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Tvrz Holešice u vodní nádrže Orlík



Tvrz Holešice
Rekreační středisko s vlastní restaurací 
a zázemím pro dětské tábory.
Na samotě v přírodě, u lesa, luk a vody.

Obec Chrást, oblast Milevsko
na hranici okresů Příbram a Písek

Vzdálenost cca 150 km 
od Roudnice n. L. 



Chatová osada u tvrze
pouze pro náš tábor
14 čtyřlůžkových chatek uspořádaných do U
• V chatkách je moderní vybavení a elektřina
• Část chatek má dřevěnou terasu
• Sociální zařízení je společné přímo u chatek



Stravování v restauraci 
s velkou pergolou
• Snídaně ve formě volného výběru
• Obědy a večeře – domácí kuchyně
• Nanuky a další občerstvení na baru restaurace
• Možnost grilování nebo opékání



Sportovní zařízení a zázemí
• Prostorná tělocvična – společenský sál
• Venkovní hřiště na míčové hry 
• Trampolíny, stolní tenis atd. 
• Louka s brankami na minikopanou



Táborové prostředí
• Velké samostatné ohniště
• Přístupné hlídkové věže tvrze
• Zahradní mobiliář, dřevěné sochy



Vlastní soukromá pláž
Koupání 300 m od tvrze ve vlastní zátoce pouze pro ubytované



Koupání a zábava 
na Radavě

Využití volně přístupné pláže, atrakcí 
a dětských hřišť v oblíbeném kempu Radava, 
který je vzdálený cca 3 km od tvrze



Celodenní výlet 
lodí na hrad Zvíkov 

Z Radavy či Orlíku až na hrad Zvíkov. 
Procházka do Zvíkovského podhradí
stánky se suvenýry, pivovarský dvůr



Další možné turistické cíle

Orlická přehrada
Rozhledna Milada

Orlík nad Vltavou – zámek a jeho okolí,
vyhlídkový okruh a Schwarzenberská hrobka, 
sladkovodní akvárium s českými rybami

Krmení 
krokodýlů 
v Protivíně



Bohatý program
• Oddílové aktivity, sportování a hry
• Koupání, vycházky a výlety
• Táborák, zpívání, hry v přírodě
• Hlídky ve věži, noční hra



Celotáborová hra 
na téma Pevnost Boyard
• Sbírání klíčů, indicií, hra o čas a zlaté mince
• Odvážné výzvy a soutěžní aktivity
• Týmová práce, hlavolamy a rébusy
• Kreativní činnost, úkoly v přírodě
• Práce se strachem a motivací
• Velké finále s otcem Furou a pokladnicí



Pro děti od 8 do 14 let

Obrázky: z DDM TREND, Tvrz Holešice, ilustrační volně stažené
Logo: www.pevnostboyard.cz 

17.7. – 23.7.2022

Cena tábora: 5.900 Kč
• Ubytování, strava, pitný režim
• Využití tělocvičny, hřiště, ohniště atd.
• Koupání a drobné denní aktivity
• Doprava autobusem tam a zpět
• Celodenní výlet lodí na hrad Zvíkov
• Program tábora, odměny pro děti
• Zdravotnické vybavení
• Ostatní materiál a pomůcky pro děti



Na Vaše děti se těší
tým zaměstnanců DDM TREND Roudnice n. L. 

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. 
Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 46773584, tel: 606 663 745, e-mail: ddm.trend@centrum.cz www.ddmtrend.cz

Informace, přihlašování, táborový řád a pravidla 
na www.ddmtrend.cz, tel. 606 663 745 a v recepci DDM

Fotografie a informace k ubytování: www.tvrzholesice.cz



Chcete přispět 
dětem na tábor?

Pro více zážitků, lepší výlety nebo nižší cenu tábora
sháníme případné dárce, kteří by poskytli:

• Finanční dar v libovolné výši
• Příspěvek na dopravu či výlety 

• Věcné ceny na závěrečné tržiště, kde děti promění vysoutěžené mince 
za skutečné hračky, školní potřeby, knihy a jiné drobnosti pro radost

• Drobné svačinky, sladkosti, ovoce apod. (těsně před táborem)
• Materiální vybavení – stará lana, truhly, klíče aj. tematické předměty

Děkujeme

U finančních darů samozřejmě dáváme potvrzení a smlouvu. 


