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Oznámení obecního úřadu

 Sběrný dvůr Černá Hora bude v sobotu 7.10.2017 z technických důvodů uzavřen.
 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v naší obci.
Ve čtvrtek 12.10.2017 od 07:00 do 13:00 bude vypnutá oblast:
část obce napájená z trafostanice Zádvoří (Pešovi), areál firmy ATOMO a ZEPO,
napájené z trafostanice Suška 1, Suška 2 a bioplynová elektrárna. Po dobu vypnutí el.
energie nepojede kabelová televize v celé obci.
 V současnosti probíhá výběr nového nájemce samoobsluhy a poté dojde k předání
samoobsluhy.
V pátek 29.9. a v sobotu 30.9. bude samoobsluha otevřena od 7 – 9 hodin.
Od pondělí 2.10. přistaví Pekárny Blansko před budovou samoobsluhy pojízdnou
prodejnu: pondělí – pátek
8 – 15 hodin.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Bořitov podle § 14c a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017
a v sobotu 21. října 2017

od 14,00 do 22,00 hodin
od 8,00 do 14,00 hodin

2. INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
v Obci Bořitov je 1 volební okrsek se sídlem:
budova Obecního úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, 679 21 Bořitov.
3. STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Starosta obce Bořitov stanovuje:
v obci Bořitov minimálně pětičlennou okrskovou volební komisi.
4. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnosti
a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.
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6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen
okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
8. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky, ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
oznamujeme, že v budově Obecního úřadu Bořitov, nám. U Václava 11, 679 21, Bořitov, v
zasedací místnosti v přízemí budovy, v období od 30.10.2017 do 10.11.2017, vždy v
pracovních hodinách Obecního úřadu, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále
jen „obnovený katastrální operát") v katastrálním území Bořitov obce Bořitov.
Ve dnech středa 1. a středa 8. listopadu 2017, vždy od 14 do 17 hodin, bude veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen
„zaměstnanec obce“).
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního
úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po
předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním
pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení
nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na
adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Zlatá srnčí trofej 2017
Letošní ročník letního tábora ZST pro finalisty národní soutěže se uskutečnil
v krásném prostředí Šumavy, poblíž vodní nádrže Lipno, v areálu rekreačního střediska
Olšina, které spravuje státní podnik Vojenské lesy a statky, divize Horní Planá.
Své znalosti soutěžící změřili v písemných testech, skládající se z více než 100
otázek, a následně v poznávací stezce, která obsahuje až 130 stanovišť. Prověřují se
vědomosti a znalosti dětí z myslivosti, kynologie, botaniky, sokolnictví, lesnictví, lovectví,
historie lovu, právních předpisů, zdravovědy a střelectví.
Okres Blansko reprezentovalo 7 statečných dívek. Z 58 zúčastněných dětí z celé
České republiky v kategorii B – starší žáci (6. - 9. ročník ZŠ) si vedly výborně. Nejlépe
zabodovala a zvítězila s 310 body, a tím získala titul Vítěz národního kola, Michaela
Homolková z Bořitova. Druhé i třetí místo obsadily další dvě dívky z okresu Blansko.
Kroužek myslivosti, lesnictví a ochrany přírody Lysice – Drnovice odvezl všechny tři
medailová umístění. Gratulujeme!
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Oznámení školy
Jaký byl měsíc září
… v MŠ
 8. září přijelo za dětmi maňáskové divadélko Úsměv s pohádkou „O kamarádství“. Děti
se na vlastní oči přesvědčily, jak je prima mít kamaráda nejen na pomoc, ale i na legraci.
A jak je smutné, když si vzájemně ubližujeme.


12. září proběhla „Zahradní slavnost“, během které si děti mohly zasoutěžit, proběhnout
se a zadovádět si. Pro rodiče byla připravena krátká informativní schůzka k organizaci
nového školního roku.

… v ZŠ
 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok za přítomnosti rodičů prvňáčků, starosty
obce ing. Břetislava Tesaře a pana faráře Bohumíra Němečka. Naše nové spolužáky
přivítala jménem SPOZ Bořitov paní Maria Filoušová, která předala novým žáčkům
tradiční malé dárky, za které tímto děkujeme.


