
Líbí se ti příběhy, kde se to hemží elfy a trpaslíky, rytíři 
a bojovnicemi? Představuješ si světy, kde se na obloze prohání draci, ve vodě 

žijí mořské panny a v lesích jednorožci? Přál sis někdy stát se kouzelníkem nebo 
čarodějkou? Tohle všechno můžeš zažít letos s námi!

Odjíždíme v sobotu 12. 8. 2023 v dopoledních hodinách od vlakového nádraží, 
vracíme se ve středu 23. 8. 2023 odpoledne.
Stejně jako v minulém roce tábor prožijeme v Rekreačním zařízení Ředkovec 
u Světlé nad Sázavou. 

Tábor je určen pro všechny děti, které s námi budou chtít strávit několik pestrých dobrodružných 
prázdninových dní. Děti bereme od předškolního věku, od 15 let pak jedou vybrané děti jako praktikanti.
O všechny se postará osvědčená sestava vedoucích, lektorů a praktikantů, kuchařů a zdravotníků, kteří na 
naše tábory jezdí zpravidla již několik let.

Do konce dubna nebo do naplnění kapacity tábora vyplňte a 
odešlete online formulář. Praktikanti (15+) se mohou přihlásit 
do 28. 2. 2023. Počet potenciálních uchazečů převyšuje možný 
počet míst, v březnu tedy proběhne výběr praktikantů.

Děti jsou ubytované v chatkách a unimo buňkách se 3-4 postelemi. Oproti 
loňskému roku letos necháme neobsazené velkokapacitní pokoje, které byly pro 
děti nekomfortní. Pokud Vaše dítě ví, s kým chce bydlet, napište nám to prosím do 
přihlášky. Pokud to půjde, rádi Vám vyhovíme.

Cena tábora pro děti je 5.500 Kč, pro praktikanty 3.000 Kč. Platbu 
prosím uhraďte na účet souboru č. 232545376/0300 do 15. 5. 2023, 
jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu 
DDMMRRRR (tedy v případě data narození 23. 8. 2008 bude 
variabilní symbol 23082008) a do zprávy pro příjemce napište 
jméno a příjmení dítěte.

V červnu Vám rozešleme podrobné informace a instrukce. 
Chcete potvrzení? S žádostmi o vystavení jakýchkoli dokladů o zaplacení tábora se prosím 
obracejte na paní Julianu Šťastnou: +420 728 163 449, juliana.stastna@seznam.cz
Máte jakékoli jiné otázky? Kontaktujte nás:

Michal „Mike“ Doubek – hlavní vedoucí 
+420 739 370 595, mdoubek@centrum.cz

Eva „Fíďa“ Nyklová – hospodářka 
+420 722 956 234, enyklova@seznam.cz

Pojeďte s námi na 
Letní tábor DFS Perníček Pardubice
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