
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní tábor 2017 

  



Vážení rodiče, 

stejně tak, jako loni, se chystáme strávit společný prázdninový týden v přírodě pod 
stany na Farním táboře. 

Každoročně je to pro nás týden, který můžeme strávit v jednom velkém 
společenství táborníků a vedoucích. Pro táborníky přináší možnost zahrát si hry 
v přírodě, ale taky zdokonalit se ve vzájemné spolupráci a naučit se nové 
„táborové dovednosti“, které se hodí i do života. Určitě nás neminou ani večery 
s kytarou u táboráku, noční hlídky nebo pomoc v kuchyni. Hlavně je to ale skvělá 
příležitost strávit společný čas v partě dobrých kamarádů a taky s Bohem mezi 
námi. 

S některými z táborníků se známe z naší domovské českobrodské farnosti a 
z dalších akcí, které společně podnikáme, ale budou mezi námi i noví, na které se 
obzvlášť těšíme! Nikdo se určitě nemusí bát toho, že pojede na tábor poprvé. 

 

Milí táborníci, 

taky už se těšíte na prázdniny? A ještě si vzpomínáte na loňský Farní tábor 
v Jelenově, na kterém jsme postavili železnici přes celou Ameriku? Nebo jste 
s námi na táboře ještě nikdy nebyli? Tak to je nejvyšší čas letos vyrazit! 

Tým táborových vedoucích se na vás všechny těší a už teď usilovně pracuje na 
přípravách programu tábora, táborové hry a spoustě dalších věcí, které jste třeba 
na táboře ještě nezažili. Určitě to bude stát za to! Kdo z vás uhodne, kam se letos 
v rámci legendy vypravíme a co bude naším úkolem? 

Tak co? Jedete s námi? Stačí se jen domluvit s rodiči, vyplnit a odevzdat přihlášku 
a pak už pomalu začít balit spacák, karimatku a zbytek tábornického vybavení do 
kufru ;-). 

 

Těšíme se na společné dobrodružství! 

Tereza Burdová, Klára Šarochová, Vojta Kašpar, Eva Aschenbrennerová, Jonáš 
Přibyl, Kačka Kubičková, Vašek Kašpar a celý tým vedoucích! 

 

 

 

 

Přihláška na Farní tábor 2017 

Přihlášku, prosíme, odevzdejte vyplněnou (mailem nebo v papírové podobě) 
některému z vedoucích a to nejlépe do 15. 6. 2017! 

 

Jméno a příjmení účastníka: 

 

 

Datum narození: 

 

Adresa domů: 

 

E-mail na rodiče: 

 

Telefon na rodiče: 

 

E-mail účastníka (pokud má): 

 

Mobil na účastníka (pokud má): 

 

Léky, které dítě užívá (+ dávkování): 

 

Možné zdravotní komplikace, o kterých bychom měli vědět (alergie…): 

 

 

Další významné informace k lepšímu zvládnutí pobytu (náměsíčnost, nutnost méně pít 
před spaním atd.): 

 

 

Mám k dispozici stan (ANO/NE) a případně pro kolik osob: 

  



Mapa tábořiště 

 

 

 

 

Informace pro účastníky a jejich rodiče 

Termín: neděle 9. 7. 2017 - sobota 15. 7. 2017 

Místo: Sudějov 25, 285 04 (okres Kutná Hora) 

Bydlení: bydlet budeme ve vlastních stanech a jako zázemí nám poslouží přilehlá 
zrekonstruovaná fara, ve které budeme vařit. V případě dlouhodobě nepříznivého 
počasí je možno přebývat i uvnitř. 

• Do přihlášky, prosíme, vyplňte, kdo má k dispozici stan (a nějaká volná 
místa v něm), a naopak kdo stan nemá a potřeboval by s někým bydlet. 
Místo bude určitě pro všechny. V tomto díky za spolupráci a trpělivost. 

Odjezd: neděle 9. 7. 2017 kolem oběda (ještě upřesníme) auty od fary v Českém 
Brodě, návrat: během soboty 15. 7. 2017 obdobným způsobem – čas dáme vědět. 