14. září se děti 3. - 5. ročníku během výukového programu „Společenstvo průsvitných
křídel“ seznámily se světem včel a mravenců ve středisku pro environmentální
vzdělávání Lipka – Jezírko v Soběšicích.



18. září nás ve škole navštívil ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Zábavnou formou se
snažil dětem ukázat, že kreslit se může naučit každý a zároveň jim přiblížil vznik knižních
ilustrací. Za zajištění besedy děkujeme paní Olze Odehnalové z Obecní knihovny
Bořitov.



21. září navštívil 2. - 5. ročník filmové představení „Kráska a zvíře“ v kině Doubravice.



29. září celá škola sportovala. Na hřišti u sokolovny děti plnily disciplíny programu
„Olympijského víceboje“.

Další informace:
Zájmové kroužky pro děti – od října již začínají pracovat všechny zájmové kroužky v rámci
ZŠ a MŠ. Veškeré aktuální informace najdete na webu školy v části Zájmové kroužky.
Podzimní sběr papíru pro bořitovskou školu
Ve dnech 11. - 13. října organizujeme již tradiční sběr odpadového papíru. Papír bude
možné uložit netříděný do uzamykatelného kontejneru vedle budovy školy v těchto
termínech:
Středa 11.10.
9:00 – 18:00
Čtvrtek 12. 10.
7:00 – 18:00
Pátek 14.10.
7:00 – 12:00
Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní.
Výtěžek bude sloužit pro potřeby dětí ZŠ a MŠ Bořitov.

TJ Sokol Bořitov
Na sobotu 18. listopadu připravujeme oslavu 110. výročí založení TJ Sokol Bořitov s
bohatým sportovním a společenským programem. Podrobnější informace k průběhu oslavy
uvedeme v listopadovém Bořitovském zpravodaji a v průběhu října na webových stránkách
TJ Sokol. Již dnes srdečně zveme členy, příznivce TJ Sokol a také bořitovské občany na
oslavu. Nezapomeňte si proto rezervovat čas pro sobotní pozdní odpoledne a večer
v sobotu 18. listopadu 2017.
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Rozvrh cvičení v tělocvičně sokolovny ve cvičebním roce 2017/2018
Cvičení žáků začíná 26.9, žaček a žen 27.9., ostatní od 1. října 2017.
1. děti 2 - 6 let
pondělí 16,30 - 17,30
- oblíbené cvičení dětí, pod vedením cvičitelky a dohledu svých rodičů si děti procvičují
obratnost, pohyblivost, pohybovou koordinaci
cvičitelka: Marečková Šárka
2. žáci 6 - 13 let
úterý 16,15 - 17,30
- cvičení zaměřené na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, cvičení na
nářadí, sportovní a míčové hry. Pestrý program cvičení je vhodný pro všechny chlapce, je i
vhodným doplňkem pro již specializované mladé sportovce
cvičitelé: Honza Svoboda, Kuba Machorek
3. žačky 6 - 13 let
středa 16,15 - 17,45
- cvičení je zaměřeno na pohybovou všestrannost, obratnost, fyzickou kondici, koordinaci,
posilování s cílem zpevnění a narovnání postavy, základy aerobiku, cvičení na sportovním
nářadí a s náčiním - stuhy, kužely, míčové hry. Cvičí se ve 2 družstvech, mladší a starší
žačky.
cvičitelky: Ing. Matoušková Ludmila., Ťoupková Lenka
4. kondiční cvičení ženy
středa 18,00 -19,20
- zdravotně-kondiční cvičení zaměřené na posílení svalů, zlepšení pohyblivosti kloubů,
zpevňování postavy. Cvičení při hudbě s využitím osvědčených metod power-joga,
kalanetika, pilates, základní aerobik, posilování a strečink, přispívá nejen ke zlepšení fyzické
kondice ale i psychické pohody.
cvičitelka: Ing. Matoušková Ludmila
5. aerobik
úterý, čtvrtek 19,30 - 20,45
- stepaerobik (úterý), kondiční aerobik (čtvrtek), posilování, protahovací cviky, strečink pro
fyzickou kondici, zpevňování a tvarování postavy.
cvičitelka: Petráková Marie
6. badminton
středa 19,30 - 21,00
vedoucí: MUDr. Tomáš Řehořek
7. stolní tenis
vedoucí: Ing. Jiří kovář

pondělí, pátek 18,00 - 20,00 + (sobota-zápasy)

