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NA ÚVOD
NAŠE PLÁNY A PRÁZDNINY
V jedné učebnici náboženství
prázdninách vypráví tento příběh:

se

v první

hodině

po

Štěpán s Hankou se moc těšili na výlet, který jim rodiče
slibovali už dlouho. Konečně ten den přišel. Děti ráno vsávaly
samy, byly převlečeny rychle a už pobízely tatínka, aby šel. Vtom
zazvonil mobil. Tatínek ho vzal a z tónu řeči hned děti poznaly, že
volají z práce. Tatínek jim cosi pořád vysvětloval, ze zásuvky
vytahoval papíry, hledal v nich, četl a zase něco vysvětloval.
Hanka i Štěpán na něj byli hrdi, protože měl na starosti velký kus
továrny, ale teď se jen se strachem dívali na hodiny. Když tatínek
konečně domluvil vyběhli na nádraží. Maminka jim jen stačila
zamávat. Přes všechen spěch však doběhli na nádraží ve chvíli,
kdy se vlak rozjížděl. Oba se málem rozplakali a doma se smutek
změnil ve vztek. Štěpán bouchal dveřmi a Hanka brblala na
tatínkovu práci. Najednou znovu zazvonil mobil. „Už zase! Copak
neví, že máme prázdniny?“ brblala Hanka a zalezla do pokojíčku.
Ale tentokrát volal někdo jiný. „Strejda volal, že jede kolem“,
oznamuje maminka, „veze štěňata, a ptá se jestli se má stavit,
abyste si nějaké vybrali, když vám to slíbil...“ „Hurá“ zavolaly děti
společně a rovnou utíkaly ke dveřím.
Večer, když se modlili, přidal Štěpán jedno nezvyklé
poděkování: „Bože, děkuji Ti, že nám dneska ujel vlak, protože
jsem tak mohli dostat štěně. Ty to s námi myslíš vždycky dobře.“
Přeji všem pěkné prázdniny a také sílu děkovat Bohu i za
všechny věci, které nevyšly podle našich přání.
o. Jiří Ramík
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ETIKA, PRAVDA, STRACH…
Jako studentka lékařství bych se s Vámi chtěla podělit o své
prožitky a vnímání věcí až tolik našim očím skryté, věcem, na
které člověk čas od času zaostří a upře své myšlenky.
Moje první zkušenost s prací ve zdravotnictví byla tato. Měla
jsem mini praxi v nemocnici. (Jsem teprve v prvním ročníku.)
Měřili jsme tlak a pulz a učili se komunikovat s pacienty. A já
měřila tlak jednomu staršímu lékaři – docentovi a kandidátu věd,
ale to je jedno. On měl rakovinu a metastáze a radil mi, jak
správně změřit tlak. Díval se na mě. On, který možná končí. Já,
která možná začínám. Mladý medik, kterým dříve býval i on. Starý
člověk, kterým jednou budu i já. Budu-li.
Pak tam byl pán, který měl zřejmě blízko k smrti. Probudil se
a řekl, že má strach. Už mimo nemocnici jsme řešili, jak se
zachovat. Co mu říct, jak ho uklidnit?
Připadá mi brutální, že lidé umírají a mají strach. Zaskočila mě
informace pracovníků v hospicích, že většina tam umírajících lidí
se na stupnici podle Kübbler-Ross nachází někde mezi hněvem
a depresí, přesto všechno, jak to v hospici vypadá, do jakých
detailů se vše řeší, jak příjemné prostředí to je. V objetí svých
