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Letní kemp 2020 

organizovaný ve spolupráci rakouské organizace MultiKulti KreAktiv  

a Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou 

Kemp je určený pro děti po ukončení první třídy až do deváté třídy ZŠ. 
 
 

Zahájení: Sobota  08.08.2020  odjezd v 8 hod. z Jindřichova Hradce 

Ukončení: Pátek  14.08.2020 cca 18.00 hod.   

Místo:  Program na zámku Ottenstein, ubytování v rekreačním středisku Ottenstein  
(adresa: Erholungszentrum Peygarten/Ottenstein 60, 3532 Ottenstein): 
Výlet do Vídně – exkurze na Velvyslanectví České republiky, prohlídka centra Vídně, následně výlet 
do trampolínového parku Flip Lab (děti ve věku druhého stupně ZŠ), celodenní výlet do ZOO 
Schönbrunn (děti ve věku prvního stupně ZŠ) 
 

Dozor a část programu (dobrovolníci obou organizací): 

Zdenka Ouhelová (asistent pedagoga a pedagog volnočasových aktivit) 

Věra Lánová (lektor dramatické výchovy) 

Jakob Gabler (učitel angličtiny a zeměpisu)  

Dominik Goldnagel (student biochemie) 

Jana Reiter (zaměstnaná u firmy Hengstberger, pokladní MultiKulti KreAktiv) 

Silvia Bichl (zaměstananá u firmy Sonnentor) 

Adéla Krčilová (studentka gymnázia v Hlinsku) 

Eva Maria Mayer (studentka bilingvního reálného gymnázia Školského spolku Komenský) 

Jonáš Benda (student Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze, sólista Dětské opery Praha pod záštitou 

Národního divadla) 

Viktor Banat (student Masarykovy školy chemické v Praze) 

Filip Lizner (student gymnazia Litoměřická v Praze, sólista Dětské opery Praha pod záštitou Národního divadla) 

Eva Mayer (předsedkyně MultiKulti KreAktiv, zaměstnaná u firmy Stora Enso) 
 

Všeobecně: 

Projekt „Zpět ke kořenům - lidový tanec, kroje, regionálnost a dovednost“ organizováný sdružením „Multi Kulti 
KreAktiv“ a sdružením „Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou“ je součástí projektu FMP / KPF AT-CZ 2014-2020, 
který je dotován Evropským fondem pro regionální rozvoj v programu „INTERREG VA Rakousko-Česká republika“ a 
spolufinancovaný ze zdrojů NÖ Regional GmbH.  
Na letním táboře jsou malým projektovým fondem podporovány tyto aktivity:  
ubytování, náklady na autobus, nocleh, honoráře lektorů  tance, cirkusové školy, hudební dílny, tvůrčích činností a 
hudební tvorby. 
Poplatky za hodiny angličtiny, materiál na kreativní činnosti, jídlo a vstupné jsou financovány rodiči a sponzory. 

Představení lektorů: 
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„Lidové a moderní tance“ 
Mgr. Naďa Kabelová 

 
Naďa pracovala mnoho let jako sólová tanečnice v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Před několika lety 

ukončila pedagogické vzdělání na pražské Karlově univerzitě. Od té doby vyučuje balet na ZUŠ Jindřichův Hradec a na 

Volkshochschule Zwettl.  

 

Cirkusová škola „BudeCirkus” 
 

Cirkusová škola na jihu Čech organizuje novocirkusové kurzy pro děti, a to již pro děti od 3 let.  Na kurzech se děti 

zasmějí a naučí se spoustu nových věcí. Hlavními směry novocirkusových kurzů je vzdušná, pozemní a párová 

akrobacie, žonglování a balanc. K tomu je vše protkáno hrami na rozvoj různých dovedností – koordinace pohybu, 

motorika, komunikace a spolupráce ve skupině, divadlo atd. Mimo jiné děti posílí a protáhnou tělo.  Kromě 

pravidelné celoroční činnosti spolek každoročně organizuje letní příměstské tábory a také se prezentuje na 

nejrůznějších kulturních akcích.  https://www.budecirkus.cz 

„GROOVE IT“  
Hudební dílny s Mag. et Mgr. Jitkou Kopřivovou, Ph.D. 

