
POPIS TÁBORA:
Tábor se nachází v údolí říčky Krounky, v krásné lesnaté krajině předhůří Žďárských 
vrchů, kde si krajina dosud uchovala nenarušené životní prostředí. V objektu tábora jsou 

dvě dřevěné klubovny, splachovací toalety, zděná budova s prostornou jídelnou, umývárna-
mi a sprchami s teplou vodou. Tábor splňuje všechny hygienické požadavky. Přímo v tábo-

ře je hřiště na vybíjenou, volejbal nebo nohejbal, hřiště na fotbal a streetball, stoly na ping pong 
a možnost dalšího sportovního vyžití. Koupání je možné v říčce Krounce, která táborem protéká, 

či na koupališti, které je vzdáleno cca 30 min. příjemnou procházkou lesem. Děti jsou podle věku 
rozděleny do 10 až 18 členných oddílů, které vedou zkušení oddíloví vedoucí. Cílem tábora je zpří-

jemnit dětem čas letních prázdnin, přiblížit je přírodě, seznámit je se základy tábornických dovedností, 
zdravovědou, různými sporty a výtvarnými činnostmi.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
Mladší děti jsou ubytovány v dřevěných čtyřlůžkových chatičkách, starší děti ve dvoulůžkových sta-
nech s podsadou. Jídlo v dostatečném množství je podáváno v závislosti na programu pětkrát denně. 
Pitný režim je zajištěn po celý den.

PROGRAM:
Celotáborová etapová hra, sportovní přebory, soutěže, bojovky, lanové centrum, základy první 

pomoci, celodenní výlety do okolí, koupání, rukodělné činnosti, diskotéky, táborák, zpívání, 
oddílové ohníčky, přenocování v přírodě a plno zábavy, legrace a dobrodružství. I. turnus je 
velkou cestou za dobrodružstvím. Prostřednictvím her a putování různými příběhy se snaží 
naučit děti mezi sebou spolupracovat a vytvářet dlouhodobá přátelství. Jeho vrcholy jsou 
olympiáda a táborová pouť. II. turnus se více zaměřuje na Znalosti lesní moudrosti, nocování 

a pohyb v přírodě. Je zakončen oblíbenou zálesáckou maturitou. III. turnus připravuje navíc 
táborovou premiéru českého filmu spojenou s besedou s jeho tvůrci, dramatickou výchovu 
s pedagožkou Katedry činoherního divadla DAMU Martinou Bezouškovou, branná dobrodružství 

s elitními průzkumníky Armády ČR a třídenní putování pro nejstarší pod vedením instruktora 
přežití. Připraveno je i mnoho táborových soutěží o rozmanité ceny od Barrandov Studia, České 

průmyslové zdravotní pojišťovny, Bontonfilmu, Země pohádek, Filmexport Home Videa,  
Magic Boxu, Bohemia Motion Pictures, časopisu abc, a dalších sponzorů.

UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE:
Ubytování, provozní náklady, dopravu, stravu, pomůcky k programu, zdravotní zabezpe-
čení, výchovný dozor a pojištění účastníků. * Děti zaměstnanců Barrandov Studia a.s. / 

členů ZO KINOS Barrandov Studio mají nárok na slevu, hradí jen 3.800 Kč.

INFORMACE PODÁ ZO KINOS BARRANDOV STUDIO:
Ing. Radan Kukal – tel.: 776 044 171, Mgr. Šárka Kubíčková – tel.: 776 006 540, 

  přihlášky k vyzvednutí v recepci Barrandov Studia, a.s., Kříženeckého  
               nám. 322/5, 152 00 Praha 5, tel.: 267 071 111 nebo ke stažení  
                   na webu: www.taborbarrandov.cz nebo na
                        www.facebook.com/taborbarrandov

I. herní turnus: 29. 6. – 12. 7. 2019 (14 dní) – cena: 5.600,- (3.800,-)* Kč
II. zálesácký turnus: 13. 7. – 27. 7. 2019 (15 dní) – cena: 5.800,- (3.800,-)* Kč
III. filmařský turnus: 27. 7. – 10. 8. 2019 (15 dní) – cena: 5.990,- (3.800,-)* Kč

Pro děti ve věku 6 – 15 let, které mají za sebou 1. třídu ZŠ

Na táboře nesmí chybět slavnostní oheň 
se zpíváním a kytarami

Čerstvé chutné jídlo připravujeme pětkrát denně

Celý tábor protíná jako zlatá nit 
celotáborová etapová hra

Světová předpremiéra třech bratrů na táboře 2014 
J. a Z. Svěrákovi, J. Uhlíř, T. Klus, Z. Piškula

Závod rafťáků rozproudí krev v žilách celému táboru

Koupaliště ve Skutči – oblbený cíl celodenních výletů

Lanové centrum v korunách stromů

Copak je to za vojáka? No přeci kamarádi 
ze 102. průzkumného praporu z Prostějova

Filmařský letní dětský tábor Barrandov – Miřetín u Skutče


