
Vážení rodiče, 
 

rádi bychom Vám pro Vaše děti nabídli pobyt na letním dětském táboře 
„ZDOBNICE 2023“ v chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Po 17 letech na 
jiných památných tábořištích se vracíme do malebné vesničky na úbočí hlavního 
hřebene příhraničních hor, tentokrát na chatu Vyhlídka a do jejího okolí. Tábor 
začne v sobotu 1. července a bude trvat do soboty 15. července. Je určen pro 
děti po 1. až 9. třídě základní školy. Většina dětí pochází z křesťanských rodin, 
ale vítáni jsou i jejich kamarádi. 
 

Při letošní celotáborové hře se zaposloucháme do příběhu severoamerických 
indiánů na motivy románu Karla Maye. Indiáni z jednotlivých kmenů změří síly 
v sedmi půldenních etapách. Dále připravujeme tradiční postřehový závod, lov 
bobříků, hádankářskou soutěž, soutěž ve zpěvu a kresbě i výlety za krásami 
přírody. Třikrát týdně se vedoucí s dětmi budou účastnit mše svaté. Mladší děti 
budou nocovat v hlavní budově, starší děti ve stanech s podsadou. 

 

Cena pro jedno dítě činí 4 500 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování, 
sportovní vybavení, odměny pro hry a soutěže a teplá voda. V táboře bude 
přítomna kvalifikovaná zdravotnice. Odbory, některé pojišťovny, případně FKSP 
zaměstnavatele mohou na táborový pobyt dětí přispět. Potvrzení o účasti 
s náklady Vám na požádání zašle hlavní vedoucí Petr Novák. Tradičně 
nabídneme slevu několika dětem z rodin s omezenými finančními možnostmi, 
především při účasti několika sourozenců zároveň. Pro přidělení slevy na dítě 
poskytnuté díky sponzorům, prosím, kontaktujte hlavního vedoucího na tel. 
733 277 954 (večer po 18. hodině, o víkendu celý den). 
 

Částku 4 500 Kč zašlete, prosím, na účet tábora č. 123-9784270287/0100 u 

Komerční banky. Doba splatnosti je do 20. května 2023. Při obsazování míst 
budou mít přednost dříve podané přihlášky. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou 
na adresu: Petr Novák, M.Sc., Moravská 41, 120 00 Praha 2, případně foto 
přihlášky jako přílohu e-mailu na adresu tabor.zdobnice@gmail.com. Hlavním 
duchovním rádcem tábora je P. Mgr. Pavel Mistr, římskokatolická farnost Dolní 
Dobrouč, tel. 728 185 336. 

 

Děkujeme tímto neziskové organizaci Světélko z.s. založené P. Mistrem a jeho 

spolupracovníky, která se ujala funkce zřizovatele tábora. 
 

 

PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ TÁBOR ZDOBNICE 2023 

 

Termín: 1. 7. –15. 7. 2023 

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 e-mailem, příp. poštou na adresu hlavního 
vedoucího Petra Nováka, 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 Komerční banky v ČR.  
Uveďte: číslo účtu: 123-9784270287/0100, název účtu: „Světélko z.s.“, 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. 
 

mailto:tabor.zdobnice@e-mail.cz


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

ZDOBNICE 2023 

 

 

 
 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE   
 
 