8. fotbal - zimní treninky
muži
úterý, čtvrtek 18,00 - 19,30
žáci
čtvrtek 16,00 - 17,00
vedoucí: Alois Ťoupek
9. volejbal
neděle 16,00 - 18,00
vedoucí: Petr Odehnal, Michal Kafoněk
Případné další informace podají cvičitelé a vedoucí v jednotlivých cvičeních.
ZVEME VŠECHNY, KDO MÁ ZÁJEM O CVIČENÍ, POHYB, ZLEPŠENÍ FYZIČKY
A KONDICE PRO SVOJE ZDRAVÍ
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Zprávy z oddílu kopané
Pravidelné tréninky dětí pokračují každý čtvrtek v 16:30 hod na hřišti „u Váňových“.
I nadále probíhá nábor chlapců do fotbalového oddílu. Kdo z rodičů má zájem a chce
chlapce přihlásit, tak může volat na telefonní číslo 602 576 538 – p. Alois Ťoupek.
Výsledky mistrovských utkání v kopané - II. třída muži (Sportika OP):
5. kolo So 2.9. 2017.
Bořitov – Skalice 3:4 (1:0)
branky: Vorlický J. ml.,Majer L.,Zouhar P.
7. kolo So 16.9. 2017
Bořitov – Rudice 0:3 (0:0)

6. kolo Ne 10.9. 2017
Doubravice – Bořitov 1:2 (1:1)
branky: Vorlický J. st., Bárta V.
8. kolo Ne 24.9. 2017
Letovice – Bořitov 1:3 (0:1)
br: Vorlický J. st., Fojt L., Vorlický J. ml.

Zbývající utkání II. třída muži (Sportika OP)
1. kolo Čt 28.9. 2017, 15:30 hod
Černá Hora - Bořitov

9. kolo So 30.9. 2017, 15:00 hod
Bořitov - Lipůvka

10. kolo So 7.10. 2017, 15:00 hod
Olešnice – Bořitov

11. kolo So 14.10. 2017, 15:00 hod
Bořitov – Adamov

12. kolo So 21.10. 2017, 14:30 hod
Ráječko B – Bořitov

13. kolo So 28.10. 2017, 14:00 hod
Bořitov – Šošůvka

14. kolo So 4.11. 2017, 14:00 hod
Bořitov – Černá Hora

Oddíl nohejbalu
TJ Sokol Bořitov, oddíl nohejbalu, pořádá v sobotu 7. října 2017 na hřišti u sokolovny
závěrečný turnaj letošní sezony v nohejbalu dvojic o „Pohár oddílu nohejbalu".
Prezentace hráčů je v 9:30 hodin. Ceny a občerstvení bude jako již tradičně zajištěno.
Srdečně zveme všechny hráče i zájemce z řad veřejnosti. Těšíme se na vaši účast .

Orel Bořitov




V úterý 3.10. ve 14,00 hodin zveme všechny děti, které mají zájem o hraní floorbalu, na
první schůzku k domluvě časů tréninků.
V úterý 3.10. v 18,30 hodin začíná pravidelné cvičení žen na balonech.
Srdečně všechny zveme na tradiční BURČÁKOVÝ BÁL, který se uskuteční v sobotu
21.10. na ORLOVNĚ. K tanci a poslechu hraje skupina REFLEX-ROCK. Začátek ve
20,00 hodin.
Od 18,00 hodin bude možné ochutnat a ohodnotit česnek pěstitelů, kteří do 17,00
hodin přinesou na Orlovnu 2 pálky česneku. Během večera bude vyhlášen nejlepší
pěstitel tohoto roku. Tato soutěž je pod záštitou pana Jaroslava Crháka.

