
Velká Bystřice 24. 1. 2018 

 

 

Milí rodiče. 

 
   Srdečně Vás zdravíme na konci prvního pololetí školního roku a rádi bychom vás 
informovali o zajímavé nabídce pro děti o letních prázdninách. 
   Již od roku 2013 pořádáme osvědčené příměstské tábory pro děti z farností Velká 
Bystřice a Hlubočky na farní zahradě a v přilehlých prostorách. Jejich program 
navazuje na další aktivity probíhající v našich farnostech.                                                                        
Na konci srpna 2017 jsme dostali zajímavý podnět z našeho mikroregionu Bystřička. 
Ten spočívá jednak z možnosti rozšíření naší nabídky pro další obce (Bukovany, 
Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká 
Bystřice, Velký Újezd a Doloplazy) v daném regionu. Jde o společný projekt 
podporovaný finančně z  prostředků EU, který nám umožní zvýšit kvalitativní úroveň 
táborů. V duchu této výzvy jsme navázali spolupráci s Centrem pro rodinu při 
olomouckém arcibiskupství a máme vytvořený zajímavý didaktický cyklus pro 
příměstské tábory na následující tři po sobě jdoucí letní školní prázdniny (2018 -
2020). Pro vaši informaci dodáváme, že se jedná o osvědčené věci, které paní  
Mgr. Markéta Matlochová z Centra pro rodinu s dětmi postupně absolvovala jako 
zkušená kantorka na příměstských táborech v Kroměříži nebo na klasických táborech 
ve Vranově nad Dyjí. 
   

  Náš plán spočívá v tom, že bychom uspořádali postupně 3 prázdninové univerzity se 
zaměřením na různá témata. Záměrem je atraktivní formou zopakovat základní učivo 
(český jazyk, matematika, angličtina, prvouka, vlastivěda, přírodověda atd.) podle 
věku účastníků, pomoci dětem k přechodu na školní režim.  Část dne je věnována škole 
hrou, část hrám, sportům, vyrábění, zpívání či divadlu Příměstské tábory pořádáme 
v závěru letních školních prázdnin  
 

1.rok - Prázdninová univerzita Karla IV. se zaměřením na historii, život Karla IV., 
loutkové divadlo, výrobu loutek, stavitelství, rodokmen ...(letos to bude od pondělka 
20. 1.  do pátku 24. 1. 2018) 

 

2. rok - Prázdninová univerzita umělecká - zaměření práci s přírodními materiály, se 
dřevem, sochařství, malířství, návštěva galerie... (2019) 
 

3. rok - Prázdninová univerzita gastronomická - plodiny a jídla typická pro různé 
země, práce s mapou, atlasem, techniky skládání ubrousků, prostírání, 
zdobení….(2020) 
 
  Na závěr podotýkáme, že naše tábory na římskokatolické faře ve Velké Bystřici 
hodláme otevřít pro ostatní děti. Limitující je pouze to, že náš tábor bude mít dvě 
věkové skupiny – předškoláci a I. stupeň základní školy. Každá skupina bude mít svůj 
vlastní program. Součástí každého táborového dne je mše svatá v době tzv. poledního 
klidu s možností dobrovolnosti.   
 

 



Pro všechny nejmenší a malé zájemce o krásu poznání nabízíme možnost studia  

na naši prestižní  

PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITĚ KARLA IV.  
se zaměřením na historii, život Karla IV., loutkové divadlo, výrobu loutek, 

stavitelství, rodokmen apod. 
 

Semestr bude probíhat od pondělka 20. 8. do pátku 24, 8. 2018. 
Po zkušenostech z minulých ročníků budou mít děti možnost prožívat pobyt spolu i s mladšími sourozenci. 

 Budou dvě věkové skupiny -  pro první stupeň ZŠ a pro předškoláky.  
Každá skupina bude mít svůj vlastní program přiměřený věku a schopnostem dětí. 

 

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

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

Přihláška je ke stažení na našem farním webu  http://farnost-vbystrice.cz 
nebo v tištěné podobě u otce Josefa 

 

Přihlašovat se můžete už pondělka 29. 1. 2018  

a uzávěrka přihlášek v pondělí 30. 4. 2018.  

 Cena 150,- Kč na jedno dítě a jeden den (celkem 750,- Kč za celý pobyt). 
 

Přihlášky kvůli limitované kapacitě (a spravedlnosti) budeme přijímat 

pouze doručené českou poštou!!! (Bude prokazatelné datum podání). 

Odesílací adresa pro přihlášky -  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 

Mgr. Markéta Matlochová 737619805, matlochova@arcibol.cz 

Ing. Elena Machalková 733742105, elenamachalkova@seznam.cz 

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

Barbora Poláková 737594809 

 

Přejeme hezké dny a těšíme se na spolupráci. 

 

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

 

P. S. 

       Musíme vám také s radostí oznámit, že projekt pro náš příměstský tábor obdržel 

dotaci od MAS Bystřička ve výši 125 tis,- Kč pro letošní rok 2018.  Tuto částku máme 

možnost dostat v následujících letech 2019 a 2020.   

         
Bližší informace o projektu Ing. Petra Andrýsková - manažer OP VVV, manažer SCLLD 

Bystřička, o.p.s. Email: andryskova@masbystricka.cz Telefon: 608 823 448 
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