
SPORTOVNÍ
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLKY

PROGRAMY

...i širokou veřejnost



O NÁS

Sportovní kurzy organizujeme již více jak 11 let 
(údaj v roce 2019). Za tuto dobu s námi sportovalo 
více než 12 000 účastníků od nejmenších dětí až 
po dospělé.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských škol 
a prvního stupně základních škol. Především pro ně 
organizujeme sportovní školy v přírodě, lyžařské 
kurzy, sportovní tábory nebo kurzy inline bruslení.

Pro širokou veřejnost také připravujeme a organi-
zujeme taneční kurzy, rodinný lifestylový festival 
nebo evropskou ligu v break dance.

Náš sportovní koktejl je tu úplně pro každého.  
Nebojte se nás skutečně ochutnat.

Se sportovním pozdravem TOM TALENT tým
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Rekreační středisko ČESKÝ RÁJ  
(Zámostí – Blata, Jičín)

 1  HLAVNÍ VCHOD / RECEPCE 
 2  SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST A BAR
 3  JÍDELNA
 4 UBYTOVÁNÍ TOM* 
 5 UBYTOVÁNÍ TALENT**
 6  CHATKY***
 7  WC A SPRCHY PRO CHATKY
 8  OUTDOOR TĚLOCVIČNA TOMA TALENTA

 9  KRYTÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
10  BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
11 VELKÉ TRAVNATÉ HŘIŠTĚ
12  BAZÉN A BROUZDALIŠTĚ
13 MALÉ TRAVNATÉ HŘIŠTĚ
14  OHNIŠTĚ
15 PŘÍJEZDOVÁ CESTA
16 PARKOVIŠTĚ

*WC A SPRCHA NA POKOJÍCH (148 LŮŽEK)
**WC A SPRCHA NA CHODBĚ (90 LŮŽEK)
***MAX. KAPACITA AŽ 200 LŮŽEK

SPORTOVNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ
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Rekreační středisko EDEN  
(Roudnice – Jestřabí, Krkonoše)

1  HOTEL* 
2  TERASA
3  VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
4  KRYTÁ HALA  
 (S UMĚLÝM INLINE/DANCE SPORTOVNÍM POVRCHEM)

5  OBECNÍ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
6  TRAVNATÉ HŘIŠTĚ

7  OHNIŠTĚ
8  PŘÍJEZDOVÁ CESTA
9  PARKOVIŠTĚ

í

* PŘÍZEMÍ:  vchod, lyžárna, víceúčelová sportovní místnost, sauna, garáž
 1. PATRO:  jídelna, společenská místnost, bar
 2. PATRO:  pokoje TALENT, společné WC a sprchy
 3. PATRO:  pokoje TOM, WC a sprchy na pokojích

Roudnice – Jestřábí

SPORTOVNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ
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Středisko je nedaleko Benecka  
v Krkonošském národním parku.

Rekreační středisko ČESKÝ RÁJ 
(Zámostí – Blata, Jičín) je  

v samém srdci Českého ráje 
nedaleko Prachovských skal. Celková kapacita  

rekreačního střediska  
je 90 lůžek.

Celková kapacita  
rekreačního střediska  

je 300 lůžek.
Rekreační středisko  

je uzpůsobeno pro konání  
ŠVP a splňuje veškeré  

hygienické normy  
a předpisy.

Rekreační středisko  
je uzpůsobeno pro konání  

ŠVP a splňuje veškeré  
hygienické normy  

a předpisy.
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SPORTOVNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SPORTOVNÍ CESTA KOLEM SVĚTA  
Každý den na jiném kontinentu – Evropa, Afrika, Asie, Amerika a Austrálie. Každý den jiné sportovní 
aktivity, které jsou populární nebo tradiční na daném kontinentu jako jsou: míčové sporty, atletika, 
lukostřelba, plavání, inline bruslení, rugby, street & break dance, badminton, raketové sporty atd.

SPORTOVNÍ KVÍZ TOMA TALENTA  
Úkolem je splnit sportovní zadání, nasbírat 10 talentíků a indícií. Po splnění úkolů  
a uhodnutí hesla se otevře tajná komnata s originálními odměnami Toma Talenta.

Pozn.: Volně inspirováno legendární televizní soutěží pevnost Boyard.