blízkých nebo sami, umírají a mají strach. Jde se vůbec smířit se
smrtí?
Jsem přesvědčena, že odpovědi na otázky týkající se smrti,
umírání i mnoho dalších se u každého člověka odvíjejí od toho, jak
vnímá celý život, jeho smysl i to, jak vnímá sám sebe.
Shodou okolností jsem se v neděli po odjezdu z Lechovic
setkala v Brně s mojí kamarádkou, kterou jsem pořádně neviděla
několik měsíců. Povídaly jsme a já jí vyprávěla o víkendu,
o tématech, která jsme řešili, popisovala jsem jí hospic
a myšlenky, které tam zazněly. Náš rozhovor se zvrhl v cosi,
z čeho jsme na konci byly v šoku obě dvě. Od smrti, umírání
a stáří jsme se plynule přesunuly k otázce člověka a smyslu
života. Padl dotaz, jestli vůbec něco má smysl. A myšlenka, že
člověk dělá celý život všechno pro to, aby žil a pak zemře. Chodí
do práce, aby měl peníze a mohl se najíst, jí, aby žil a žije, aby
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zemřel. Nic víc, nic míň, čekání na Godota. Je to absurdní a je to
fraška, jenomže… co když to tak je?
S hrůzou jako Hamlet sledujeme lebky všech našich milovaných
Yoricků a jako on přemýšlíme nad zamáznutí škvíry v sudu
Alexandrem Velikým. Toužíme po smyslu. Hledáme jej s hlavou
zakloněnou ke hvězdám. Děsíme se ticha i odpovědi.
Ano, možná jsme na stejné lodi, ale každý je na ní sám, úplně
sám.
Říkáme si, jaké by to asi bylo bez smrti, a uvědomujeme si, že
tu vlastně nechceme být věčně. Čapek se svou Věcí Makropulos
tiše přikyvuje a my se propadáme do beznaděje, protože tu
nechceme být napořád a nechceme zemřít, a co tedy chceme?
Albert Camus a v jeho pojetí šťastný Sisyfos nás možná dorazí
úplně.
Odpovědí máme tolik, že už nedokážeme věřit ani jediné.
Vedeme diskuse, pořádáme semináře, prodiskutujeme smrt
a smysl života a pak si jdeme zase za svým a lidé umírají a mají
strach.
Jsme lovci myšlenek a hrdí majitelé vlastních názorů, dokud
nám s nimi něco nezamává natolik, že v ochromení ztratíme hlas.
A kdyby jenom ten hlas…
Někdy si myslím, že znám pravdu. Přichází tiše, nesměle,
„s prosbou za prominutí, že vyrušuje“ do mých opovážlivých
úvah. Přichází jinak, než bych si myslela, že by měla přijít. A je
jiná. Nádherně jiná. Nedokážu ji uchopit. Potom odejde. Beze
slova. S krátkým polibkem na rozloučenou. A já už si nemyslím
nic. Ticho, tma, prázdné ruce, tisíce střepů.
Jednou dojde řada na nás. Čím jste vy, byli jsme i my, čím
jsme my, budete i vy. Jednou my budeme umírat a jiní o tom
diskutovat a vést semináře. A malý princ se moc mýlí v tom, že
staré opuštěné skořápky nejsou nic smutného. Jsou nesmírně
smutné.
Je mi tak těžko z toho všeho. Bůh, který možná je a možná
není. Život, který je a možná nebude. Otazníky v prachu cest.
Myslím, že Bernard z Clairvaux opravdu mohl zloděje koní
připravit na smrt. Pokud má křesťanství pravdu, člověk se svým
4

