
Pestré letné zážitky detí s CV Č Elán 

 

Centrum voľného času (CVČ) Elán v Ružomberku ako tradične aj počas ostatných 

letných prázdnin spríjemnilo voľné chvíle deťom mesta a okolia organizovaním táborov. Aj 

v tomto prípade boli v ponuke tri mestské tábory. Ich princíp spočíva v tom, že ráno rodičia 

zveria svoje ratolesti pedagogickým pracovníčkam centra a v popoludňajších hodinách si ich 

v stanovenej hodine a mieste vyzdvihnú.Za ten niekoľkohodinový čas deťúrence absolvujú 

program. Aj tohto leta si toho užili dosýta. 

 Úvodný turnus bol v réžii oddelenia kultúry a estetiky v prvý júlový týždeň. Štartovalo 

sa návštevou Aquaparku v Dolnom Kubíne, pokračovalo v Aquacity v Poprade, na 

Donovaloch sa deti najprv pokochali atrakciami tamojšej Fan arény, potom absolvovali jazdu 

lanovkou či na bobovej dráhe, predposledný deň ich čakal výlet do Žiliny a bodku za 

vydareným päťdňovým blokom dalo šantenie v termálnych kúpaliskách v Bešeňovej.  

Pomyselný štafetový kolík hneď skraja nasledujúceho týždňa prevzalo oddelenie 

techniky a prírodovedy. V pondelok sa účastníci tábora zahrali na malých Tarzanov 

v Tarzanke v Hrabove. Aj ony sa vyšantili v popradskom Aguacity, pokračovali Žilinou a v nej 

návštevou Považskej hvezdárne a nákupného centra Mirage. V ich itinerári sa takisto objavil 

Dolný Kubín so svojimi vodnými lákadlami a finále bolo v Spišskej Novej Vsi s bonbónikom 

v ZOO. 

Aj pracovníčky oddelenia športu a telovýchovy mali všetko naplánované a pripravené 

do najmenšieho detailu. O prológ sa  postarali zábavné hry a športové súťaže v Čutkovskej 

doline, do Banskej Bystrice sa šlo s hlavným zámerom vykúpania sa v Aqualande. Ani táto 

skupina neobišla popradský vodný komplex Aquacity. A a aby vody nebolo dosť, 

predposledný deň bol rezervovaný návšteve krytej plavárne v Žiline a posledný pobytu na 

Oravskej priehrade s plavbou na výletnej lodi, prehliadkou expozícií na Slanickom ostrove 

umenia a spoločným obedom. 

Šesť desiatok detí sa tak vrátilo do školských lavíc s bohatou nošou zážitkov, ktoré 

celkom určite budú v nich doznievať ešte hodnú chvíľu.  


