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Milé děti, vážení rodiče, 

 na léto 2023 pro Vás opět připravujeme Váš oblíbený tábor.  

Místo konání tábora:   Rekreační areál Ředkovec u Lipnice nad Sázavou 

Termín konání tábora:   sobota 1. 7. 2023 – pátek 14. 7. 2023 

Cena tábora:     7.600,- Kč  

Hlavním tématem tábora 2023 budou Piráti z Karibiku (s podtitulem 

„Prokletí Ředkovského rybníka“) – celotáborová hra inspirovaná legendární 

filmovou sérií. 

Téma, kterým se při přípravě nové celotáborové hry inspirujeme, nám i 

tentokrát dává velký prostor pro všechno, co dělá Tábor pro radost tak pestrý a 

pro děti atraktivní: Samozřejmě i s Piráty z Karibiku bude na Ředkovci spojené 

velkolepé zahájení celotáborové hry plné originálních filmových masek a 

rekvizit. Připravujeme i náročné efekty, které pomůžou děti vtáhnout do děje. 

A jelikož piráti vládnou především vodní hladině, právě na té se bude část této 

show odehrávat.  

Celotáborová hra je sice každoročně významnou součástí našeho tábora, ale 

zdaleka ne jedinou. Také v roce 2023 děti na Táboře pro radost čeká spousta 

dalších her, klasických bojovek, výletů do okolí tábora, sportovního vyžití, 

nebo třeba napínavých večerních, či pro nejstarší i nočních her. 

Také tentokrát chystáme řadu různých překvapení, která pochopitelně 

nebudeme nyní prozrazovat. 

Tábor připravuje stejný tým vedoucích a praktikantů, jako v posledních 

letech. Děti se tak mohou těšit na své známé a oblíbené průvodce dvoutýdenním 

letním dobrodružstvím. 
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POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE: Protože je o náš tábor rok od roku větší 

zájem, kterého si velmi vážíme, rozhodli jsme se letos na dva měsíce 

zpřístupnit přihlášky pouze účastníkům posledního tábora. Do 31. 12. 2022 se 

tak mohou EXKLUZIVNĚ hlásit pouze děti, které byly na táboře 2022 (přihlášku 

dostanou rodiče mailem). Od 1. 1. 2023 zpřístupníme přihlášky na našem webu 

a budou k dispozici i novým zájemcům. K tomuto kroku přistupuje proto, abychom 

vyšli vstříc dlouholetým účastníkům našich táborů. Když podají přihlášku  

do 31. 12. 2022, budou mít na táboře místo jisté. 

 Vedoucí tábor dělají zcela bez nároku na jakýkoliv honorář  

a ve svém volném čase. Všechny peníze, které za tábor zaplatíte, jsou určeny  

na táborový program Vašich dětí, stravu a ubytování.  

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, stačí vyfotit mobilem) 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 

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

přihlášení dítěte. Doplatek ceny uhraďte nejpozději do 15. 5. 2023. 

 

Účet pro platby: 2001527882/2010. Do předmětu platby (zpráva pro 

příjemce) prosím napište jméno a příjmení dítěte. 

(Důsledně dbáme na ochranu osobních údajů. Proto od letoška při platbě ani 

v přihlášce nevyžadujeme uvádění rodného čísla dítěte.)  

Úhradu ceny tábora je možné po domluvě s námi rozložit do více plateb 

podle Vašich potřeb. Stačí nás kontaktovat a domluvíme se. 

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 táborového spolku: Michal Jeníček, 777 335 029, jenicemi@seznam.cz  

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

 

www.taborproradost.cz      www.facebook.com/taborproradost        

 Na našem webu a 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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