
Velká Bystřice 24. 1. 2019 

 

 

Milí rodiče, 

 

srdečně Vás zdravíme z třeskutě mrazivého nečasu, kdy paní zima dává pocítit svoji nadvládu natolik,                  

že kvůli tomu mnozí marodí, smrkají, kašlou, mají horečku  nebo zápasí s nějakými příznaky nachlazení. 

Všem Vám (i sobě) přeji brzké uzdravení a přidávám jedinečnou nabídku plnou slunce, tepla a jiných 

jedinečně prázdninových radostí. 

Nevím jak Vy, ale my (všichni níže podepsaní) se ze všeho nejvíc těšíme na jedno pololetí vzdálené letní 

prázdniny!!  Konkrétně na další pokračování naší PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITY KARLA IV. 

K tomu však potřebujeme studenty (co by to bylo za školu, kde by byli jen učitelé?!)  

Utekl přesně rok od napsání našeho prvního dopisu ohledně tzv. příměstského tábora na velkobystřické faře. 

Proto nám dovolte, abychom Vám poslali pozvánku, hodně podobnou té z loňského roku.  

      

  Náš plán spočívá v tom, že bychom navázali na první velice úspěšný ročník prázdninové univerzity                       

a zaměřili se na druhé téma tříletého cyklu. Našim cílem zůstává - zopakovat atraktivní formou základní 

učivo (český jazyk, matematika, angličtina, prvouka, vlastivěda, přírodověda) podle věku účastníků, pomoci 

dětem k přechodu na školní režim.  Část dne je věnována škole hrou, část hrám, sportům, vyrábění, zpívání 

či divadlu.   

 

 

Pro všechny zájemce o krásu poznání nabízíme možnost studia na naší prestižní  

PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITĚ KARLA IV.  

Prázdninová univerzita umělecká - zaměření práci s přírodními materiály, se dřevem, sochařství, 

malířství, návštěva galerie...  

Semestr bude probíhat od pondělka 19. 8. do pátku 23. 8. 2019. 

Rodiče každý táborový den přivedou (přivezou) děti před 8:00 hod.  

a odpoledne si je mezi 16:00 a 17:00 hod.vyzvednou. 

Přihláška je ke stažení na našem farním webu nebo v tištěné podobě u otce Josefa či dalších členů týmu).   

Přihlašovat se můžete už od pondělka 28. 1. 2019 a uzávěrka přihlášek v pondělí 27. 5. 2019.  

 Cena 200,- Kč  na jedno dítě a jeden den (celkem 1000 Kč za celý pobyt). 

!!Přihlášky budeme kvůli limitované kapacitě přijímat pouze doručené českou poštou!!  
Doručovací adresa: Ing. Elena Machalková, Křížkovského 38, 783 53 Velká Bystřice                                   

Na obálku prosím napište heslo TÁBOR! 

 

Pro vaše případné dotazy zveřejňujeme důležité kontakty na náš tým: 

Otec Josef Opluštil, 731405500, fara@velkabystrice.cz 

Ing. Elena Machalková, 733742105, elenamachalkova@seznam.cz 

Bc. Eva Krätschmerová,  608061662, eva.kr.@post.cz 

Ing. Miloslav Krätschmer, 725389092, kratschmer@post.cz 

Ondřej Kuběnka 

Jakub Preč 

Aneta Havlíková? 

 

Přejeme hezké dny a těšíme se na spolupráci. 

 

 Za náš tým:  P. Josef Opluštil – farář ve Velké Bystřici  a administrátor aex. v Hlubočkách 

 

Na závěr podotýkáme, že náš tábor na římskokatolické faře ve Velké Bystřici je otevřený pro všechny děti. 

Podobně jako v loni je součástí každého táborového dne mše svatá. Limitující je opět to, že tento náš tábor 

je určen pro děti ve věku od 6 do 11 roků věku.  Účast v předchozím roce není podmínkou pro přihlášení. 

Protože náš tábor obdržel i pro tento rok evropské dotace, prosíme rodiče o trpělivost s náročnější agendou. 
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