Profesorka výuky hudby a zpěvu na Adalbert Stifter Gymnasiums Linz 
 
V hudební dílně se zaměříme na groovy rytmy a groovy aranžmá pop písní z různých míst celého světa. Vyzkoušíme 

hru na zajímavé nástroje, živé písně a ohnivé pohybové hry. Naučíme se základní hrací techniky na cajons, congas, 

djembes a malých perkusních nástrojích. Cajony se používají jako „malý bicí“ doprovodný nástroj popových písní.  

Hudebně se vypravíme na cestu do Afriky, Asie, Ameriky i Evropy. Více naleznete na: www.jitkakoprivova.eu 

„Kreative Aktivitäten“  
mit Hana Kárová 

 

Hana Kárová vystudovala obor výtvarná výchova pro ZŠ a ŠS a základy společenských věd pro ZŠ na Pedagogické 

fakultě v Českých Budějovicích a na Pedagogické fakultě v Brně.  

Učí na Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Ve své práci ráda propojuje výtvarnou práci s 

dalšími obory (např. tanec, hudba, architektura). Největší inspiraci pro svou činnost nachází v přírodě. 

Ve svém kurzu se proto zaměří na krásu přírody, kterou bude s dětmi prozkoumávat, a společně si vyzkouší 

zajímavou výtvarnou techniku. 

„Hudební výchova – se zam ěřením na lidové písn ě a lidovou kulturu v českém a 
německém jazyce“  

Patricie Windsor Mgr. Ph.D. 
 

Patricie studovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství pro střední školy. Od r. 1995 pracuje 

na Gymnáziu Blansko. Velmi se zajímá o metodiku výuky, což vysvětluje její nadšení pro metodologické kurzy 

(Mnohočetné inteligence a výuka hudební výchovy, stáž na Orffově institutu v Salzburgu, výuka češtiny, angličtiny, 

Pilgrims Canterbury, Metoda CLIL ve výuce angličtiny, IPC Exeter a další). Její životní filosofií je tvořivý přístup ke 

všemu, co dělá. V jazykové škole English Studiu se věnuje organizaci dětských kurzů Super Minds a přípravě na 

zkoušky Cambridge: Young Learners. 

 

„Výuka anglického jazyka“  
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ALAN WINDSOR, B.A. – RSA Cert TEFL (Camb.) VELKÁ BRITÁNIE 
 
Majitel jazykové školy English Studio v Blansku, kvalifikovaný učitel s mnohaletou praxí (mimo jiné i na Státní 

jazykové škole v Brně). Působí jako zkoušející u Cambridgeských zkoušek (KET, PET, FCE). Organizuje a navrhuje 

systém výuky, vytváří učební plány a schémata kurzů. Vyučuje také studenty Gymnázia Boskovice a připravuje je k 

úspěšnému složení maturitních zkoušek z angličtiny. Spolupracuje rovněž s gymnáziem v Blansku. Již po léta pořádá 

ve spolupráci s wellness hotelem Panorama příměstské tábory po děti od 8 do 16 let. Kromě nadšených studentů 

angličtiny ho těší rodina, včelařství a ptačí zpěv.  

www. anglictinabk.cz  

JAKOB GABLER, MAG, RAKOUSKO 
 
Jakob studoval angličtinu, geografii a ekonomiku na univerzitě ve Vídni. Od roku 2015 vyučuje hospodářskou 

geografii a hospodářskou angličtinu ve Školícím centru Gmünd i angličtinu na druhém stupni Základní školy Weitra. 

Jakob se od počátku výuky snaží děti motivovat k mluvení i ke kreativnímu psaní. Jeho cílem je, aby se děti naučily 

tento jazyk používat beze strachu a s radostí nejenom v pozdějším životě při cestování či rozhovoru s přáteli, ale i 

v budoucím pracovním životě. Jakob je velmi nadšený ze společného studia rakouských a českých žáků ve Školícím 

centru ve Gmündu. Tento projekt úspěšně funguje již několik let.  

Více na: http://www.szgmuend.at 

 

Rodičovské příspěvky: 

100 € a 350 kč      100 € a 900 kč 

(děti od druhého do čtvrtého ročníku ZŠ)     (děti od pátého do devátého ročníku ZŠ) 

!!! Poslední den přihlášky 10. 6. 2020 !!!     www.multikultikreaktiv.com  

V případě dotazů nás kontaktujte: 

0043 664 4717083 - Mayer Eva, MultiKulti KreAktiv, eva.mayer2013@gmail.com 

00420 731 567 524, Krojová družina Jarošov nad Nežárkou, marislechtova@gmail.com 

                       

        