Zvonky č. 53

__________________________________________________________________________________________________

způsobem může na smrt těšit, protože se setká s Někým, po Kom
celý život tolik toužil. Ovšem pokud má pravdu. Není snadné to
zjistit, obzvlášť když někomu záleží na pravdě, ať je jakákoli.
A obzvlášť pokud se bojí toho, že svou touhou může něčemu
stranit natolik, že pak přijme něco, co třeba pravda není…
MB studentka LF
příspěvek od Aničky Štefkové

JE TU NĚKDO …
"Hospodin mě povolal od matčina lůna,
již v mateřském životě mě nazval jménem." (Iz 49,1)
Je tu někdo, kdo zná celý tvůj život
už od prvního okamžiku tvé existence.
Ví, s čím jsi přišel na svět,
co jsi prožil, co tě formovalo.
On vždycky o tvůj život stál
a měl pro něj svůj plán.
Je tu někdo, kdo se o tebe od počátku zajímá
a touží s tebou navázat vztah.
Zná a oslovuje tě jménem.
Právě tebe!
Už toto vědomí dává jistotu,
že i tvůj život má smysl.
Co teprve když mu odpovíš
a do svého života ho pozveš!
Povzbuzení pro duši – Víra 2012
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Z NAŠÍ FARNOSTI
CO SE UDÁLO …
05.04.2012 - v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
v 900 svěcení olejů na liturgické účely
- Missa Chrismatis
05.04.2012 - Zelený čtvrtek – mše sv. v 1800
06.04.2012 - Velký Pátek - připomínka umučení našeho Pána
06. – 15.04.2012 - Novéna k Božímu milosrdenství
07.04.2012 - Bílá Sobota – po celý den otevřen Boží hrob
k adoraci a modlitbě
07.04.2012 - vigilie Zmrtvýchvstání Páně
08.04.2012 - Hod Boží Velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně
15.04.2012 - 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství
23.04.2012 - svátek sv. Vojtěcha, patrona České republiky,
druhého pražského biskupa
01.05.2012 - svátek sv. Josefa – dělníka
13.05.2012 - pouť rodin na Maria Hilf
17.05.2012 - Nanebevstoupení Páně
19.05.2012 - pouť farnosti do křtin
27.05.2012 - slavnost Seslání Ducha Svatého
01.06.2012 - 2. Noc kostelů v našem kostele
02.06.2012 - pouť novojičínského děkanátu do Frýdku
03.06.2012 - první svaté přijímání
16.06.2012 - biřmování v Lubině
23.06.2012 - jáhenské svěcení v Opavě – Pavel Kupčík

CO NÁS ČEKÁ …
02.07.2012 - pouť dětí a rodin na Prašivou s otcem biskupem
05.07.2012 - mše svatá v Lubině – Sýkorci u kaple
sv. Cyrila a Metoděje
11.08.2012 - pouť na Radhošť – 150. výročí Slovanské pouti
14. – 19.08.2012 - 5. celostátní setkání mládeže
ve Žďáru nad Sázavou
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01.09.2012 - farní pouť na Radhošť – mše sv. v 1100
03.09.2012 - zahájení školního roku 2012/2013
20.10.2012 - host ve farnosti:
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha Ph.D., katolický
kněz, biolog, teolog, spisovatel, cestovatel, skaut,
předseda AS 3.LF v Praze, vyučující lékařskou etiku
a filosofii na 3. LF
Anička Štefková

