
Milí rodiče a děti! 
 

Zveme Vás na TÁBOR KRÁLŮ 

* Nové táborové dobrodružství o českých knížatech a králích 

*Pohled do minulosti i současnosti 

* Krásná příroda i okolí blízko královského města  

*Skvělá atmosféra, staří i noví kamarádi  
 

Zahájení: neděle 31. 7. 2016 od 14:00 
na faře v Drahotuších,  
pak vlakem a autobusem  

Návrat: sobota 6.8. večer   
Místo pobytu: fara v Charvátech  
cena tábora: 1100 Kč vč. jízdného 
Hlavní vedoucí: P. Radomír Šidleja 

 

Tábor pořádá:  Římskokatolická farnost Drahotuše 
 

Bližší informace: P. Radomír Šidleja, Nám.Osvobození 1  

753 61 Hranice IV – Drahotuše : 731 626 515  

a Vojtěch Hýbl, : 732 670 688; společný email: farka@antiochia.cz 
 

Přihlášky: Prosíme na výše uvedenou adresu (nejpozději do 30. 6. 2016) 
Po zaslání přihlášky (čím dřív-tím líp), obdržíte přesnější informace 
Průběžně můžete sledovat informace na http://farka.antiochia.cz 

ZDE ODSTŘÍHNOUT--------------------------------------------------------------------------------- 
PŘIHLÁŠKA – TÁBOR KRÁLŮ 

 S  FARNOSTÍ DRAHOTUŠE V CHARVÁTECH U OLOMOUCE 
 Termín: 31.7. – 6.8. 2016 * Hlavní vedoucí: P. Radomír Šidleja 

 

Jméno a příjmení: .............................................................….....….budoucí třída/věk:......../........ 
 

Přesná adresa: .…........................................................…...…............................................. 
......................................................................................................PSČ:………………….. 
 

 Datum narození:    Zdravotní pojišťovna   

Rodné číslo: __________________________           

 
 

Otec – Jméno a telefon:.........................................................….........................................…… 
 

Matka – Jméno a telefon.:.....................................................…...................…....................…… 
 

Jiné důležité kontakty (e.mail apod.): ....................................................................................... 


Důležité informace o zdravotním stavu účastníka: (nehodící se škrtněte) 
 

Alergie: ne / ano – na co?....................................................................................................... 
Pravidelné léky: ne / ano – jaké a kdy?..................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Plavání: výborný plavec / slabší plavec / neplavec   ---   Kolik je schopný uplavat?........................... 
Omezení ve sportu a jiné závažnější problémy:.......................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
V……………………….………… dne……………… podpis rodičů……………………………................. 

D   M   R     
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