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PŘÍMĚSTSKÝ KERAMICKÝ TÁBOR 
Letos se dostaneme do doby před přelomem letopočtu. Do dávných Irských legend a bájí. Keltští

bohové nám odkryjí tajemství dávného života a dotkneme se kouzla Triqvetra. Naučíme se ogham,
vyzkoušíme keltská jídla, zatančíme si na Irskou hudbu. Mytologie nás provede symbolikou stromů

a kamenů. Vyzkoušíme si některá řemesla. Zažijeme dobrodružství a napětí při hrách na motivy
legend.

Termín: pondělí 22. července – pátek 26. července 2019  

Co nás čeká: V keramické dílně budeme modelovat první tři dny a čtvrtý den práce dokončíme
povrchovou úpravou. Vyzkoušíme i jiné materiály a řemesla. 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  a  samozřejmě  páteční  hledání  pokladu.  Nezapomeneme  ani  na  čtvrteční
přespání,  při  kterém si  sami uvaříme večeři (není povinné).  Začátek programu je vždy v 8 hod.
v areálu SVČ, konec v 16hod tamtéž.

Závaznou  přihlášku  vyplňte  a  pošlete  obratem  na  adresu:    kucerova@ddm.litomysl.cz   nebo
odevzdejte v SVČ Litomyšl, platbu je nutno provést do 15. května. V případě, že na úhradu tábora
budete čerpat příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny, vystavíme vám
fakturu nebo doklad o zaplacení.

Cena: 1500Kč  /obědy, pitný režim po celý den, materiál, odměny/
      
Způsob úhrady:
• převodem na č. účtu: 211390619/0600           
          variabilní symbol: 22072019
     zpráva pro příjemce: jméno dítěte
• v hotovosti v SVČ  (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h)

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
www.litomysl.cz/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, baterka. Věci
na přespání přineste až ve čtvrtek.
Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora.

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.

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

http://www.litomysl.cz/ddm