OLYMPIÁDA NETRADIČNÍCH SPORTŮ 
Program se skládá z netradičních sportů jako jsou: kanjam, spikeball, inline bruslení, petanque, 
slackline, hookbruč, lukostřelba, molkky, indoboard, kroket, frisbee, ogosport, žonglovací míčky atd. 
Děti žijí v olympijské vesnici Toma Talenta a skládají slib sportovního desatera Toma Talenta.

CYKLISTIKA & VÝLETY  
(pouze lokalita Český ráj) 

Zážitkové cyklistické výlety po Českém ráji. Celodenní nebo půl-
denní výlety na zříceninu Trosky, hrad Kost, Prachovské 

skály, Jinolické rybníky, do města pohádky 
Jičína atd. Skvěle značené cyklistické 

trasy s lehkou i těžší obtíž-
ností dle dětské 

zdatnosti.

S TOMEM TALENTEM ZA POKLADEM  
Na Blatech se ukrývá truhla s pokladem. Tom Talent kdysi 
objevil tajemnou mapu a knihu dobrodružných sportovních 
úkolů. Díky splněným úkolům lze získat nápovědy, podle  
kterých se dá s pomocí mapy najít cesta až k pokladu.

ZÁCHRANA SPORTOVNÍ ŘÍŠE  
V lese žije zlý Loren, který při sportování podvádí, nehraje fér a chce zničit  
sportovní říši. Za pomoci sportovního desatera Toma Talenta ho lze přemoct  
a říši zachránit. Jeden za všechny a všichni za jednoho aneb hrajeme  
FAIR PLAY.

SPORTOVNÍ POHÁDKY TOMA TALENTA 
Na děti čeká každý den jedna sportovní pohádka (O kouzelném míči,  
Když čert vyskočil z pekla, Jak Tom objevil raketu, Neviditelná branka atd.),  
na kterou jsou „napojeny“ sportovní aktivity daného dne.

PROGRAM NA PŘÁNÍ  
Lze nakombinovat několik programů. Tento program je 
vždy po osobní konzultaci se zástupcem naší organizace  
s ohledem na věk dětí a zvolenou lokalitu.

BONUS NAVÍC  
Součástí každého pobytu  
je také opékání buřtů,  
půldenní výlet, večerní  
společensko-zábavné  
programy, závěrečná  
diskotéka nebo  
večerní/noční  
bojovka, která  
bývá po dohodě  
s učiteli.

PROGRAM NA PŘÁNÍ  
Lze nakombinovat několik programů. 
Tento program je vždy po osobní  
konzultaci se zástupcem naší organizace 
s ohledem na věk dětí a zvolenou lokalitu.

BONUS NAVÍC  
Součástí každého pobytu je také opékání buřtů,  
půldenní výlet, večerní společensko-zábavné programy 
nebo závěrečná diskotéka a karneval.

SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
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CELÁ ŠKOLA BRUSLÍ  
aneb POJĎTE S NÁMI HRÁT INLINE

SPORTOVNÍ ŠKOLY  
V PŘÍRODĚ

5denní program (pondělí - pátek)
 
Fantastické sportovní pobyty v přírodě na kolečkových  
bruslích pro celou školu.

Výuka podle unikátní metodiky INLINETALENT aneb HRAVÉ INLINE 
BRUSLENÍ. Vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé bruslaře.

16 výukových hodin bruslení.

Zkušení lektoři s instruktorskou licencí z akreditovaného kurzu MŠMT.

CENOVĚ VÝHODNĚJŠÍ A DOSTUPNĚJŠÍ  
NEŽ LYŽAŘSKÉ KURZY.

VHODNÉ PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH  
I ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

BEZPLATNÁ PŮJČOVNA BRUSLÍ, HELEM A CHRÁNIČŮ  
PRO DĚTI BEZ VLASTNÍHO VYBAVENÍ.

BEZPEČNOST NADE VŠE
Bruslíme v uzavřených areálech na třech různých površích a to: speciální umělý 

inline povrch v kryté hale (Krkonoše), betonové hřiště s nástřikem  
(Krkonoše) a asfaltové hřiště (Český ráj).

BONUS NAVÍC
Na závěr kurzu velká diskotéka na bruslích pro děti i učitele.
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7 denní 
neděle – sobota (6 nocí)  

Příjezd v neděli cca v 17 hod. a odjezd 
v sobotu cca v 11 hod.
Strava – zahájení večeří a ukončení 
formou obědového balíčku sebou.

Ceny od 4 095 Kč/dítě/pobyt

Ceny od 4 395 Kč/dítě/pobyt

5 denní  
pondělí – pátek (4 noci) 

Příjezd v pondělí cca v 10 hod. a odjezd 
v pátek cca ve 13.30 hod.
Strava – zahájení obědem a ukončení 
obědem.

