
Základní umělecká škola Řevnice  

Mníšecká 29 / 252 30 Řevnice 

tel. 257 720 922 / e-mail  zus.rev@seznam.cz / www.zus-revnice.cz 

 

Vážení rodiče, 
ZUŠ Řevnice plánuje pro své žáky pátý letní tábor - soustředění. Zaměřený na film, výtvarné umění, tanec 
a divadlo. Děti budou mít celodenní program zaměřený na vybrané disciplíny – kreslení, malování, 
vymýšlení scénářů, natáčení filmů, přípravu divadelních vystoupení na téma, psaní vlastních legend 
inspirovaných těmi řeckými, vytváření mytických bytostí, nacvičování tanečních choreografií atd.  
Závěrem chceme připravit krátké divadelní představení, promítání krátkých filmů, které vzniknou na 
táboře a výstavu. Samozřejmě nebudou chybět ani hry, koupání, výlety a táborák.  
Tábor je pro děti od prvních do posledních ročníků ZUŠky, a také pro jejich přátelé a kamarády.  
 
Termín: 13. 8. – 20. 8. 2016.  
Téma tábora: ŘECKÉ LEGENDY 
Místo pobytu: Pecka u Nové Paky  
Odjezd: 13. 8. - děti můžete dopravit do tábora mezi 10 – 11 hodinou, začínáme obědem. 
Ubytování: v areálu koupaliště a kempu Pecka (www.casvet.cz), krásné nové chaty po 8-12 dětech s 
vlastním sociál. zařízením a ledničkou (v každé chatě bude jeden pedagog). 
Doprava: vlastní /// nebo autobus. 
Stravování: plná penze, pitný režim 
Doprovod: Kateřina Krutská, Ivana Junková, Michaela Casková a praktikanti Josef M. Junek, Rosa Pokorná 
a Jakub Hartman. 
Návrat: 20. 8. – děti si můžete vyzvednout mezi 14 30 – 15 30 hodinou, končíme obědem, děti dostanou 
na cestu balíčky se svačinou.  
Cena: vlastní doprava  4 100,- Kč /// autobusem 4 700,- Kč /// cena zahrnuje dopravu, ubytování, 
stravování, pojištění, výtvarný materiál a další.  
Závazné přihlášky zasílejte do konce května na email zus.rev@seznam.cz, včetně zálohové platby  
2 500,- Kč na účet školy 253010768/0300 (do platby uveďte jméno a příjmení dítěte shodné 
s přihláškou).  
 

V případě, že bude naplněna minimální kapacita tj. 35 dětí, bude možné vypravit 
autobus (odjezd by byl v 8 hod. a návrat v 19 hod na stanovišti parkoviště u ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29).  
Včas budeme informovat. 
 
Vybavení na tábor 
Na cestu: pohodlné oblečení a obuv, komu se dělá špatně kinedryl (v případě, že pojedeme autobusem) 
Do deště: pláštěnka, gumáky, nebo jiná obuv odolná proti dešti 
Na spaní: pyžamo  
Toaletní potřeby: ručník, mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřeben, krém na opalování, odpuzovač hmyzu 
(ne ve spreji!!!), kapesníky 
Tábornické potřeby: baterka, zápisník, psací potřeby, šitíčko, menší batůžek, láhev na vodu, šátek 
Potřeby na koupání: plavky 
Oblečení: tepláková souprava, tepláky, šortky, spodní prádlo - nejlépe bavlněné (na každý den + 
náhradní), svetr, triko s dlouhým rukávem, 2x triko s krátkým rukávem, tenisky, pevné boty (již 
rozchozené), sandále, ponožky (na každý den + náhradní), bunda (šusťáková), čepice-kšiltovka, popř. šátek 
Jídlo: pouze svačinu na cestu 
Další: kapesné (dle uvážení rodičů), potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení lékaře a doklad o 
zdravotním pojištění (odevzdat vedoucím). ….. a bílé prostěradlo (nebude upravováno ). 
 
MgA. Ivana Junková 
      ZUŠ Řevnice  

mailto:zus.rev@seznam.cz
http://www.zus-revnice.cz/
http://www.casvet.cz/


 

 
Závazná přihláška na tábor ZUŠ Řevnice 2016 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………………….Telefon:………………………………..  

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Datum ………………………..     

           …………………………………………… 

   podpis zákonného zástupce 

 

 


