
 

 „Prázdniny v galerii 2021?!“ 

19. – 23. 7. 2021  2. – 6. 8. 2021 
 

 

Lektorka:  Bc. Vlasta Hrabětová 

  hrabetova@gkk.cz 

  + 420 731 068 807 

 

 

Informace k táboru pořádaného Galerií Klatovy / Klenová, p.o.  

 

- od pondělí do čtvrtka tábor probíhá na Klenové 

- sraz pro děti z Janovic a okolí bude u pošty, kam je rodiče přivedou 

v předem smluvený čas (v závislosti na změnách v autobusové 

dopravě bude upřesněno později) 

- sraz pro děti z Klatov a okolí bude na Tylově nábřeží, odkud odjedou 

společně s lektorkou do Janovic (v závislosti na změnách v autobusové 

dopravě bude upřesněno později) 

- děti půjdou ráno do Klenové pěšky z Janovic (je možné dítě přivést 

přímo na Klenovou) 

- v pátek tábor probíhá v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (zde 

proběhne vernisáž)  

- autobusovou dopravu si děti z KT platí každý den – pokud dítě nemá 

slevovou kartičku, může se stát, že nedostane slevu 

- v ceně táborného (1700,-Kč) jsou zahrnuté výtvarné pomůcky, 

stravování, úrazové pojištění, technické a sociální zázemí 

- oběd je zajištěn od pondělí do čtvrtka v restauraci na Klenové, v pátek 

v KT 

- děti budou muset mít bezpodmínečně vyplněné prohlášení o 

bezinfekčnosti 

- žádná budova, kterou během tábora navštívíme, není bezbariérová 

- podrobné informace a doporučení budou rodičům zaslány na základě 

podané přihlášky v dostatečném časovém předstihu 

- při vyplnění přihlášky je třeba vyplnit všechny kolonky a důkladně 

pročíst všechny informace 
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Předpokládaný program dne / časové rozdělení: 

 

příchod 

do Vily 

Paula 

 -  8:30 

příchod na Klenovou z Janovic, krátký odpočinek, svačina, 

seznámení dětí s programem dne, případně konzultace jejich 

nápadů na trávení dne, příprava pomůcek 

8:30  -  11:00 teorie výtvarné činnosti, tvořivá aktivita 

11:00  -  11:45 volnočasová pohybová aktivita, úklid výtvarného náčiní 

11:45  -  12:00 přesun na oběd 

12:00   12:45 oběd a krátký odpočinek 

12:45  -  13:00 teorie výtvarné činnosti, příprava výtvarného náčiní 

13:00  -  14:30 tvořivá činnost 

14:30  -  15:00 svačina, volnočasová aktivita 

15:00  -  16:00 tvořivá činnost 

16:00  -  16:15 úklid výtvarných pomůcek a náčiní, odchod dětí na zastávku 

na Klenové (odjezd do Klatov), odchod dětí do Janovic k 

poště, možnost vyzvednutí dítěte přímo na Klenové 
      

      

 

 

 

Tématika a předběžný plán činností*  

 

 každý den specifické téma 

 grafické techniky 

 kreativní tvoření s papírem, voskem, vlnou, pískem, sádrou 

 3D instalace 

 malba na plátno, kresba uhlem 

 krajinomalba 

 animační programy k aktuálním výstavám 

 prohlídka hradu a zámku 

 pohybové aktivity 

 páteční vernisáž 

 a další volnočasové aktivity a netradiční výtvarné techniky 

 

* Bude upřesněno v dostatečném předstihu. 

 