Milé maminky, tatínci, babičky a dědečci,
srdečně vás zveme do BOŘITOVSKÉ HERNIČKY pro děti, která se bude konat každý
čtvrtek od 15:30 do 18:00 na Orlovně. Začínáme 5. října. Děti si zde pohrají a rodiče
popovídají. Těšíme se na vás.
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SDH Bořitov
Na začátku září naše jednotka poprvé využila prostředky na likvidaci nebezpečného
hmyzu. U našich spoluobčanů jsme likvidovali hnízdo sršňů.
V měsíci září skončila soutěžní sezóna oběma mužským týmům. V seriálu soutěží
Velká cena Blanenska obsadilo družstvo A se součtem 92 bodů 10. místo a družstvo B se
ziskem 71 bodů 13. místo. Béčko navíc získalo titul Skokan roku za posun v celkovém pořadí
oproti loňskému ročníku. Mimo závody v našem okolí, jsme letos také zavítali na šest závodů
sousední Velké ceny Prostějovska. Za polovinu seriálu se našemu týmu podařilo ukořistit
50 bodů a obsadil celkové 9. místo.
Do finále také míří sezóna mladých hasičů. V uplynulém měsíci se zúčastnili soutěží
v Borotíně, Těchově, Petrovicích, Sychotíně a Sebranicích.
OLM 2017
Borotín
Těchov
Petrovice
Sychotín
Sebranice

přípravka
/
14. místo
20. místo
/
20. místo

mladší
4. místo
5. místo
6. místo
2. místo
6./12. místo

starší
3. místo
3. místo
1. místo
/
2. místo

V průběžném bodování okresní ligy mládeže drží mladší i starší žáci 3. místa. Do konce
sezóny zbývají ještě závody v Jabloňanech a Drnovicích.
Po letní přestávce se také konaly dvě soutěže dorostenců zařazené do okresní ligy
dorostu. V sobotu 23.9. čekal dorostence závod požárnické všestrannosti v Sebranicích a v
neděli závody v běhu na 100 m překážek v Ostrově u Macochy. Výsledky byli následující:
OLD 2017
Simona Páralová
Patrik Fojt
Pavel Karásek
Martin Sedláček

kategorie
ml. dorostenky
ml. dorostenci
ml. dorostenci
st. dorostenci

Sebranice
1. místo
1. místo
2. místo
1. místo

Ostrov
1. místo
2. místo
3. místo
5. místo

Na konci září naši hasiči pomohli hasičskému záchrannému sboru uspořádat závody
v požárním útoku, Pohár moravského krasu. Na hasičku v Bořitově se sjeli profesionální
hasiči z celé republiky a měřili svoje síly.
Více informací a fotografií najdete na webových stránkách: sdh.boritov.cz a na
facebook SDH Bořitov

Sběrová akce pro charitní účely,
kterou pořádá Společenství Živého růžence v Lysicích
Sbírka se uskuteční ve dnech 11. - 14. října 2017,
a to: středa, čtvrtek a pátek 17 – 18 hod, sobota 9 – 11 hod.
v severním traktu lysického kostela.
Na pomoc lidem v nouzi můžete přinést: letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby – bílé i černé nádobí,
skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv a hračky,
sportovní potřeby, menší funkční elektrospotřebiče /do 20 kg/, sportovní potřeby, sběrný
papír a textil, knihy.
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Věci, které Sběrné a třídící středisko z ekologických důvodů nepřijímá:
ledničky, pračky, počítače, televizory, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, silně znečištěný
a vlhký textil, matrace a koberce.
Diakonie Broumov naléhavě prosí, abychom jí zůstali věrni a nedávali nepotřebné věci do
kontejnerů konkurenčních firem, které jsou rozmístěny i v naší obci. Je to sice pohodlnější,
ale ne všechny tímto způsobem odevzdané věci jsou určeny na charitativní účely.
Proto nabízíme možnost přinášet jednotlivé krabice nebo pytle s darovanými věcmi během
celého roku před každou mší svatou ve všední dny, a to asi 45 minut před jejím začátkem,
který lze zjistit na nástěnce u kostela nebo na rkf.lysice.cz. Pokud by šlo o dovoz většího
množství, je třeba se předem domluvit telefonicky na čísle 728 720 302, kde lze získat i
další informace.
Prosíme o peněžní příspěvek na odvoz sbírky – cca 1 Kč na kilogram darovaného materiálu.
Předem děkujeme za ty, kterým pomůžete.

Klub důchodců
Klub důchodců v Bořitově chystá návštěvu divadelního představení CHAPLIN, které se
koná 8. listopadu 2017 v 19 hodin v Městském divadle Brno. Cena vstupenky je 390
korun. Odjezd autobusu je v 18 hodin od Manga. Přihlásit se můžete u svých úsekových
důvěrníků.