Ceny od 3 195 Kč/dítě/pobyt

Ceny od 3 495 Kč/dítě/pobyt

Cena pro Mateřské školky
Cena pro Základní školy

2 denní   
libovolné 2 dny v týdnu 
mimo víkendu (1 noc) 
 
Platí pouze pro lokalitu Český ráj.

Příjezd první den cca v 10 hod.  
a odjezd druhý den cca v 16 hod.
Strava – zahájení obědem  
a ukončení svačinou.

Ceny od 1 795 Kč/dítě/pobyt

Ceny od 1 895 Kč/dítě/pobyt

 
Pozn.: Minimální počet pro 2denní pobyty  
je 20 dětí. Minimální počet pro 5denní  
a 7denní pobyty je 40 dětí. Ceny jsou 
závislé na velikostech dětských skupin  
a to v kategoriích: počet 20+, počet 40+,  
počet 60+ a počet 80+.

Libovolný sportovní program viz. strana 4, 5 a 6.

Personální zajištění – certifikovaní sportovní  
instruktoři, zdravotník a noční dozor.

Ubytování a stravování formou plné penze  
(snídaně, oběd, večeře, 2x svačina a celodenní pitný režim).

Autobusová doprava od školy do rekreačního střediska a zpět.

Sportovní pomůcky vč. půjčení inline bruslí zdarma  
pro děti bez vlastního vybavení.

Originální odměny  
TOM TALENT viz. strana 14.

DÉLKA  
POBYTU 
SPORTOVNÍ ŠKOLY 
V PŘÍRODĚ

SPORTOVNÍ  
ŠKOLY  
V PŘÍRODĚ

Pozn.: Možnost také bez organizování 
sportovního programu, bez dopravy, 

zdravotníka atd. V případě, že si škola 
vše řeší sama, tak zjišťujeme pouze 

ubytování a stravu. Ceny jsou poté 
stanoveny individuálně dle přesného 

požadavku. 
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LYŽAŘSKÉ KURZY   
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

LYŽAŘSKÉ KURZY   
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SKI KONOPIŠTĚ (Tvoršovice, Benešov u Prahy)
Pouhých 40 km od Prahy se nachází SKI areál  
Konopiště (Tvoršovice, okr. Benešov).

SKI areál je díky 10% sklonu perfektním místem pro začínající lyžaře  
a snowboarďáky. K dispozici je 1x poma (300 m) a 1x dětské lano (50 m).

10  VÝUKOVÝCH HODIN (PO – PÁ) 
LYŽAŘSKÁ VÝUKA V ČASE 9.00 –11.00 hod. 
DOPRAVA AUTOBUSEM. 
PROFESIONÁLNÍ A ZKUŠENÍ LEKTOŘI.
ORIGINÁLNÍ ODMĚNY TOM TALENT.

Kurz je určen pro děti od 4 let. Děti jsou rozděleny do výkonnostních kupin.  
Výuka je vedena formou hry na sněhu a dle nejnovějších trendů v dětském lyžování. 

SKI areál patří v době výuky pouze našim mateřským školám.
DOPOLEDNE JE UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST!

CENA 2 995 Kč/dítě/kurz.

SKI ALDROV – VURMOVKA (Vítkovice v Krkonoších)  
Oblíbený lyžařský areál Aldrov – Vurmovka ve Vítkovicích  
v Krkonoších se nachází mezi Rokytnicí nad Jizerou  
a Špindlerovým mlýnem.

SKI areál má k dispozici 1x 4sedačkovou lanovku (800 m),  
2x kotvu (650 m) a 1x tažné lano (90 m).

16  VÝUKOVÝCH HODIN (PO – PÁ) 
DOPRAVA DO KRKONOŠ AUTOBUSEM A NA SVAH SKIBUSEM. 
PŘÍJEZD V PONDĚLÍ DOPOLEDNE A ODJEZD V PÁTEK PO OBĚDĚ.
PROFESIONÁLNÍ A ZKUŠENÍ LEKTOŘI.
ORIGINÁLNÍ ODMĚNY TOM TALENT.

Kurz je určen pro děti od první do deváté třídy. Náplní lyžování nebo snowboardingu je skupinová 
výuka. Děti jsou rozděleny do výkonnostních skupin. Výuka je vedena dle nejnovějších trendů 
dětské výuky lyžování a snowboardingu.

