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Vážení rodiče, 
 
rádi bychom Vám pro Vaše děti nabídli pobyt na letním dětském táboře 
„VRANICE 2019“ v oblíbeném areálu v blízkosti romantického skalního města 
Toulovcovy maštale nedaleko od Litomyšle. Tábor začne v sobotu 29. června 
v dopoledních hodinách a bude trvat do soboty 13. července 2019. Je určen pro 
děti po 1. až 9. třídě základní školy. Děti pocházejí z křesťanských rodin, ale 
vítáni jsou i jejich kamarádi. Letos se koná jubilejní 25. ročník tábora. 
 
Při letošní celotáborové etapové hře se vydáme na dobrodružnou CESTU 
KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ dle románu Julese Verna. Příběh začíná neobvyklou 
sázkou Anglického gentlemana Philease Fogga. 
 
Kromě celotáborové hry připravujeme také tradiční postřehový závod, lov 
bobříků (získávání víz do cestovního pasu), hádankářskou soutěž, soutěž ve 
zpěvu a kresbě i výlety za krásami přírody. Třikrát týdně se budou vedoucí s 
dětmi účastnit mše svaté. Služba dne bude zabezpečovat hladký chod tábora. 
Nejmladší děti budou spát v jedné ze dvou budov, ostatní děti ve stanech 
s podsadou.  
 
Cena pro jedno dítě činí 3.200 Kč. V ceně je zahrnuto stravování, ubytování, hry 
a soutěže, úrazové pojištění a teplá voda. V táboře bude přítomna kvalifikovaná 
zdravotnice. Odbory, některé pojišťovny, případně FKSP zaměstnavatele, 
mohou přispět na táborový pobyt dětí. Potvrzení o účasti s náklady Vám pro 
zaměstnavatele na požádání rád zprostředkuje P. Pavel Mistr.  
 
Částku 3.200 Kč zašlete, prosím, na účet tábora č. 1325748329/0800 u České 
spořitelny. Doba splatnosti je do 20. května 2019. Při obsazování míst budou 
mít přednost dříve podané přihlášky s platbou, loni bylo plno. Vyplněnou 
přihlášku zašlete nejlépe mailem, ev. 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 také zodpoví Radka Terezie Blajdová na tel. 775 391 600, která se 
věnuje agendě tábora.  
 
Dopis s podrobnými informacemi obdržíte v půli června. V případě onemocnění 
dítěte bude stravné vráceno rodičům.  

 
 

PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR VRANICE  
 

Termín: 29.6.-13.7.2019 

Jméno 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:............................................................................... 

Vaše bankovní spojení pro případ refundace............................................... 

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

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

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

Dne: ......................... Podpis rodičů: ............................................................ 
 
 
---------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------- 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejlépe mailem, ev. poštou na adresu zřizovatele, 
elektronicky vám potvrdíme přijetí přihlášky. 
Při platbě je třeba správně identifikovat, o které dítě jde:  
(1) při převodu z účtu na účet uveďte jako variabilní symbol RODNÉ ČÍSLO 
DÍTĚTE ve tvaru RRMMDD, u více sourozenců stačí rodné číslo 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. 
(3) Identifikaci nám usnadníte také tím, že k přihlášce vložíte kopii dokladu  
o převodu /uložení peněz na táborový účet. 
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LETNÍ RODINNÝ POBYT VRANICE 2019  
aneb 

PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 
 

Zároveň nabízíme společný pobyt na Vranicích především pro rodiny 
s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 14.7.-20.7.2019. „Našim 
průvodcem“ bude malý oslík, který navazuje na hezkou aktivitu pracovních 
listů pro děti, které se rozdávají o nedělní mši sv. 
(http://www.malyoslik.cz/cz/)  
Cena za 7-denní pobyt (ubytování + strava) 1.600 Kč/dítě 3-15 let,  
2.100 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 DETSKÝ TÁBOR 

VRANICE 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

…aneb Cesta kolem světa za 80 dní 
 
 
 
 

INFORMACE PRO RODIČE   

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