OPRAVY VITRÁŽÍ
Na konci května byly z našeho kostela demontovány tři
vitrážová okna, což je neklamnou známkou toho, že oprava oken
již začala. I když okna vypadala v pořádku, jejich oprava byla
nezbytná. Mezi jednotlivými barevnými sklíčky a spojovacím
olovem byly již drobné mezery, skrze které za silného deště
spojeného s větrem protékala voda dovnitř kostela a stékala po
vnitřních zdech.
Proto se přistoupilo k opravě. Demontovaná okna byla
odvezena do dílny pana Pavla Bruštíka v Zábřehu, kde jednotlivá
sklíčka budou vyčištěna. Chybějící sklíčka budou nahrazena
novými. Přesný odstín původních skel však nebude možno vždy
přesně
dodržet.
Poté
budou
znovu
spojena
olovem
a nainstalována zpět do kostela. Pro zvýšení pevnosti bude
k barevným sklům z vnější strany přiloženo bezpečnostní sklo
Konex tl. 6mm.
Tyto práce budou trvat celkem asi 4 měsíce a bude opraveno
6 oken na jižní straně kostela. Cena prací je 385 tis. Kč. Oprava
oken na druhé straně kostela bude muset z finančních důvodů
počkat na další rok.
Více informací o firmě, která provádí opravy, je možno najít
na internetu na adrese: www.vitrazebrustik.cz
o. Jiří Ramík
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FARNÍ POUŤ
V sobotu 19. května jsme za krásného slunného počasí
vyrazili na farní pouť. První krátkou zastávku jsme měli
v Senetářově, kde jsme si prohlédli kostel, vybudovaný v letech
1969-1971. Zdejší pan kostelník nám povyprávěl o pohnuté
historii a moderní výzdobě kostela.
Poté jsme přijeli do Křtin, známého poutního místa,
zasvěceného Jménu Panny Marie. Účastnili jsme se mše sv.
v 10.30 hod. Krásně zdobený kostel byl plný poutníků, část z nich
přišla pěšky nebo na kolech z Břestu a dalších míst. Při mši sv.
zahrála jejich „mládežnická dechovka“. Všechny poutníky přivítal
Mons. Jan Peňáz, který se s námi přišel rozloučit i do autobusu
a dal nám na cestu požehnání.
Po mši sv. jsme měli asi hodinový „rozchod“, který každý
využil podle svých představ, a pokračovali jsme v naší cestě.
Čekala nás prohlídka jeskyně Balcarka., která je považována za
nejhezčí v Moravském Krasu. Prohlídka byla opravdu zajímavá
a ti, kteří se zúčastnili, vůbec nelitovali námahy při zdolání 330
schodů. Ostatní si odpočinuli na sluníčku v pěkném prostředí.
Hned po prohlídce jeskyně jsme pokračovali do Sloupu. Tady
stojí monumentální barokní kostel zasvěcený P. Marii Bolestné.
Zde jsme se sešli s poutníky z Prostějova a společně jsme měli
májovou pobožnost, kterou vedl náš O. Jiří Ramík. Místní pan
farář nás poté seznámil s historií tohoto poutního místa.
Domů jsme se vraceli plní zážitků a dobré pohody.
Chtěla bych jménem organizátorů poděkovat všem, kteří se
poutě zúčastnili, za jejich vstřícnost, dochvilnost a vytvoření
pěkného společenství.
H.Pavlíková
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JÁHENSKÁ SVĚCENÍ V OPAVĚ
V sobotu 23. června zažila naše diecéze krásnou událost.
V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě přijali tento den
jáhenské svěcení tři mladí muži. Byli to dva bohoslovci David
Powiesník z Karviné a Jakub Štefík z Kunína a hlavně jeden trvalý
jáhen, a to Pavel Kupčík z naší farnosti.
Jáhenské svěcení přijali vkládáním rukou biskupa Františka
Václava Lobkowicze během slavnostní mše svaté, které bylo
přítomno mnoho kněží a jáhnů, ale také věřících z Kopřivnice
a okolí, kteří přišli svou přítomností a modlitbou jáhna Pavla
podpořit.
K této nové službě Ti Pavle přejeme hodně síly a darů Ducha
svatého. Přinejmenším to samé přejeme i manželce Vlaďce a celé
rodině. Všem navíc patří i poděkování za podporu v době
náročného studia.
Pavel Janek
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 23. ČERVNA 2012
Byl to den, na který jsem se dlouho těšil a připravoval.
Prožívám teď v srdci velkou vděčnost a štěstí. Při samotném aktu
svěcení, když jsme na důkaz pokory leželi před Hospodinem tváři
k zemi, prosil jsem o dary Ducha sv. nejen pro sebe a svou
rodinu, ale pro všechny, které mám rád, tedy i pro vás, farníky
z Kopřivnice. Děkuji všem, kteří v tento den byli se mnou nebo
mne provázeli modlitbou. Uvědomuji si, že je to pro mne velkým
povzbuzením a jsem rád, že mohu sloužit právě této farnosti,
která je mladá nejen duchem. Kéž nám všem Bůh žehná.
Pavel Kupčík – trvalý jáhen

BOHOSLUŽBY BĚHEM PRÁZDNIN
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

1800
700
1800
700
700
1645 penzion;
645 a 945

Lubina 1900
1800 farní kostel

Pouť farnosti na Radhošť - sobota 1.9.2012

Z KATOLICKÉHO DOMU
POZVÁNÍ
V loňském roce proběhly v naší farnosti Manželské večery,
které byly všemi zúčastněnými hodnoceny velice kladně.
I v letošním roce se nabízí příležitost pracovat na našich vztazích,
tentokrát v trochu jiném duchu.
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Pro všechny, kdo se chtějí trochu pobavit, zopakovat si taneční
kroky a třeba se naučit i nové, ale hlavně prožít několik večerů
v příjemné společnosti, proběhnou v Katolickém domě Taneční
večery.
Jedná se o šest setkání (26.10., 2.11., 9.11., 22.11., 29.11.
a 7.12.) v době od 19,30 do 21,30. Cena pro pár je 1500 Kč,
hodiny povede Mirek Gilar.
Přihlásit se můžete na adrese kat.beseda@tiscali.cz
nebo u Standy Šimíčka na tel. 728 686 356.
Přijďte všichni, kdo máte chuť setkat se s přáteli
a vyzkoušet něco nového.
Laďka Kupčíková

