
Adresa tábora: 
Voithenberg 9, 93437 Furth im Wald 
Během tábora nás zastihnete pod: 
 0 99 73/24 75 

 

Přihlášky 
Přihlašovací formulář najdete jako samostatný 

soubor v příloze emailu. Vyplněnou a 

podepsanou přihlášku pošlete naskenovanou 

nebo vyfocenou (dobře čitelnou!!!) na: 

voithenberg@seznam.cz.  

 

Přihlašování je možné do 1. 7. 2023 

 

Cena 
Pro české děti činí náklady za celý tábor 

1500kč/60€ plus kapesné cca 10-15€, které 

prosím dejte dítěti s sebou dle Vašeho uvážení. 

Poplatek je možné zaplatit v korunách, kapesné 

prosíme rovnou v eurech. Za tyto peníze si bude 

dítě moci po dobu tábora kupovat maličkosti 

(sladkosti, limonády, ovoce, pohledy atd.) v 

táborovém mini-obchůdku. 

Poplatek a kapesné se budou jako vždy vybírat 

při příjezdu. 

 

Doprava 
• vlastní 

• příjezd v neděli 13. 8. mezi 14:00 a 16:00 

• v 16:00 začíná program  

• Odjezd je v sobotu 19. 8. mezi 14:00 a 

16:00 Uhr 

Telefonáty a návštěvy 
Z pedagogických důvodů jsou návštěvy rodičů ze 

strany pořadatelů nežádané. 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o to, abyste 

dětem s sebou nedávali mobilní telefony a nevolali 

jim.  

 

 

Co s sebou 
Po přihlášení dostanete seznam všech věcí, které 

bude vaše dítě během táborového týdne potřebovat.  
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Aktuální informace: 
www.bdkj-kinderzeltlager.de 

BDKJ Kinderzeltlager Voithenberg 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čarodějnice a kouzelníci… 

…magický týden na 
Voithenbergu 

Léto 2023 

http://www.bdkj-kinderzeltlager.de/


BDKJ Diecézní spolek Regensburg 

Zve i v roce 2023 na 

Letní tábor 
na Voithenberg 

 holky a kluky z ročníků 
2010, 

2011, 2012 a 2013. 

 

 
 

Termín: 13. – 19. srpen 2023 
 

Dětský tábor BDKJ je prázdninový program, ve 

kterém je začlenění prioritou. Vítány jsou proto i 

děti s handicapem. Pokud má vaše dítě speciální 

potřeby, informujte nás o nich prosím co 

nejpřesněji. 

Už skoro dvě desetiletí je na třetí turnus tohoto 

tábora pozváno 20 českých dětí, aby se seznámily s 

našimi německými sousedy a dostaly možnost 

navázat tak s nimi přátelské vztahy. Tato návštěva 

umožní i letos speciální formu mezinárodního 

setkání. 

Program: Týden plný magie! 
Oprašte svá čarodějnická košťata a nabruste si 

hůlky. 

Čarodějnice a kouzelníci se setkají na 

Voithenbergu a přenesou vás na týden plný 

kouzel. 

Celou dobu vás budou provázet kouzelné 

workshopy, hry a stopovačky. Kromě toho se 

můžete těšit na dobrodružství, přespání v přírodě, 

večery u táboráku a možná i na překvapení. 

Budeme si vyprávět příběhy ze světa čarodějnic a 

kouzelníků… 

… to vše a ještě mnohem více můžete poznat a 

zažít na Voithenbergu! 

 Co všechno tě čeká:  
• Idylicky položené a vysoce komfortní tábořiště 

uprostřed bavorského lesa nedaleko českých 

hranic (3 znaky) 

• Osvětlené stany s dřevěnou podlahou  

• Moderní sociální zařízení 

• Prolézačky, volejbalový i basketbalový kurt, 

fotbalové hřiště, pingpongový stůl, fotbálek a 

spousta dalších atrakcí  

• Pedagogicky vzdělané a vyškolené vedoucí 

• Zajištění zdravotní péče (ve spolupráci s 

tamějšími doktory a zubaři) 

• Vyvážená strava a produkty z regionální a 

biologické výroby, jako produkty fairtrade  

• Čaj a voda k dispozici po celou dobu tábora  

• Další nápoje, ovoce, sladkosti, pohlednice, 

známky a další drobnosti jsou k zakoupení v 

táborovém mini-obchůdku 

• Vlastnoručně vyrobené a napsané táborové 

noviny  

• Dobře vybavený a útulný čtenářský koutek 

• Čas na hraní a klábosení s (novými) kamarády 

• Plánování a realizace tábora probíhá s 

ohledem na životní prostředí 

• týden relaxace bez televize, počítače, 

tabletu a mobilu 

 

 
Máte další otázky?  
Pak se neváhejte obrátit na  
BDKJ-Diözesanstelle. 0941 597-2296 nebo bdkj@bdkj-
regensburg.de.  
 
Kontakt pro české děti:  
Katka Břendová 
voithenberg@seznam.cz 
+420 732 944 040 


