
TÁBOR 2020 

 

Máš rád dobrodružství, krásnou 

přírodu a spoustu dobrých lidí 

kolem sebe? Nevíš, co dělat  
o prázdninách, a chceš 
vypadnout z domu a užít 
si týden v divočině? 

 

Pak vyplň přihlášku a přidej se 

k nám! 
 
 
 
 

Pokud jsi kluk nebo 

holka ve věku 6-16 let a 
nebojíš se strávit týden 

plný sportu a zajímavých 
her a přijmout jakoukoliv 

výzvu, pak vyplň 
přihlášku a přidej se  
k nám! 
 

Těší se na tebe parta 

vedoucích z Mohelnické 

farnosti a okolí. 
 

Kdy?............ 2.- 8. 8. 2020 

Kde?............. Chata v Mastech 

50.2560442N, 16.2307619E 

 

 

V případě zájmu odešlete předběžnou přihlášku. Rádi bychom zjistili, jestli je vůbec o tábor zájem. 

 

Kontakt: Vojtěch Nátěsta (tel.: 732 381 675, e-mail: voj.nat@seznam.cz )  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Informativní „přihláška“ 
 

Máte o tábor v daném termínu zájem?            ANO/NE 
 

Počet dětí…………………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………. 

 

Kontakt na rodiče (tel., e-mail)…………………………………………………………………… 

mailto:voj.nat@seznam.cz


Drazí rodiče a milí (snad) budoucí táborníci, 

 

momentálně se všichni nacházíme ve velmi nepříjemné, možná až „zavirované“, 

situaci. Těžko říct, jestli je v tuto chvíli moudré snažit se vůbec organizovat nějakou letní 

akci. 

 

Máme pár důvodů, proč se i přes nastalou situaci snažíme něco uspořádat. Jeden zcela 

praktický důvod je, že termín pobytu je naplánovaný až na začátek srpna. V tuto chvíli nikdo 

z nás nedokáže odhadnout, jak to v létě bude vypadat. Může se stát, že v červenci už bude 

umožněno pořádat akce a my budeme moct na začátku srpna opravdu odjet, což bychom byli 

všichni moc rádi. Pokud bychom v tuto chvíli tábor „odpískali“ a pak by vyšlo najevo,  

že se pořádat mohl, tak by nás velmi mrzelo, že jsme tábor takto brzy zrušili a nezkusili jsme 

doufat v „lepší zítřky“… Pokud samozřejmě bude v červenci a srpnu situace i nadále vážná, 

tábor odvoláme (proto rozesíláme nejprve tyto menší upoutávky, abychom zjistili, jestli vůbec 

budete mít zájem). 

 

Dalším důvodem je ohlas dětí z loňského roku. Zájezd do Pitína o loňských letních 

prázdninách se velmi vyvedl a z tábora jsme všichni odjížděli nadšení a natěšení na další rok. 

Část vedoucích, která je letos v organizačním týmu, byla s dětmi v Pitíně už loni a moc jsme  

si to všichni užili, na táboře vznikla skvělá sehraná parta. Letos se snažíme posunout zase  

o kousek dál, vymýšlíme a hledáme nové hry, které budou děti bavit, vymýšlíme celotáborovou 

hru, chceme, aby si děti z tábora odvezly ty nejkrásnější vzpomínky… 

 

I pro nás je tábor velmi důležitý. Někteří chodíme přes rok do školy, jiní do práce. 

Možnost odjet na týden s dětmi někam do přírody, je krásným vytržením z rutiny. Baví nás 

chystat program, malovat vlajky, vytvářet tabulky, vymýšlet ceny, snažit se zabavit děti  

na každou volnou chvíli, aby se během dne nikdy nenudily. A především si vážíme příležitosti 

naučit se pracovat s dětmi, hledat možnosti, jak je zabavit i bez moderní techniky… Stejně jako 

dětem, i nám by toto všechno přes léto velmi chybělo. 

 

Proto to nechceme jen tak vzdát a všichni se modlíme za to, aby se momentální 

krizová situace zlepšila a my mohli na začátku srpna vesele nasednout do vlaku a vyrazit  

s dětmi na další dobrodružství. 

 

Pro upřesnění aktuální situace přikládáme odkaz na článek, který je ideální pro aktuální shrnutí 

situace ohledně letních táborů: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dobra-zprava-pro-rodice-

detske-tabory-uz-od-cervna-zatim-100743 . 

 

Přejeme všem krásné jarní dny a hlavně hodně zdraví. 

 

Tým vedoucích z Mohelnice a okolí… 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dobra-zprava-pro-rodice-detske-tabory-uz-od-cervna-zatim-100743
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dobra-zprava-pro-rodice-detske-tabory-uz-od-cervna-zatim-100743

