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Milí rodiče, 
 
rádi bychom Vám pro Vaše děti nabídli pobyt na letním dětském táboře 
„VRANICE 2016“. Tábor se nachází v rekreační oblasti u Nových Hradů poblíž 
Litomyšle. Malebné zákoutí u potůčku je obklopeno borovými lesy, nadosah jsou 
chráněné pískovcové útvary „Toulovcovy maštale“. Mladší děti budou 
ubytovány ve zděné budově, ostatní ve stanech s podsadou. Za deště budeme 
užívat tří společenských místností. Tábor začne v pátek 1. 7. 2016, bude trvat 
do pátku 15. 7. 2016 a je určen pro děti po 1. až 9. třídě základní školy. Příjezd i 
odjezd dětí bude v odpoledních hodinách. Většina dětí pochází z křesťanských 
rodin, ale vítáni jsou i jejich kamarádi. Letos se koná 22. ročník tábora.  
 
Při letošní celotáborové hře nahlédneme do starověkého Říma. Zaposloucháme 
se do vybraných kapitol z dějin Věčného města a na závěr si připomeneme 
hrdinství prvních křesťanů. Připravujeme tradiční postřehový závod, lov bobříků, 
hádankářskou soutěž, soutěž ve zpěvu a kresbě i putování chráněnou oblastí. 
Každý den budeme zahajovat písničkou s kytarou, duchovním příběhem a 
modlitbou. Třikrát týdně se budou vedoucí s dětmi účastnit mše svaté. Služba 
dne bude zabezpečovat hladký chod tábora. 
 
Cena pro jedno dítě činí 2 950 Kč. V ceně je zahrnuto stravování, ubytování, 
sportovní hry, úrazové pojištění a teplá voda. V táboře bude přítomna 
kvalifikovaná zdravotnice. Odbory, některé pojišťovny (např. VZP), případně 
FKSP zaměstnavatele, mohou přispět na táborový pobyt dětí. Potvrzení o účasti 
Vám pro zaměstnavatele na požádání rád zprostředkuje P. Pavel Mistr.  
 
Částku 2 950 Kč zašlete, prosím, na účet tábora č. 1325748329/0800 u České 
spořitelny. Doba splatnosti je do 15. května 2016. Při obsazování míst budou mít 
přednost dříve podané přihlášky s platbou, loni bylo plno. Pečlivě vyplněný 
formulář přihlášky (horní část pravé strany letáčku) odstřihněte a zašlete e-
mailem nebo poštou na adresu zřizovatele:   
 
Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto, Försterova 161/1, 566 01, 
P. Pavel Mistr - duchovní rádce, tel.: 465 420 983; mobil: 728 185 336; e-mail: 
rkfvmyto@tiscali.cz. 
 
Vaše dotazy zodpoví a bližší informace podá také hlavní vedoucí tábora RNDr. 
Martin Novák, CSc., Moravská 41, 120 00 Praha 2, mobil po 18. hodině: 733 
277 954 nebo 736 765 674.  
 
Dopis s podrobnými informacemi obdržíte v půli června. V případě onemocnění 
dítěte bude stravné vráceno rodičům.  
 
Nabídka pro rodiny s dětmi na zadní straně.  

 

PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR VRANICE  

Termín: 1. 7. - 15. 7. 2016       

Jméno a příjmení dítěte ..…......................................................................... 

Datum narození......................................Rodné číslo…............................... 

Bydliště….................................................................................................... 

PSČ...................................Před prázdninami ukončil(a)….................třídu. 

Záliby a koníčky dítěte............................................................................... 

..................................................................................................................... 

Jméno matky…....................................…................................................... 

Jméno otce…......................................….................................................... 

Mobil rodičů …........................................................................................... 

E-mailová adresa rodičů:............................................................................ 

Tel. spojení v době konání tábora:.............................................................. 

(Vaše bankovní spojení pro případ refundace.............................................) 

Informace od rodičů dítěte pro zdravotníka tábora (sklon k alergiím, léky…) 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Dne: ......................... Podpis rodičů: ............................................................ 
 
 
------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------- 
 
PROSÍM NEPOSÍLEJTE DOPORUČENĚ, ALE POUZE OBYČEJNĚ! 
Při platbě je třeba správně identifikovat, o které dítě jde:  
(1) při převodu z účtu na účet uveďte jako variabilní symbol datum narození 
dítěte ve tvaru RRMMDD, u více sourozenců stačí datum narození jednoho z 
nich. Konstantní symbol 308. 
(2) v hotovosti lze platit s poplatkem v kterékoliv pobočce České spořitelny  v 
ČR.  Uveďte:  číslo účtu: 1325748329/0800, název účtu: „ŘK farnost—
děkanství Vysoké Mýto“, pobočka: Vysoké Mýto, okresní pobočka Svitavy,  
variabilní symbol: rodné číslo dítěte, ve tvaru RRMMDD, konstantní symbol 
379 (taxa cca 65,-Kč). 
(3) Identifikaci nám usnadníte také tím, že k přihlášce vložíte kopii dokladu  
o převodu /uložení peněz na táborový účet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ RODINNÝ TÁBOR VRANICE 2016  

aneb 

PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 

 

Zároveň nabízíme společný pobyt na Vranicích především pro rodiny 

s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16.7.-22.7. Na táboře 

se přeneseme do doby prvotních křesťanů a podíváme se na události 

očima malého oslíka, který u ničeho nesmí chybět. Ten bude našim 

průvodcem a přenese nás do doby před 2000 lety, kdy žil Pán Ježíš a 

jeho učedníci. Cena za 6-denní pobyt (ubytování + strava) 1.140 

Kč/dítě 3-15 let, 1.490 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. 

Více informací a přihláška na: http://www.katolik.vmyto.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku můžete nakopírovat dle potřeby.  

 

 

 

 

 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

VRANICE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE   
 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/

