
 
 

 

 

 

 

5. letní múzický tábor 

na  Revice  u Vizovic 

„Divoký západ“ 
 

Vážení rodiče, 

dovolte mi, abych Vás a Vaše děti oslovila a pozvala i v letošním školním roce na již 5. ročník letního 

múzického tábora, konaného v areálu rekreačního střediska Revika u Vizovic. Tábor se koná pod 

záštitou Společnosti přátel ZUŠ MORAVA Zlín. Naše letní pobyty  jsou určeny  pro děti            

od 6 do 16 let a jsou tématicky zaměřeny. Letos jsme zvolili táborové téma "DIVOKÝ ZÁPAD". 

Předností našich táborů je jejich téměř rodinná atmosféra. Přijímáme 30-35 dětí, kterým se bude 

věnovat 6 vedoucích a 1 zdravotník. Pobyt proběhne pod dohledem odborných pedagogů naší základní 

umělecké školy MORAVA Zlín.  Máme zde možnost a čas poznat každé dítě jako jednotlivce.  

Naším hlavním cílem je rozvoj dětí, a to především v těchto oblastech: 

 divadelní a hudební projev 
 výtvarné cítění 
 hra na hudební nástroje, zpěv 
 týmová spolupráce 

 podpora tvůrčího potenciálu dětí 
 ekologická výchova 
 rozvoj komunikačních dovedností 
 aktivní sociální učení 

Zkrátka chceme děti učit pracovat s hudbou a zpěvem, pohybovat se v kolektivu, na divadelní scéně,    
v přírodě, hrát nové hry a zažít plno legrace  
 

Termín konání:  od pátku 1. 7. 2016 – do pátku 8. 7. 2016 

Cena:     3400,- Kč. 

Odjezd:   1. 7. 2016 -  v odpoledních hodinách (přibližně kolem 16:00 hod.) 

Příjezd:   8. 7. 2016 - ukončení turnusu bude završeno v odpoledních hodinách divadelním 
představením a společným táborákem s rodiči. Rodiče si mohou po ukončení přátelského posezení u 
táboráku děti odvézt domů. (v jiném případě je odvoz do Zlína zajištěn.) 

Ubytování: Hlavní budova - pokoje 2-4 lůžkové, na pokoji umyvadlo, sociální zařízení na chodbě, 
v přízemí se nachází jídelna, TV místnost, velký sál, bufet, venkovní bazén, hřiště 

Strava: Je zajištěna plná penze + dvakrát svačina + pitný režim. Snídaně je formou bufetu, velký 
výběr a vše čerstvé. Paní kuchařky vaří velice dobře. Pobyt začíná páteční večeří a končí páteční večeří. 
Je možno zajistit i jakoukoliv dietu. (např. bezlepková apod.) 

Náplň: Tábor je se zaměřením hudebním, výtvarným a literárně dramatickým. Cílem je úspěšně 
nastudovat novou divadelní hru a dobře se u toho pobavit.  

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mailu   info@zusmoravazlin.cz 

nebo na tel: 577 018 897 mob: 797 972 421 a my Vám zašleme závaznou 

přihlášku. 

Na setkání se těší Martina Nosková s kolektivem ZUŠ MORAVA Zlín  
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