ZE ZŠ SV. ZDISLAVY
Co nového ve škole?
„Když na louce kvetou kopretiny, těšíme
se všichni na prázdniny, po roce už tady
budou zas, nastane nám lenošení krásný
čas……“
Kopretiny už odkvetly a prázdniny jsou
za dveřmi. Než definitivně zavřete školní
aktovky, dovolte ještě poslední ohlédnutí za
školním rokem. Jan Amos Komenský by se možná divil, kdyby na
svůj svátek zahlédl v rolích učitelů žáky devátých tříd. Neměli to
lehké, spolužáci byli někdy nemilosrdní. Věřím, že i přesto se tato
pěkná tradice udrží. Koncem března jsme ve škole přivítali
vzácnou návštěvu, otce biskupa Františka Václava Lobkowicze. Na
prvním stupni zhlédl pohádku o Šípkové Růžence, na druhém se
zúčastnil křížové cesty a besedy s žáky. Na památku dostal koláž
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fotografií ze života školy a pozvání na oslavu 20. výročí založení
školy, která proběhne v příštím školním roce.
Vrátíme se do rozkvétajících luk. Ve škole nám vykvetla jedna
pěkná květinka. Klára Šprochová ze třetí třídy vyhrála pěveckou
soutěž Koprstar 2012. Klárka nebyla „pátá“, jak zpívala, ale
PRVNÍ! Gratulujeme. Školní družině se podařilo získat prodejem
výrobků na velikonočním jarmarku peníze na tkalcovský stav
a tak se těšíme, že nám nebudou jen plést hlavu skvělými
nápady, ale i nějaký ten kobereček vznikne.
I když nejsme sportovní škola, sportovními úspěchy se jaro
jen hemžilo. V soutěži Kopřivnická laťka ve skoku do výšky si
doskočil pro 1. místo Josef Štrbavý ze 7. třídy. Největším
úspěchem bylo 3. místo ve Streethockey 2012 v Ostravě. Na
začátku této již tradiční soutěže stálo celkem 188 družstev za tří
krajů – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského, do finále
se probojovalo 64 družstev. V napjaté atmosféře kluci hráli jako
o život. A fanoušci v čele s panem ředitelem zase ztráceli hlas. Ale
povedlo se a bronzová je doma. Zcela jiným sportovním zážitkem
bylo setkání dvou družstev na prvním přátelském utkání ve
stolním tenise. Základní školu svaté Zdislavy vyzvalo družstvo
z denního stacionáře ve Vlčovicích. Přestože byli vyhlášeni ti
nejlepší, cílem této akce bylo především si zasportovat a poznat
se navzájem. O sportu si také povídáme. Družinu navštívili
úspěšní hokejisté Radek Bonk a Patrik Bartošák. Povídali nám
o tom, jak se ke sportu dostali, předvedli nám hokejovou výstroj
a rozdávali autogramy. Sportovní úspěchy jsme završili
20. června, kdy jsme přivezli dva zlaté poháry z turnaje církevních
škol v Hradci nad Moravicí.
Nejen sportem škola žije. Ve čtvrtek 24. května odpoledne se
v lese za kopřivnickým koupalištěm začaly dít podivuhodné věci.
Cesty i pěšiny, mýtiny i paloučky se hemžily pohádkovými
postavami- nechyběli čerti, čarodějnice, víly, loupežníci, rytíři ani
králíci z klobouku i lesní strašidlo HADÍ ZLOBR se zastavilo.
Pohádkový les si pro své mladší spolužáky a celé rodiny připravili
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žáci 8. a 9. třídy. V cíli pak na všechny čekalo občerstvení, oheň,
špekáčky a spousta dalších atrakcí a zábavy.
Poslední školní měsíc v akcích rozhodně poslední není. Na den
dětí si v kulturním domě převzalo 8 dětí ocenění za literární
a výtvarnou soutěž, vyhlášenou Městskou knihovnou Kopřivnice
na téma Jablko nepadá daleko od stromu. O pár dní později si
naši nejmladší z 2. a 1. třídy změřili síly v Atletickém víceboji.
I když se nám příliš nedařilo, bojovali jsme statečně a 5. místo ve
své kategorii získala Noemi Anna Červenková.
Přichází čas školních výletů. Ať jedete na Helfštýn, Javorník,
do Prahy, na Vanaivan, či dokonce do Narnie, vždy stojí za to
trávit čas společně. Ještě vystoupení na Evropském svátku hudby
a konec roku je tu, co by dup. Než si dupne, ještě jsme si opět
zasportovali. Klub rodičů připravil pro děti 1. stupně Sportovní
olympijský den. Kromě tradiční střelby ze vzduchovky si děti
i netradičně vyzkoušely lezení na horolezecké stěně. Někteří
zdatní šplhavci (kontrolní otázka – kdo je šplhavec a kdo je
šplhoun?) vylezli až nahoru a sklidili plný počet bodů. Oblíbená
trampolína také nezahálela a salta se metala jedna radost. Za
hezký den se sluší Klubu rodičů poděkovat.
Kdybyste přišli ve čtvrtek 21. 6. do školy, zdálo by se vám, že
celá škola se chystá spát. Paní učitelky v elegantních nočních
košilkách a žáci také, navíc s plyšáky pod hlavou. Byl totiž
pyžamový den. A v pátek vládly puntíky a kostičky. Kdo oba
barevné dny vyhrál, ještě nevíme, ale legrace to byla.
Zbývá společné ohlédnutí za školním rokem, najít vítěze
soutěže Zdislava má talent, vážně spočítat známky, vytisknout
vysvědčení a…..je tu lenošení krásný čas. Zaslouží si jej děti,
rodiče a přejte jej i nám pedagogům. Škola si jej moc neužije,
čeká ji rekonstrukce kanalizace. Rozpočet na tuto akci města
Kopřivnice je 2,9 milionu a bude se provádět hlavě v době letních
prázdnin. Tak ať se vše zvládne a na začátku září voda teče…
Hezké prázdniny!
Vladimíra Kupčíková
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DĚTSKÝ KOUTEK

