
 

Římskokatolická farnost-děkanství Vysoké Mýto Vás srdečně zve na  
 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

VRANICE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v oblíbené rekreační oblasti „Toulovcovy maštale“ u Nových Hradů poblíž Litomyšle. 
 

Při letošní celotáborové hře nahlédneme do starověkého Říma. Zaposloucháme se do 

vybraných kapitol z dějin Věčného města a na závěr si připomeneme hrdinství 

prvotních křesťanů. 

 

 Připravujeme také 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. 
 

 Termín: 1.7.  (pátek odpoledne) - 15. 7. 2016 (pátek odpoledne) 
 

 Cena pro jedno dítě činí 2.950 Kč (odbory, některé pojišťovny, případně FKSP zaměstnavatele, mohou přispět na 

táborový pobyt dětí) 
 

 Přihlášku a plakátek získáte na webových stránkách: http://www.katolik.vmyto.cz/ nebo e-mailu: 

rkfvmyto@tiscali.cz (Veškerou korespondenci s námi můžete vyřizovat elektronicky.) 
 

 Kontakty: 
 

P. Pavel Mistr (duchovní rádce), Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto, Försterova 161/1,  

566 01, e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz - telefon: 465 420 983 - mobil: 728 185 336 
 

Vaše dotazy zodpoví a bližší informace podá také hlavní vedoucí tábora RNDr. Martin Novák, CSc., 

Moravská 41, 120 00 Praha 2, tel.: 222 969 965 po 18. hodině. 

_________________________________________________________________________________________ 

Zároveň nabízíme LETNÍ RODINNÝ TÁBOR VRANICE 2016 aneb PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 

na Vranicích určený 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/  
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