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Milí rodiče a prarodiče, 
 
rádi bychom vás v letošním roce opět pozvali na pobyt pro rodiny s dětmi, 
případně pro prarodiče s vnoučaty. Prázdniny s malým oslíkem jsou tak 
rozšířenou nabídkou cílenou zvláště pro rodiny s menšími dětmi, pro které je 14-
denní pobyt na táboře nad jejich síly… Naším přáním je, aby rodiny naší farnosti, 
případně diecéze, měly novou hezkou alternativu pro trávení společného času 
v křesťanském prostředí. Stejně tak jako u dětského letního tábora platí tato 
nabídka pro křesťanské rodiny a jejich přátele.  
 

Místo konání je lehce dostupné z Vysokého Mýta, nachází se v rekreační oblasti 
u Nových Hradů poblíž Litomyšle v blízkosti chráněných pískovcových útvarů 
„Toulovcovy maštale“. Místo je obklopeno potůčky a lesem a je v letních 
měsících ideálním prostředím pro odpočinek v nenáročném prostředí pro vaše 
děti. Prázdninový pobyt začne v pátek 1.7.2022 odpoledne (příjezd možný od 
14 hod) a bude trvat do pátku 8. 7. 2022 do oběda (do 11 hod musí být 
vyklizené pokoje, odjezd nejpozději ve 14 hod).  
 

Letošní téma bude inspirováno knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se 
staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta dobrodružství. Den 
budeme zahajovat akční rozcvičkou a po snídani se sejdeme ke společnému 
čtení z knihy, která nás přenese do doby, kdy na zemi nastala potopa. Dále bude 
nabídka společného programu (např. procházka, výlet, koupání, hry) nebo 
možnost individuálního trávení času. V programu bude také nabídka mše sv. 
(nejčastěji v „lesním kostelíčku“) a společná modlitba. Večery můžeme trávit u 
táboráku se zpěvem, programem a opékáním.  
Jídlo bude zajištěno třikrát denně. Ubytování bude v kamenné budově. 
V letošním roce s námi sic nebude moci tábořit naše kamarádka oslík Naďa, ale 
to neznamená, že se s ní vůbec neuvidíme….  
 

Cena za 8-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné 
sprchování) je vzhledem k navýšení ceny ze strany pronajímatele a navýšení cen 
energií 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Částku 
zašlete, prosím, na účet tábora č. 1325748329/0800 u České spořitelny. Doba 
splatnosti je do 15. června 2022. Nezapomeňte se pokusit o získání příspěvků u 
svého zaměstnavatele nebo pojišťovny.  
 

Vyplněný formulář přihlášky (horní část pravé strany letáčku) můžete zaslat 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. Sem můžete také směřovat své dotazy. 
 

Vaše dotazy také zodpoví Mgr. Radka Terezie Blajdová na tel. 775 391 600, 
která se věnuje agendě tábora. 

 

PŘIHLÁŠKA NA RODINNÝ POBYT VRANICE  

 

Termín: 1.7.-8.7.2022  

Jména a rok narození dospělých: 
....................................................................................................................... 

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

Jména a rok narození dětí: 
....................................................................................................................... 

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

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

Bydliště:….................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

Chtěli byste se na chodu tábora podílet i organizačně?................................ 
Hrajete na hudební nástroj a vezmete ho s sebou? ………..…………….… 

Budete mít k dispozici auto?……………………………………………… 

Záliby a koníčky rodiny:............................................................................... 

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

Mobil:…………………………….......…..................................................... 
E-mailová adresa:…………………………………...................................... 

Informace o ev. dietách:  
...................................................................................................................... 

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

Dne: ......................... Podpis:…….. ............................................................ 
 

------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------- 
 
Při platbě je třeba správně identifikovat, o kterou rodinu jde:  
(1) při převodu z účtu na účet uveďte jako variabilní symbol datum narození 
jednoho z dospělých ve tvaru RRMMDD. Do zprávy pro příjemce uveďte jména 
účastníků, za které byla platba provedena, a „Prázdniny s malým oslíkem“. 
Konstantní symbol 308. 
(2) Identifikaci nám usnadníte také tím, že k přihlášce vložíte kopii dokladu  
o převodu /uložení peněz na táborový účet. 
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PRÁZDNINY  

S MALÝM OSLÍKEM 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

na téma  
NA ARŠE V ŠEST  

 
LETNÍ RODINNÝ POBYT VRANICE 

A copak to mají ti tučňáci 
v tom kufru? 

A prší a prší….! Tak takhle 
dlouho už dlouho nepršelo. 