Tajenka - dostal dva dopisy od apoštola Pavla
odpověď: ___________________________________

Tajenka - byl soudcem v Izraeli a vynikal svojí silou
odpověď: ___________________________________
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Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

LÉTO

2012

05.07.2012 - čtvrtek: Pouť sv. Cyrila a Metoděje: 930, 1100, 1400
SOBOTY (bohoslužbu zajišťují):
07.07.2012 - 1100

farnost Frenštát pod Radhoštěm

14.07.2012 - 1100

farnosti Libhošť, Rybí, Albrechtičky

21.07.2012 - 1100

farnost Zašová (pouť rodin)

28.07.2012 - 1100

farnosti Nový Jičín, Kunín, Šenov u N.J.

04.08.2012 - 1100

farnosti Rožnov p.R., Hutisko, Bečvy
(P. F.Petrík )

11.08.2012 - 1100

150. výročí slovanské pouti
(o. biskup Lobkowicz)

18.08.2012 - 1100

farnosti Hodslavice, Životice u N.J.

25.08.2012 - 1100

„pouť Bečev“ (Dolní Bečva, Horní Bečva)

01.09.2012 - 1100

farnost Kopřivnice

08.09.2012 - 1100

farnost Frenštát p.R.

15.09.2012 - 1100

výročí posvěcení kaple

SBÍRKY PŘI VŠECH BOHOSLUŽBÁCH BUDOU NA OPRAVU KAPLE
K bohoslužbám srdečně zvou:
Duchovní správa Frenštát p.R. a Matice Radhošťská
UPOZORNĚNÍ!
Během bohoslužeb není kaple přístupná prohlídce.
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PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Zveme na letní tábor pro rodiny s dětmi, které mají chuť, odvahu
a opravdové nadšení k tomu, aby strávily pár dnů v přírodě pod
stany a užily si prázdnin.
TÁBOR PRO RODINY 2012
Místo:
Termín:

Morávka
10. – 14. srpna 2012

Stany nám zapůjčí naši skauti,
doporučujeme si však vzít i svoje.
Více info podají vedoucí tábora:
Martin Macko
(604646903, bedrnick@centrum.cz)
a Jarek Toman
(724512033, JaromirToman@seznam.cz)
-------------------------------------------------------------------------Jména rodičů: ……………………………………………...……………………..
Jména a věk dětí ………….…………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………….
Tábora se účastníme:
po celou dobu
kratší dobu, tj. od……….….. do………………..
Budeme spát:
ve skautských stanech a potřebujeme .….. 2 lůž. stanů
bereme si vlastní stan
Kontakt:

tel. ………………………………………..……….………
e-mail:……………………………….…………………..
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