
Folklorní soubor BARUNKA, z. s. Česká Skalice; IČO 27041735; Zelená 240, Česká Skalice 
 

Soustředění s Barunkou 2019 na faře v Ostružně 
„OTEVŘENÉ NEBE“ 

 

Začátek: neděle 21. 7. 2019 v 17 hodin. Dopravu zajišťují rodiče autem tam i zpět. 
Ukončení: v neděli 28. 7. 2019 cca v 17 hodin. 
Ubytování na faře v Ostružně. Máme k dispozici celý areál fary se zahradou a ovcemi 

😊, ohniště, ložnice pro děvčata a kluky, hudebnu, jídelnu s kuchyní =společenská 

místnost, WC. Další sociální zázemí přes cestu v objektu MŠ. 
Stravování:5x denně a pitný režim zajišťuje kmotřička Etelka. Pokud máte možnost, 
upečte prosím jednu bábovku či něco obdobného pro děti, máte-li přebytky ze zahrádky 
či ze sklepa, můžeme je dětem též nabídnout ke svačinkám (jablka, blumy, cukety, 
okurky, kompoty, ovocné šťávy, džemy...). 
Program týdne: kromě každodenní pohybové a taneční průpravy zaměřené na dobové 
TANCE se seznámíme s lidovými HUDEBNÍMI NÁSTROJI a hrou na ně. Užijeme si 
písně z kancionálu J.J.Božana Slavíček Rájský 1719 a písně ze sbírky J. Š. 
Kubína. Navštívíme v Jičíně výstavu Petra Nikla, zámek v Sobotce. 
https://www.muzeumhry.cz/novinky/908-petr-nikl;  
http://www.humprecht.cz/ 

Vyrazíme na pěší výlety v krásné přírodě Českého ráje – Lanové centrum Sklář, kopec 
Velíš. Pokračovat budeme v ručním psaní not, výrobě hudebních nástrojů; vyzkoušíme 
si hraní loutkového divadla. Každý den si děti budou psát, kreslit deníček (možno 
pokračovat v loňském; přibalte). 
Tréning s nácvikem bude probíhat na travnaté ploše zahrady MŠ, kde je k dispozici i 
dětské hřiště. 
Pedagogický tým: Martina Pavlasová, Michael Pospíšil. 
SEZNAM VĚCÍ 
pyžamo, toaletní potřeby, ručník, karimatka, spacák, polštářek, hračku, pohodlné 
oblečení dle počasí, pláštěnka nebo deštník, plavky, ručník, igelitová taška, sluneční 
brýle, opalovací krém, pokrývka hlavy, láhev na pití, sandály, přezůvky, cvičky, gumáky, 
malý batoh, kapesníky, kapesné na útratu dle uvážení rodičů (200Kč), 
Nezapomeňte: PODSEDÁK do auta, okopírovaný zdravotní průkaz, máte-li hudební nástroj, 

omalovánku Barunčiny školičky z loňského roku, plavky, kroj na ramínku v obalu+střevíce  zvlášť.  

Cena: 2 500Kč zašlete do 26.6.2019 na č.ú.: 4479896379/0800 
 
Vystoupení: 27. 7. 2019 v Jičíně „Umění v ulicích“;  
28. 7. 2019 „Pouť na sv. Annu“ od 15 – 17 hodin  
Napište si prosím do diáře. Zveme rodiče na procházku – putování – procesí na 
krásné místo ke kapli sv. Anny (původně místo keltské svatyně). Potvrďte emailem 
účast dospělých. 

 
Vedoucí tábora:  Martina Pavlasová (tel. č. 777 347 117) 
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