
Letní tane ční soust ředění Altíku “Polni čka 2017”

6.-12.8. 2017

Termín:

Neděle 6.srpna (odjezd ráno z Prahy) - sobota 12. srpna  (odjezd ráno z Polni čky)

Místo: Sokolovna v Polni čce u Žďáru nad Sázavou

Cena: 4100,- + cena za cestu (m ůžete se dopravit sami nebo jet s námi vlakem)

- v ceně je ubytování  v turistické ubytovně Sokolovna Polnička (postele - palandy, povlečení), 

kompletní strava  (lehká a zdravá, teplé obědy a večeře, společné snídaně, svačiny, nápoje), 

nabitý program  (taneční a dramatické lekce vedené lektorkami DS Altík a hostujícími umělci, další 

tvůrčí aktivity, např. výtvarné dílny, výlet, procházky, hry), zdravotník, pedagogický dozor.

Přihlášky:  V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku zde: 

https://goo.gl/forms/UfcikfFnhLi4foZa2

Do 30.6. je t řeba uhradit zálohu 2000,- K č a tím potvrdit rezervaci místa na soust ředění. 

O soust ředění: 

Dětské studio Altík pořádá nově Letní Soustředění pro děti z našich  tanečních a dramatických 

kroužků. V krásné přírodě Žďárských vrchů, nedaleko od jezera Velké Dářko v malebné vesničce 

Polnička u Žďáru nad Sázavou, nás čeká 3-5 hodin tance a divadla denně, jeden celodenní výlet, 

stezka odvahy, procházky, odpočinek i zábava. V případě velmi teplého počasí se budeme koupat 

v některém z blízkých koupacích rybníků. 

Ubytování i lekce jsou v jedné budově, Sokolovně, kterou máme pronajatou a kde budeme sami. 

Sokolovna je budova s tělocvičnou s pódiem, se zahrádkou s táborákem, ubytovnou a kuchyňkou, 

kde si budeme připravovat snídaně a svačiny. Naproti Sokolovně je škola, kde nám budou paní 

kuchařky z jídelny vařit obědy a večeře. Tančit a hrát (si) budeme nejen v tělocvičně, ale při 

pěkném počasí i venku na travnatém prostranství za školou. V okolí je krásná příroda, která láká 

na výlety, je tu možnost koupání v rybnících, romantika :-) V Polničce je hospůdka i cukrárna se 

zmrzlinou a (nejen) menší děti si můžou zařádit v novém zábavním areálu s hřištěm, lanovým 

centrem a malým vláčkem pro děti.

Soustředění je pro nás vzácný čas, kdy se můžou děti a lektoři a především děti navzájem více 

poznat a skamarádit, vytvořit príma partu, společně zažít něco víc, než se dá zažít při setkávání 



během školního roku na jednu či dvě hodiny týdně.

Těšíme se!

Máte dotaz?

Kontaktujte Markétu Pucovou:

Mgr.art Markéta Pucová
pucova.marketa@gmail.com
+420 777 641704

Fotogalerie:
Sál Sokolovny:

Ubytování: 

Úvod

Turistický region: Vysočina
Polnička 151
591 02 Žďár nad Sázavou



Okolí:

VELKÉ DÁ ŘKO

 



VENKOVNÍ AREÁL  pro děti Express Vagón v Polničce              


