
Mikulášské kytarové soustředění 
pátek 7. – neděle 9. prosince 2018 

 

Vážení rodiče, 
chtěl bych vašim dětem nabídnout kytarové soustředění, které se uskuteční od pátku 7. - 
neděle 9. prosince 2018. 
Cílem tohoto soustředění je, aby se děti potkaly i při jiné příležitosti, než jen ve výuce hry 
na kytaru. 
Taktéž jsme si na tomto soustředění vyhradili čas, kdy se můžeme individuálně věnovat 
vašim dětem a dopilovat s nimi to, co jim ještě ve hře na kytaru není doposud jasné. 
Je to i příležitost, kdy se setkají s jinými dětmi, se kterými se mohou zúčastnit letního 
kytarového campu o příštích letních prázdninách. 
Informace o dalších akcích pro kytaristy vám budu zasílat průběžně na email. 
 
Doporučený seznam věcí: 
 
 Pevné boty, přezůvky, pláštěnka, kytara, všechny noty a psací potřeby, spacák, teplé 
oblečení, pyžamo, spodní prádlo, ponožky, ručník.  
Hygienické potřeby: mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, hřebínek, šampon.  
Ostatní věci dle vlastního uvážení.  
LÉKY, které dítě pravidelně užívá, popř. na alergické reakce (o každém zdravotním problému 
je nutné předem informovat vedoucího soustředění).  
V případě nutnosti návštěvy lékaře uhradí rodič poplatek za lékařskou péči a recept 
po ukončení soustředění.  
Průkaz zdravotní pojišťovny. 
KOSTÝM ČERTA. 
 
Cena soustředění: 800Kč (2 x ubytování, 5 x denně strava + po celý den pitný režim, 
materiál). 

Počet míst je omezen kapacitou SEV Maršov.  

Přihlášky a platby odevzdejte nejpozději do úterý 3. prosince 2018 

 

V případě dalších dotazů mě můžete kontaktovat na emailu smital@zsvin.cz , tel.: 

731 843 297 

 

-- 

S pozdravem 

Bc. Jakub Smítal 

Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod 

www.zsvin.cz, tel. 731 843 297 

mailto:smital@zsvin.cz
http://www.zsvin.cz/


 Program soustředění: 
 

Pátek:   

  17.00  Sraz v SEV MARŠOV u Uherského Brodu + ubytování 
18.00 –18.30 Večeře z vlastních zásob – osvědčily se buchty  
19.00 - 21.00  Večerní program 
21.00 - 21.30  Večerní hygiena 
              21.30  Večerka 
 

Sobota: 

      7.30   Budíček 
    8.00 -  8.30 Snídaně  
  8.45 - 11.30  Dopolední program, svačina  
12.00 - 12.30  Oběd 
12.45 - 14.00  Odpolední klid 
14.30 - 18.00  Odpolední program (svačina) 
18.00 - 18.30  Večeře 
19.00 - 21.00  Večerní program 
21.00 - 21.30  Večerní hygiena 
             21.30  Večerka 
 
Neděle:  
 

 7.30    Budíček 
    8.00 -    8.30  Snídaně  
   8.45 – 10.30  Dopolední program + úklid  
  10.30              Odjezd domů 
 
 
 
 


