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Vážení rodiče, 
ZUŠ Řevnice plánuje již jedenáctý letní tábor – tzv. soustředění….. soustředíme se …. na FILM, VÝTVARKU, 
DIVADLO A TANEC!!! Děti budou mít celodenní program zaměřený na vybrané disciplíny – vymýšlení 
scénářů, natáčení filmů, kreslení, malování, přípravu divadelních vystoupení, psaní vlastních příběhů 
inspirovaných tématem tábora. Letos pojedeme do DIVOČINY, nebo bude divočina?, předmětem našeho 
zájmu bude zvědět co možná nejvíce o tom co divočina je, kde je, a co tam, v ní můžeme čekat  /// závěrem, 
jako vždy připravíme  krátké divadelní představení, promítneme natočené filmy,  které vzniknou na táboře, 
vystavíme, co jsme vytvořili a zatančíme. Samozřejmě nebudou chybět ani hry, koupání, výlety a táborové 
ohně, bojovka a tak dále. 
Tábor je pro děti od prvních do posledních ročníků 1. stupně ZUŠky (tj. 8-15 let), a také pro jejich přátelé a 
kamarády, kteří rádi tvoří.  
 
Termín: 6. 8. – 13. 8. 2022.  
Téma tábora: DIVOČINA 
Místo pobytu: areál ZÁTIŠÍ / V Pekle, Plasy 
Odjezd: sobota 6. 8. // sraz v areálu Zátiší mezi 14 – 15 hod.  
Začínáme obědem. 
Ubytování: v areálu Zátiší / Plasy v Plzeňském kraji https://www.rekreace-deti.cz/stredisko/zatisi/   
Doprava: vlastní 
Stravování: plná penze, pitný režim. 
Doprovod: Ivana Junková, Renata Rychlá, Kateřina Krutská a praktikanti Julie, Jola, Stella, Nela, Naty, Míša, 
Agáta, Vojta, Marek, Lukáš, Petr. 
Návrat: 13. 8. – 11 -  12 hod. na místě příjezdu.  
Cena: 5 300,- Kč /// cena zahrnuje ubytování, stravování, pojištění, výtvarný materiál, odměny pro děti, 
občerstvení nad rámec plné penze a další.  
Závazné přihlášky zasílejte do konce dubna na email zus.rev@seznam.cz, k platbě budete vyzváni. 
Platbu v celkové výši, pak poukážete na účet školy 253010768/0300 (do platby uveďte jméno a 
příjmení dítěte shodné s přihláškou).  
STORNO – do 30. 6. 20 %, do 31. 7., 40%, do týdne před odjezdem 50%. Částka se vrátí celá 
v případě, že škola má náhradníka, nebo pokud ho najdete za dítě sami. 
Více tj. závazná přihláška……na www.zus-revnice.cz 
 
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 dobroty, které nepodléhají zkáze. 
Další: kapesné (dle uvážení rodičů), potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení lékaře a doklad o zdravotním pojištění 
(odevzdat vedoucím).  
Důležité: jakýkoliv případný oděv, který bude připomínat divočinu, fantazii se meze nekladou. 
 

Za tábor tým MgA. Ivana Junková / ZUŠ Řevnice           
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