
Vážení rodiče, milý cvrčku! 

 

Jaro už pomalu klepe na dveře, a proto je nejvyšší čas na první informace o farních letních táborech. Letos, 

stejně jako minulý rok, budeme pořádat díky velkému zájmu tábory dva, a to pro mladší cvrčky a pro starší 

cvrčky. Rozhodující pro rozdělení dětí je, kterou třídu navštěvují v tomto školním roce – 2022/2023. Pro 

děti navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ je určen tábor (8. 7. – 14. 7.) v Bratřejově a pro děti navštěvující 6. – 9. 

třídu ZŠ, příp. nižší ročníky víceletých gymnázií, je určen tábor také v Bratřejově (15. 7. – 22. 7.).  

Ubytováni budeme na faře, která je velmi dobře vybavena, včetně postelí (ale spacák a karimatku přibalte 

s sebou). Kromě vnitřních prostor budeme využívat velkou farní zahradu a také okolí v blízkosti fary. 

 A nyní tedy informace k táborům: 

 

1. TÁBOR PRO MLADŠÍ CVRČKY 

Bude se konat od soboty 8. července do pátku 14. července 2023 v Bratřejově (nedaleko Vizovic).  

Předpokládaná cena je 3000,- Kč. Platba bude probíhat po částech stejně jako v minulých letech, a to:  

do 1. května 2023 je třeba zaplatit nevratnou zálohu ve výši 1500,- Kč. Druhou část (1500,- Kč) lze 

zaplatit, až při nakládání věcí na tábor, tedy den před odjezdem. Kapacita mladšího tábora je omezena na 

25 dětí. 

 Hlavní vedoucí je Karolína Kateřina Kučerová. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností je i kontaktní 

osobou na mobilu: 777 600 588 nebo na e-mailu: karolinakaterina.kucerova@gmail.com. Zdravotníkem 

bude Veronika Maria Kučerová a vařit bude naše skvělá a osvědčená kuchařka paní Dagmar Maděrová. 

Bližší informace Vám budou včas dodány. 

 

2. TÁBOR PRO STARŠÍ CVRČKY 

Bude se konat od soboty 15. července do soboty 22. července 2023 v Bratřejově (nedaleko Vizovic).  

Předpokládaná cena je 3000,- Kč. Platba bude probíhat po částech jako v minulých letech, a to: do 1. 

května 2023 je třeba zaplatit nevratnou zálohu ve výši 1500,- Kč. Druhou část (1500,- Kč) lze zaplatit, 

až při nakládání věcí na tábor, tedy den před odjezdem. Kapacita staršího tábora je omezena na 30 dětí. 

 Hlavní vedoucí je Josef Macek. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte na čísle:  

+420 776 151 080 nebo na e-mailu: josef.macek250@gmail.com. Bližší informace Vám budou včas 

dodány. 

 

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli starší tábor uspořádat pod organizací Sarkander z.s., díky které 

máme řadu výhod. Podmínkou k uspořádání pod touto organizací je přihláška do spolku a členský poplatek 

50,-Kč za rok. Pokud by tato částka měla být překážkou k účasti na táboře, můžeme to vyřešit individuálně. 

Příspěvek se platí až hotově v den nakládání věcí na tábor. 

 
Vzhledem ke kapacitnímu omezení obou táborů je lepší odevzdat přihlášku co nejdříve. Děti z farnosti 

Velehrad (obce Velehrad, Tupesy, Modrá, Salaš) mají přednost v odevzdávání přihlášek na tábor s platností 

do 1. 3. 2023. Po tomto datu, budeme přijímat přihlášky dětí i z jiných farností. Doufáme, že nebudeme 

muset nikoho odmítnout. 

 

Papírovou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do 1. května 2023. Předem upozorňujeme, že přihlášky 

odevzdané po tomto termínu nebudeme moci z organizačních důvodů přijmout!  

 

 

Na všechny, kteří se rozhodnou s námi jet a prožít spoustu dobrodružství a zábavy, se moc těší vaši vedoucí! 


