladbu tvoří aktivity, které děti zvládají samy 
nebo v týmech. Objevujeme přírodu, sportujeme v areálu i v lese, 
zkoušíme tvořit při vaření nebo malování, natáčíme rozhovor do 
večerních zpráv, účastníme se talk show, hrajeme týmové hry…ale 
také odpočíváme nebo se koupeme  v Sázavě.                                      
                                 
Termín :  13. - 18.8.2019 (úterý – neděle)                
Místo : rekreační areál Lávka Chocerady 
Pro koho : děti ve věku 5 - 12 let                    PROGRAM  
v průběhu letního týdne jsou připraveny hry a programy ve skupinách 

nebo pro jednotlivce, letos jako 
skladba TV PROGRAMU.  
Program je tvořen právě pro danou 
věkovou skupinu dětí  Zařazeno je i 
koupání v Sázavě nebo bazénu a 
výlety do okolí. Program vedou  
                                                          
zkušení vedoucí a instruktoři. 

UBYTOVÁNÍ v areálu Lávka Chocerady  
2 - 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením na pokoji                                                  
STRAVOVÁNÍ 
plná penze : snídaně, oběd, svačina, večeře, 2. večeře, pitný režim  
CENA : 4100 Kč dítě (3900 Kč za každého dalšího sourozence) 
zahrnuje : dopravu vlakem, ubytování v areálu, plnou penzi, 
cestovní pojištění (proti úrazu a odpovědnosti za škodu), 
přípravu a vedení programu 
PŘIHLÁŠKY: závazné přihlášky zasílejte  e-mailem na adresu Te7   
tomas.egyhazi@te7.cz            
                       termín přihlášení do : 31.5.2019                                      
PLATBA :  se zasláním závazné  přihlášky uhrazení zálohy 1.000 Kč za každé dítě - na účet Te7 
                 doplatek do 31.5.2019 
                 na účet Te7 :  218701985/0300    v.s. akce: 1904                                                                                 
Všem přihlášeným budou zaslány podrobné informace během června 2019 
Dotazy směřujte na kontakt : Tomáš Egyházi,    tel : 608 306 308         e-mail : tomas.egyhazi@te7.cz   
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