
 
 

 

 

 Milé děti, vážení rodiče, 

 pro léto 2019 jsme pro Vás opět připravili Váš oblíbený tábor. A bude na co se těšit. Program tábora 

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

Základní informace o táboře 2019 

Místo konání tábora:   Rekreační areál Ředkovec u Lipnice nad Sázavou 

 Termín konání tábora:   neděle 30. 6. 2019 – pátek 12. 7. 2019 

 Cena tábora:    4.900,- Kč 

 Úvodem Vás chceme informovat o zásadní změně. Náš tábor se v roce 2019 nebude konat v Horním Jelení, 

jak jste byli zvyklí. Rekreační areál v Horním Jelení je k naší velké lítosti na prodej, který se doposud nepovedlo 

dotáhnout do konce. Stále není jasné, co s areálem bude. Abychom mohli tábor 2019 uskutečnit – a abychom mohli 

ručit za to, že bude takový, jak jste zvyklí – museli jsme najít náhradu (nicméně nevylučujeme, že se v budoucnu – 

pokud to bude možné – do Jelení někdy vrátíme). 

 Měli jsme štěstí a náš oblíbený červencový termín jsme získali v krásném areálu Ředkovec, který je s Horním 

Jelením po všech stránkách srovnatelný. Část našich vedoucích už navíc areál zná, protože jsme sem kdysi jezdili. 

Máme tak jistotu, že tu dokážeme udělat stejně kvalitní tábor (podrobnosti o areálu najdete na našem webu 

www.taborproradost.cz). 

 Vzhledem k trvale stoupajícím nákladům jsme také museli zvýšit cenu tábora. Stále ale budeme patřit mezi 

nejlevnější tábory. Náš tábor nyní stojí částku srovnatelnou s pětidenními školami v přírodě. Věříme, že tuto změnu 

pochopíte. Všechny peníze, které zaplatíte, jsou určeny pro táborový program Vašich dětí. Vedoucí tábor dělají zcela 

bez nároku na jakýkoliv honorář.   

  

 

 

  

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 "Lego příběh – 

Minecraft edition“. V „celotáborovce“ spojíme dva oblíbené kreativní světy podporující dětskou fantazii – svět Lego 

kostiček, který se na jaře 2019 dětem připomene v kinech filmem Lego příběh 2 – a svět kostiček z neméně oblíbené 

počítačové hry Minecraft. Na kulisách těchto světů fantazie vybudujeme uprostřed krásné přírody napínavou 

strategickou hru plnou překvapení, která dětem umožní zapomenout právě na sezení u počítače nebo televize, ale 

upoutá je tím, co dobře znají. 

www.taborproradost.cz


 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 (tábor 2018 jsme měli naplněný už 

v polovině ledna). A to ideálně podepsanou a naskenovanou (nebo čitelně vyfotografovanou) mailem na adresu: 

taborproradost@gmail.com. Případně ji můžete zaslat poštou na adresu: Tábor pro radost z.s., Dašická 1752,  

530 03 Pardubice. 

 Kdy a na jaký účet zaslat platbu za tábor 

 Vzhledem k velkému zájmu o náš tábor jsme přistoupili k platbám rezervačních záloh. V minulých letech se 

některé děti odhlásily na poslední chvíli - a volná místa, o která byl předtím velký zájem – už nebylo možné pár dní 

před táborem obsadit. Tomu chceme zabránit.  (Samozřejmě v případě včasného odhlášení, případně při doložení 

zdravotních důvodů odhlášení, budeme peníze vracet.)  

Rezervační zálohu 1000 Kč zašlete na níže uvedený účet do 30 dnů od přihlášení dítěte. 

Doplatek ceny tábora 3900 Kč prosím uhraďte nejpozději do 15. 5. 2019. 

 

Účet pro platby: 2001527882/2010. 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. 

Tábor pro radost z.s., Dašická 1752,  

53003 Pardubice, IČ: 07505515 

hlavní kontaktní e-mail: 

taborproradost@gmail.com  

 

Předseda spolku Tábor pro radost: Michal Jeníček  777 335 029 jenicemi@seznam.cz  

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

 

Veškeré informace najdete také na naší internetové adrese:    www.taborproradost.cz 
 nebo na našem profilu na sociální síti Facebook:                          www.facebook.com/taborproradost         

 

 Na našem webu i na profilu na Facebooku 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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