
 
 

 

 

 

 

 Milé děti, vážení rodiče, 

 pro léto 2018 jsme pro Vás opět připravili Váš oblíbený tábor. A bude na co se těšit. Program tábora 

připravujeme už od září a jako vždy se vynasnažíme, aby byl pro děti velmi atraktivní a zábavný. 

 Úvodem Vás chceme informovat, že tábor bude tentokrát o dva dny kratší. Důvod je jednoduchý. Náklady 

související s organizací tábora, především náklady na potraviny, v posledních letech výrazně stouply. Nechtěli jsme 

ale tábor zdražovat, proto nám přišlo přijatelnější ho mírně zkrátit. Zároveň tak budete mít po konci školního roku 

alespoň jeden den k dobru na přípravu. Věříme, že tuto změnu pochopíte. 

 Místo konání tábora:   Rekreační areál Radost, Horní Jelení 

 Termín konání tábora:   neděle 1. 7. 2018 – pátek 13. 7. 2018 

 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 "Nejlepší ro(c)k". Název 

může být možná trochu matoucí, nepůjde totiž o muziku. V rámci celotáborové hry děti na táboře prožijí to 

nejzajímavější z celého běžného roku – od zimních radovánek přes Velikonoce až třeba po Vánoce. Jak to uděláme? 

Nechte se překvapit, na přípravách pilně pracujeme . A to „c“ jsme do slova „rok“ přidali tak trochu jako výraz 

nejrůznějších překvapení, která na děti čekají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 základní školy. 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: RADOST CZECH REPUBLIC, Rudé armády 121, 533 74 Horní Jelení. 

 Kdy a na jaký účet zaslat platbu za tábor 

 Platbu za tábor prosím pošlete nejpozději do 30. 5. 2018 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 našich minulých 

táborů. 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. 
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