
 
 

Termín:  
21. 7. – 28. 7. 2019 

 



o Areál se nachází u Mnichova Hradiště (cca 45 km od Liberce) 

o Ubytování v chatkách či pokojích v pavilonech 

o Sociální zázemí v hlavní budově s nově zrekonstruovanými umývárnami a 

toaletami 

o K dispozici fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, klubovna, dětské prolézačky, 

ohniště s lavičkami, bazén 

 



   

o Kapacita tábora – 120 dětí (rozdělení do oddílů dle počtu dětí, cca 6 – 8 oddílů) 

o Věková kategorie tábora – ročníky 2013 – 2004 (6 – 15 let). Podmínka přijetí na tábor 

je, že dítě má absolvovanou 1. třídu ZŠ. 

o Odjezd na tábor v neděli odpoledne z parkoviště Benteler – cca 14 hod. 

o Příjezd zpět v neděli po snídani opět na parkoviště Benteler – v cca 11 hod. 

o Odjezdy a příjezdy jsou též možné z parkoviště Na Rybníčku v Liberci 

 

 

 

 

 



 o Děti budou v rámci celého týdne plnit jednotlivé úkoly, které je dovedou do cíle celotáborové 

hry. Budou rozděleny do jednotlivých soutěžních skupin, v kterých budou usilovat o dobití 

cíle! 

o Cílem tábora je nabídnout dětem atraktivní vyžití, které se bude skládat z maximálního 

množství  různých činností pod vedením kvalifikovaných odborníků. 

 

 



HLAVNÍ VEDOUCÍ 

Hlavní vedoucí: Mgr. Lucie Jakubcová 

 Absolvent Pedagogické fakulty TUL 

(anglický jazyk) 

 Zakladatel a vedoucí taneční školy A-Styl 

Liberec (19 let lektorské praxe) 

 1992 – 2002  praktikant a vedoucí tábor 

Elitex Český Dub 

 Od roku 2000 samostatně pořádá tábory a 

soustředění pro A-Styl Liberec 

 



o Fotogalerie – v průběhu tábora budou zveřejňovány fotky z průběhu tábora. 
Fotky budou umístěny na veřejném portále – webových stránkách astyl.cz. 

 

Doporučení: Účastníkům tábora nebude povoleno použití mobilních telefonů. 



Pavel Jakubec 
majitel produkce 

Tel.: +420 605 980 002 
E-mail: jakubec@pjart.cz 

Web: www.pjart.cz 
 

Lucie Jakubcová 
vedoucí taneční školy 
Tel.: +420 723 765 316 

E-mail: jakubcova@astyl.cz 
Web: www.astyl.cz 
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