
Vážení a milí rodiče,
představujeme Vám přehled příměstských letních pobytů v Brně pro 

rok 2021. Pobyty se sportovním zaměřením poskytnou Vašim dětem 

logopedickou péči, zábavný program, zajímavé zážitky a činnosti, 

koupání v bazénu, dobré jídlo a mnoho dalšího.

Cílem letních pobytů je
zajistit hravou formou komplexní rozvoj celé osobnosti dítěte. Vhodnými metodickými

postupy navodit správnou artikulaci, obohatit slovní zásobu a podpořit vyjadřovací

schopnosti. Pomocí individuální a kolektivní terapie naučíme děti rozvinout sluchové

vnímání, smysl pro rytmus a v neposlední řadě dechová a fonační cvičení s využitím různých

pomůcek. Zaměříme se na rozvoj jemné a hrubé motorky, grafomotoriky a oromotoriky.

Náplní letních pobytů je
• Logopedická cvičení  •  Cvičení síly a postřehu  •  Motorika  •  Obratnost  •  Plavání

• Výtvarné tvoření  •  Sportovní dovednosti  •  Pohybové aktivity v místnosti i ve

venkovním prostředí  •  Poznávání a objevování  •  Rozvoj kreativity a zručnosti

Rezervace a další informace

na recepcích poboček nebo 

tel. čísle: +420 543 420 666.

Budeme se na Vás těšit!

Logopedické
le tní pobyty

Přehled letních pobytů

se sportovním
zaměřením
2  0  2  1

Sportujeme   I   Bavíme se   I   Hrajeme si

Termín 2021 Název Cena

7. 7. – 9. 7. PĚTIBOJ V ŘECKU 2 340 Kč

12. 7. – 16. 7. FOTBAL A TANEC V BRAZÍLII 3 900 Kč

19. 7. – 23. 7. MÍČOVÉ SPORTY V ANGLII 3 900 Kč

26. 7. – 30. 7. BOJOVÁ UMĚNÍ V JAPONSKU 3 900 Kč

2. 8. – 6. 8. HALOVÉ SPORTY V AMERICE 3 900 Kč

9. 8. – 13. 8. ATLETICKÉ ZÁVODY V AFRICE 3 900 Kč

16. 8. – 20. 8. VODNÍ SPORTY A TENIS V AUSTRÁLII 3 900 Kč

23. 8. – 27. 8. ZÁVODY AUT VE FRANCII 3 900 Kč

Soukromá klinika

LOGO s. r. o.

Vsetínská 20, 639 00 Brno

www.moje-klinika.cz



HALOVÉ SPORTY
V AMERICE
2.. 8. – 6. 8. 221

Zažij atmosféru pravého amerického

stadionu, kde si užiješ baseballový, 

basketbalový a floorbalový zápas. Se

svým týmem si také vyrobíš vlastního

maskota a dres, ve kterém budeš 

soutěžit.

MÍČOVÉ SPORTY
V ANGLII

19. 7. – 23. 7. 2021Vydej se s námi do Anglie a poznej míčové sporty. Skóruj ve volejbale akriketu nebo si užij oddychovýbadminton! Staň se členem anglického sportovního klubu, kterýsi zakládá na pravidlech fair-play.

ZÁVODY
AUT VE FRANCII

23. 8. – 27. 8. 2021

Vyjeď na velký okruh závodů rallye.

Vyrob si svůj auťák a šlápni na to! Staň se 

navigátorem a dostaň svou posádku 

bezpečně k cíli. Čeká tě i překážkový 

závod parkour a nebo oblíbená hra 

Pařížanů -  petanque. nebudou chybět ani 

tvořivé dílny prosycené vůní levandule.FOTBAL A TANEC
V BRAZÍLII

12. 7. – 16. 7. 2021
Co nabízí exotická Brazílie? V Riu si vyrobíšsvůj dres a zažiješ skvělý fotbalový zápas.Budeš také poznávat různé druhy tancůa seznámíš se s bojovým uměním capoeira.A nakonec si vytvoříš i kostým pro barevnýlogompijský karneval!

ATLETICKÉ ZÁVODY
V AFRICE

9. 8. – 13. 8. 2021
Poznej s námi ty nejrychlejší běžcesvěta a ukaž nám, jaký jsi atlet.Na opravdovém stadionu si vyzkoušímeběh, skok a hod. Vyrobíme si bubny a africkými rytmy rozproudíme atmosféruatletického stadionu v Africe.                                            

VODNÍ SPORTY V AUSTRÁLII

16. 8. – 20. 8. 2021

Austrálie, země červeného písku a klokanů

je celá obklopená oceánem. Přidej se k nám

a užij si naplno týden vodních sportů!

Pomůžeme ti stát se mistrem v surfi ngu

a windsurfi ngu. Na své si přitom v Austrálii

přijdou i milovníci tenisu!

Pojďte s námi poznávat tradiční 
i netradiční sporty z různých zemí!

BOJOVÁ UMĚNÍ V JAPONSKU
26. 7. - 30. 7. 2021

Lákají tě bojová umění? S námi objevíš umění samurajů,zažiješ zápasy sumo, vyrobíš si vlastní kimono a naučíšse jíst hůlkami! Nebude chybět ani zábavapři ping-pongu a kurz kaligrafi e.

PĚTIBOJ V ŘECKU

7. 7. – 9. 7. 2021
Zapal s námi olympijskou pochodeň v Athénách

a pomoz nám vyrobit symbol naší logompiády

– logompijské kruhy! S námi poznáš kulturu starých

Řeků a pětiboj – hod diskem, přetahování lanem,

skok daleký, překážkový běh a vrh koulí.