Kulturní komise
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na STRAŠIDELNÝ VEČERNÍ
POCHOD, který se bude konat v pátek 13. října 2017. Sraz účastníků je v 18,30 hodin
před Obecním úřadem Bořitov. Je nutné si vzít vhodnou obuv, baterky, čelovky apod. Pro
účastníky bude vyznačena trasa, na které najdete několik stanovišť s překvapením v
podobě pohádkových postav.
Pochod zakončíme na Hasičské zahradě, kde po příchodu děti dostanou párky, které
si budou moci opéct. Poté vystoupí skupina Magnis s ohňovou show. Celá akce bude
zakončena ohňostrojem.
Kulturní komise pořádá v pátek 27. října 2017 v sokolovně Bořitov divadelní
představení Mandarínková izba - komediální příběhy zasazené do hotelového pokoje ve
Francii. Obsazení: Maroš Kramár, Pavol Topol’ský, Zuzana Tlučková, Bibiana Ondrejsková.
Začátek představení je v 19 hodin, vstupné 300,- Kč. Zbývá jen několik volných míst na
představení, vstupenky je nutné předem zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě Bořitov.
V pondělí 30. října 2017 v 17,15 hodin se uskuteční lampionový
pochod k Halloweenu s vyhodnocením nejkrásnějšího dýňového
strašidýlka. Pochodu se mohou zúčastnit i ty děti, které nebudou mít
vyřezanou dýni. Vyřezané dýně můžete přinést během dne na obecní úřad
nebo nejpozději do 17 hod před obecní úřad, kde budou vystaveny. Po dobu
průvodu bude používán obecní rozhlas, prosíme proto o pochopení.
Na závěr proběhne vyhodnocení vyřezaných dýní. Nejlepší dýně budou
odměněny. Děti i rodiče mohou přijít ve strašidelných maskách.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti v měsíci říjnu 2017
Čechal Pavel
Němec Jaroslav
Sládková Božena
Vernerová Věra
Blažek Miloslav
Verner Bohumír
Janíček Jiří
Šváb Arnošt
Sázavský Jiří
Horáček Karel
Aleksová Marie
Odehnal Antonín
Kolínková Ludmila

Rolínkova 23
Trávníky 341
Podsedky 156
Trávníky 331
Trávníky 81
Trávníky 331
Krátká 42
nám. U Václava 38
Trávníky 64
Pod Kostelem 61
Podsedky 188
Chlumská 140
Sokolská 55

Všem občanům, kteří v tomto měsíci oslaví významné životní jubileum, přejeme všechno
nejlepší, hodně zdraví a životní pohody.

Narození v měsíci srpnu a v září 2017
Hudcová Klaudie
Odehnalová Lucie

Zahradní 92
Nová čtvrť 296

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů - říjen 2017 (8 – 13 hod)
1.10.
7.10.
8.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.

MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9

516 439 404
734 177 800
516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
735 056 656

Mimo výše uvedené je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545
538 111 ve všední dny od 17,00 do 7,00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích 24 hodin.

Podzimní prázdniny s Alenkou v říši divů!
Hledáte pro své děti zábavný a dobrodružný program na podzimní prázdniny? Táborová
organizace Barevné prázdniny pořádá již tradičně dětský tábor také v tomto období!
TERMÍN: 26. - 29. října 2017
MÍSTO: rekreační areál Prudká u obce Doubravník, v překrásném údolí obklopeném lesy
CENA: 1.740 Kč
Pro děti je zajištěno ubytování ve zděných vytápěných chatách, plná penze včetně
dopoledních a odpoledních svačin a hlavně pestrý a zajímavý celodenní program plný
dobrodružství, zábavy a legrace! Všechny hry a aktivity budou probíhat podle počasí buď
venku na hřišti, v lese, nebo uvnitř ve společenské místnosti. Pro letošní podzimní tábor
jsme připravili poutavou celotáborovou hru Alenka v říši divů!
Více informací a elektronické přihlášky na www.barevneprazdniny.cz!
Těší se na Vás sehraný tým zkušených táborových vedoucích Barevných prázdnin!
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