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PŘÍMĚSTSKÝ KERAMICKÝ TÁBOR  
 

Termín: pondělí 27. července – pátek 31. července 2020 

 

Doporučený věk: od 7 let, po absolvování 1. třídy ZŠ  

                               – důležitý je zájem o tvoření a výtvarné činnosti 

 

Začátek programu je každý den vždy v 8:00 hod., konec v 16:00 hod. v SVČ. 

 

Připravili jsme pro vás přímo detektivní záhadu. Trochu tajemna, nadpřirozených schopností, 

obyčejné lidské zvědavosti, ale i závisti a pomluv, které nám můžou případ zkomplikovat. Bude 

hodně záležet na vás jestli se necháte zmást a nebo budete sledovat správnou stopu. Pátrání vás 

zavede do budoucnosti, minulosti, do fantazie. Věříme, že se vám podaří odhalit příčina zvláštních, 

nevysvětlitelných jevů a vrátit klid do krajiny. Vyzkoušíme si tvorbu z keramické hlíny, práci s 

nezvyklými materiály a vyrobíme si něco z budoucnosti. 

 

Co nás čeká: První dny budeme modelovat v keramické dílně. Vyzkoušíme si tvorbu i z jiného 

materiálu. Všechny věci, které děti vytvoří, si vezmou domů. Keramiku musíme vypálit a tak si jí 

budou děti moci odnést v září. Součástí tábora budou hry, soutěže. Nezapomeneme ani na 

čtvrteční přespání, které není povinné.  

 

Přihlašování na tábor je letos nově pouze přes elektronický informační systém, který včetně 
návodu najdete na webových stránkách svc.litomysl.cz. 
 
Cena: 1600Kč  /obědy, pitný režim po celý den, materiál na vyrábění a tvoření, odměny/ 

- platbu je nutné provést do 15. května 
       
Způsob úhrady: 
• převodem na č. účtu: 211390619/0600            
          variabilní symbol: bude vygenerován z elektronické přihlášky, informaci dostanete na e-mail 
     zpráva pro příjemce: jméno dítěte 
• v hotovosti v SVČ  (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h) 
 

V případě, že na úhradu tábora budete čerpat příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo 
zdravotní pojišťovny, vystavíme vám fakturu nebo doklad o zaplacení. 

 

Stravování: rodiče zajistí každý den dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese sebou 

každý den v batohu. Organizátor zajistí obědy a pitný režim v průběhu dne. 

 

 

http://www.litomysl.cz/ddm


Co budeme potřebovat: pracovní oblečení a obuv - do keramické dílny i ven (příprava hlíny, 
modelování), přezůvky, ručník, plavky, hudební nástroj, dopolední a odpolední svačinu, pokrývku 
hlavy, pláštěnku, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců - ke stažení na 
svc.litomysl.cz, v části tábory. Všechny věci si děti mohou nechávat během týdne ve své tašce v 
šatně SVČ.  
Na čtvrtek - věci na přespání, spacák, karimatku, plyšáčka, hygienické potřeby, čelovka. Věci na 
přespání přineste až ve čtvrtek. 
 
Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora. 
 

Hlavní vedoucí tábora: Tereza Kučerová,  e-mail: kucerova@ddm.litomysl.cz , mobil: 722 160 728       


