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FARNÍ TÁBOR 

SOBOTÍN 2022 

 

Odjezd: sobota 30. 7. 2022 (dopoledne) 

Příjezd: sobota 6. 8. 2022 (odpoledne) 

Místo konání: fara v Sobotíně 

 

Ubytováni budeme na faře v Sobotíně u Šumperka. Je tam 6 pokojů pro děti a 2 

pokoje pro vedoucí. Na každém patře je sociální zařízení. Na faře najdeme také 

jídelnu, kapli i společenskou místnost. Okolo fary je velká zahrada s ohništěm. 

Budeme spát ve spacáku. Pokoje budou rozděleny podle pohlaví a věku dětí.  

Přihlášku a peníze za tábor (1800 Kč/os.) odevzdejte prosím do 31. 5. 2022 otci 

Petrovi Polívkovi. 

Vedení tábora:  

Vedoucí:   o. Petr Polívka  

    Kristýna Šujanová 

    Lucie Osvaldová 

    Anna Grézlová 

    Jonáš Buchta 

    Robert Hubený 

    Alois Brzobohatý 

    Julie Konečná 

   Petra Blaháková (i zdravotník) 

Kontakt:  

o. Petr Polívka – mobil 604 129 189, polivka@schoenstatt-patres.org 

Petra Blaháková - mobil 777 063 278, petra.fiska@atlas.cz                                                                                                                   

Program: hry, workshopy (rukodělné, pohybové, naučné), duchovní program 

 

Denní režim: 

7.30     budíček, hygiena 

7.45    rozcvička 

8.00    modlitba, snídaně 

             úklid pokojů, bodování  

9.00 - 10.00   témátko s o. Petrem a skupinky 

             svačina 

10.30 - 12.00   dopolední program  

12.00     oběd  

13.00 – 14.00   polední klid  

14.00    nástup 

14.30 - 16.30   odpolední program  

17.00-18.00   mše svatá 

18.00     večeře  

18.30     osobní volno 

19.00 - 20.00     večerní program 

20.45      modlitba ml. 

21.00     večerka ml. 

21.45     modlitba st. 

22.00    večerka st. 

Stravování: Děti mají zajištěnou stravu 5x denně + pitný režim. Nedávejte dětem do 

kufrů žádné jídlo navíc (ani žádné sladkosti nebo slané pochutiny), ať se jim to 

nezkazí, nerozdrobí a nerozpatlá mezi oblečením. 

Vybavení: dle seznamu  

✓Oblečení na cestu – pohodlné, ale podle aktuálního počasí  

✓Oblečení na tábor a zavazadla volte raději staršího typu  

✓Děti ať si vezmou na cestu malý batůžek se svačinou, pitím a pláštěnkou 

✓Kdo má zájem, může si s sebou vzít i hudební nástroj 
 

Při srazu, prosím, odevzdejte kopii očkovací průkazu a kartičku pojišťovny, 

potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti a případně 

léky. Děkujeme.  
 

Tábor je možné zaplatit na účet farnosti vedeného u České spořitelny číslo 

1350910359/0800. U platby, prosím, uveďte jméno dítěte. Cena je 1800,-Kč. 

Sourozenecká sleva je 200,-Kč na dítě. 


