
Tábor MC 

„Cesta do Vesmíru“ 

15. – 19. 8. 2016  
 
Nastupte do rakety a vydejte se s námi na týdenní cestu do Vesmíru!  
Čekají Vás výlety, tvoření, poznávání vesmíru, objevování nových planet, 
kosmonautské zkoušky  a další … 
 
Mise 1. - příprava posádek       
Na Vesmírnou výpravu se sejdou všechny posádky  
v pondělí 15. 8. v 9,00 na základně v MC Ratolest. 
- Pravidla vesmírné výpravy (hymna), plán cesty …  
- příprava výbavy pro kosmonauty 
 
Odpolední část  
- výcvikový vesmírný program  
- výroba rakety, zahájení startu  
Promítání – pohádka „Cesta do vesmíru“ 
 
Mise 2. – Poznávání galaxie 
Celodenní výlet na Hvězdárnu v Hradci Králové  
8,08  Odjezd Vlak směr HK   (v HK 8,35 hod)  

- nástup na trolejbus č. 2  čas 8,45 
- 10,00 hodin – program Hvězdárna a planetárium  - vstupné Dospělý 

90,- Kč, Dítě 70,- Kč  
- 11,30 – 13,00 – oběd v přírodě  
- 13,00 – Galaktická stezka (Start Hvězdárna – cíl Kostel Nový HK)  

http://www.astrohk.cz/galakticka_stezka/ 
- Odjezd trolejbusem 1 nebo 2 směr nádraží HK – vlakem zpět  

do Týniště.  
 
 

Mise 3. -  Planety a souhvězdí 
Dopoledne  
– výroba naší slunečné soustavy  
- kvíz o planetách a hvězdách  
 
Odpoledne  
-  Výroba krasohledu 
- poznávání souhvězdí  
 
Pozorování večerní oblohy   
(za pěkného počasí spaní pod širákem na zadní zahradě) 
 
Mise 4. – Výprava na planetu „Fajn park“ 
Celodenní výlet do „Fajn parku“ v Chlumci nad Cidlinou, http://fajnpark.cz/ 

- 8,31 Odjezd Vlak – směr HK  
- 9,09 přestup na vlak směr Chlumec nad Cidlinou (příjezd 9,28 hod) 
- 10,00 – 16,00   fajn park  

 
Celodenní vstupné :  děti do 2 let zdarma 
 190,- Kč na osobu,  rodinné vstupné 2 děti + 2 dospělí 690,- Kč.  
(atrakce jsou zdarma) 
 

- 16,30 odjezd přímý vlak směr Týniště nad Orlicí (příjezd 17,28 hod) 
              (Případně 16,50 – příjezd Týniště 17,54) 
 
Mise 5. – Setkání s dalšími obyvateli vesmíru, úspěšné přistání    
Dopoledne 
Ufo stezka  
Cesta domů na planetu Zemi,  
Promítání –  pohádka „Planeta 55“ 
Zakončení! 
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