Ubytování v horském hotelu Eden, který je vzdálen cca 700 metrů  
od lyžařského areálu. Více informací o hotelu na straně 3.

CENA 5 595 Kč/dítě/pobyt.
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SPORTOVNÍ KVÍZ

99 Kč/dítě

DopoleDní školní výlet  
s 2 hoDinovým  
sportovně-zábavným  
programem.

Místo konání
Nové komunitní centrum Satalice,  
K Rybníčku 8, 
190 15 Praha 9 – Satalice

BUS zastávka s napojením  
na pražské METRO Letňany „C“ 
Satalická obora (BUS č. 201) nebo  
Za Novákovou zahradou (BUS č. 209)

Termíny konání
duben – červen (pondělí – pátek)

Čas konání
9.00 – 11.30 hod.
(čas lze případně uzpůsobit  
např. 9.30 – 12.00 apod.)

Pozn. Minimální počet je 20 dětí. Maximální počet je cca 30 dětí.

Vhodné pro jednu třídu.

Cena

Popis programu
I.část | 9.00 – 10.00
Děti se mohou těšit na zábavné úkoly 
s časopisem Tom Talent – sportovní 
kvízy, luštění a kreativní malování na 
sportovní téma.
II.část | 10.30 – 11.30 hod.
Druhá část programu je tvořena  
překvapením a to besedou a autogra-
miádou s profesionálním českým  
sportovcem.
Pozn. V době 10.00 – 10.30 je čas  
na svačinu (děti si přinesou svou vlastní).

Odměna
Originální časopis Tom Talent a foto  
se sportovcem s logem Tom Talent  
ke stažení.

lETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ TÁBORY V PRAZE A OKOLÍ

Tábory jsou pro děti od 5 let (ve vybraných lokalitách již od 4 let).
Týdenní program včetně oběda a svačiny:  
pondělí - pátek | 8.00 - 17.30 hod.

Naše tábory jsou plné zábavy a nezapomenu-
telných sportovních prázdninových zážitků. 
Děti si odnášejí dárky z kolekce Toma Talenta  
(unikátní pamětní medaile, sportovní láhev,  
hustej sportovní časopis atd.).

Zkus a uvidíš,  že Tábory Toma 
TalenTa jsou boží!

Ceny od 2 495 kč/dítě/týden.

11 leT ZkušenosTí
9 lokaliT v PraZe a sTředníCh ČeCháCh

Atletika 
& Multisport

Speciální tábor 
pro puberťáky

Street & Break 
Dance

Sportovní  
pevnost BOYARD

Olympiáda
netradičních 
sportů

Golf
& Wellness
& Inline

Inline (kolečkové) 
bruslení

Sportovní cesta 
kolem světa
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ODMĚNY  
PRO DĚTI

KOLEKCE  
OBLEČENÍ   
TOMA TALENTA

Originální odměny z kolekce TOM TALENT a to: sportovní lahve, náramky  
nebo unikátní pamětní medaile. Odměny mají každý rok nový design.

Originální kolekce sportovních  
triček, kraťasů a dalších doplňků  

TOM TALENT pro holky i kluky.

1514

CO KUS - TO ORIGINÁL.  
NAVRHNI SI SVÉ VLASTNÍ  
TRIKO NEBO BAŤŮŽEK.



tomtalent.cz

K rychlému načtení našeho kanálu na telefonu 
nebo tabletu    p o u ž i j  t e n t o  Q R  k ó d

Mrkni na suprová videa 
na našem novém YouTube kanálu

přihlaš se k odběru našeho kanálu
a soutěž o ceny

přidej
se

k nám

3-2-1
START

Youtube kanál
TOMA TALENTA

STREET & BREAK 
DANCE

Několikanásobní mistři ČR  
a mistři Evropy ve street dance  
(HIP HOP UNITE). Taneční kroužky  
a závodní týmy ve street dance  
(HIP HOP) v Praze (Satalice,  
Štěrboholy, Vršovice, Záběhlice) 
a v Dolních Břežanech. 
www.scnextyle.cz

Lifestylový taneční festival  
s bohatým doprovodným  
programem pro děti i dospělé.
www.streetfestival.cz

European break league –   
soutěže evropských  
a nejlepších českých  
b-boyů v break dance.
www.breakalliance.com
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www.tomtalent.cz

M: +420 725 345 365
E: tom@tomtalent.cz

„ Jsme jeden  
   TÝM

facebook.com/tomtalent
instagram.com/tomtalentsport


