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 Milé děti, vážení rodiče, 

 pro léto 2017 jsme pro Vás opět připravili Váš oblíbený tábor. A aby byl ještě lepší, spojili jsme síly dvou 

zkušených táborových týmů. Pod hlavičkou "Tábora pro radost" tak bude pokračovat i tábor, který jste dosud znali 

jako "Letní dětský tábor VČE". Také díky tomu se tábor bude konat v tom nejlepším možném termínu nabízejícím 

každoročně to nejlepší počasí - tedy první dva týdny v červenci. 

 Místo konání tábora:   Rekreační areál Radost, Horní Jelení 

 Termín konání tábora:   sobota 1. 7. 2017 - sobota 15. 7. 2017 

 Cena tábora:    4.150,- Kč 

  

 Program tábora 

 Děti se mohou těšit na vše, co se jim na našich táborech líbilo. Čekají je nejrůznější hry, soutěže i oblíbené 

sporty. Celým táborem se ale bude prolínat především celotáborová hra - tentokrát nazvaná "Radost v Hollywoodu". 

Jednotlivé části celotáborové hry budou inspirovány různými filmovými hity. Děti se tak setkají třeba s kouzly ze 

světa Harryho Pottera, s neuvěřitelnými příběhy Pirátů z Karibiku, s oblíbenými Transformery - a nebo třeba se stále 

známějšími Lichožrouty. Ale známých filmových postav v našem celotáborovém příběhu bude mnohem víc. Děti čeká 

také řada překvapení, která určitě před táborem neprozradíme, abychom překvapení nepokazili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Věk dětí 

 Tábor je určen pro děti všech věkových skupin. Jako nejmladší se mohou hlásit děti, které už za sebou budou 

mít v době tábora 1. třídu. Jako nejstarší se mohou hlásit děti, kterým je maximálně 17 let. 



 Kam zasílat přihlášky 

 Jelikož je kapacita tábora omezená, je dobré poslat přihlášku co nejdříve. A to ideálně podepsanou a 

naskenovanou (nebo čitelně vyfotografovanou) mailem na adresu: taborproradost@gmail.com. Případně ji můžete 

zaslat poštou na adresu: RZ RADOST, Horní Jelení, PO BOX 52, 53401 Holice. 

 Kdy a na jaký účet zaslat platbu za tábor 

 Platbu za tábor prosím pošlete nejpozději do 30. 5. 2017 na účet číslo: 264232868/0300. Jako variabilní 

symbol prosím uveďte rodné číslo dítěte. 

 Vedení tábora a kontakty 

 Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených telefonech nebo mailech. 

Rádi na cokoliv odpovíme. 

 

 RADOST CZECH REPUBLIC o.s., Rudé armády 121, 533 74 Horní Jelení, IČ: 22851909 

 hlavní kontaktní e-mail:  taborproradost@gmail.com  

 

 Pořadatel tábora:  Vladislava Mašková 607 574 032 rz-radost@holice.cz  

 Hlavní vedoucí tábora:   Hanuš Hanslík  605 281 424 hanus@hanslikovi.com 

     Michal Jeníček  777 335 029 jenicemi@seznam.cz 

 Veškeré informace najdete také na naší internetové adrese 

www.taborproradost.cz 
 

 nebo na našich profilech na sociálních sítích 

                www.facebook.com/taborproradost            Tábor pro radost na Google+ 

 

 Na našem webu i na profilech na sociálních sítích najdete fotografie i odkazy na videa z tábora 2016. Pokud 

náš tábor ještě neznáte, budeme velmi rádi, když se na fotografie a videa podíváte. Podrobně dokumentují celý pestrý 

táborový program, kvůli kterému jsou naše tábory tak oblíbené. 

https://www.facebook.com/taborproradost
https://plus.google.com/112886990779996645320