Vedení tábora: o běh tábora a program se budou starat vedoucí Terka Burdová, 
Vašek Kašpar, Klára Šarochová, Vojta Kašpar, Jonáš Přibyl a další. Část tábora 
s námi bude také R. D. Martin Sklenář. Chod kuchyně zajistí Klárka, která má s 
vařením pro nás již bohaté zkušenosti. 

Kontakty:  Tereza Burdová - tel: 739 905 401, e-mail: tereza.burdova@seznam.cz 
Václav Kašpar – tel: 774 902 712, e-mail: v.v.kaspar@gmail.com 
Klára Šarochová – tel: 604 165 320, e-mail: klara@saroch.cz 
 

Cena tábora: účastnický poplatek určený ve výši 1000,- Kč na táborníka (druhý a 
další sourozenec může jet za 800,- Kč). Pokud by měl někdo s výší poplatku 
problém, kontaktujte někoho z vedoucích a určitě najdeme řešení. 

Důležité: prosíme o přihlášení účastníků odevzdáním přihlášky (mailem nebo 
v papírové podobě) a to nejlépe do 15. 6. 2017! 
 
 
Před odjezdem budeme potřebovat TŘI DŮLEŽITÉ VĚCI 

• Kartičku zdravotní pojišťovny 

• Účastnický poplatek 

• (V té době již odevzdanou a vyplněnou) přihlášku táborníka 

 

  



Co s sebou na farní tábor 

OBLEČENÍ – dle vlastního uvážení, vhodné do přírody. Teplé oblečení - to 
nepodceňte, člověk nikdy neví, jak bude. Vezměte si ale i kraťasy atd. (na horké 
dny). 

• ponožky tlusté 

• ponožky tenké (dostatek) 

• spodní prádlo 

• tričko s dlouhým rukávem nebo rolák 

• trička s krátkým rukávem 

• mikina nebo svetr + tepláky (tepláková souprava) 

• kraťasy 

• kalhoty (na sebe na cestu) 

• bunda šusťáková či jiná, která neprofoukne 

• oblečení na spaní (do spacáku) 
BOTY  

• PEVNÉ (vhodné na výpravy a do lesa) 

• BOTASKY nebo tenisky 

• SANDÁLY 
PLAVKY 
PLÁŠTĚNKA 
ŠÁTEK – může být i kus látky – na hry 
POKRÝVKA HLAVY 
KAPESNÍKY 
TEPLÝ SPACÁK 
KARIMATKA 
HYGIENICKÉ POTŘEBY – kartáček na zuby, pasta, ručník, mýdlo, krém na 
opalování, hřeben 
TOALETNÍ PAPÍR (jedna role) 
REPELENT ochranný prostředek proti klíšťatům a hmyzu 
PLÁTĚNÝ PYTLÍK – na špinavé prádlo 
MENŠÍ BATOH – na výpravy 
LÁHEV NA PITÍ – min. 0,5lit. – vhodná je plastová 1l, např. od Kofoly 
BATERKA a dostatek náhradních baterií 
UZLOVAČKA – provaz cca 1m až 3m dlouhý  
ZÁPISNÍK A TUŽKA (propiska) 
! SPECIÁLNÍ LÉKY – každý kdo potřebuje, i s návodem na užívání (kdo má alergii na 
včelí žihadlo, na léky, sennou rýmu apod.) Sdělení o možnosti výskytu zdravotních 
problémů na přihlášce! 
KARTIČKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

KAPESNÉ – asi 50,- Kč (ne více než 150,- Kč) 
EŠUS (JÍDELNÍ MISKA), LŽÍCE A HRNEK, UTĚRKA 
KNIHU NA ČTENÍ (kdyby hodně pršelo) 
BUCHTY! (na snídani) :-) 
 
Kategorie doporučení (není nutno, ale může se hodit): 
KPZ 
ZPĚVNÍKY, HUDEBNÍ NÁSTROJ 
 
Určitě není potřeba (a nedoporučujeme) brát mobilní telefon - v přírodě je 
spousta zajímavějších věcí. Hrozí jeho ztráta nebo poškození. Pokud bude třeba, 
není problém zavolat z telefonu vedoucích. Neberte ani žádnou jinou 
elektroniku (kromě hodinek, baterky, apod.) 


