
Římskokatolická farnost Kaplice  

  pořádá: 
 

 
 

což je víkendový zábavný i poučný pobyt pro děti v křesťanském duchu 

v Diecézním domě mládeže v Ktiši u Prachatic (býv. fara). Tf: 604 214 741 
 

ODJEZD: pátek 
     z Kaplice ve 14.15z autob. nádraží,  z Malont  ve 13.15 ze zastávky, 

     z Pohorské Vsi ve 13.30 ze zastávky,  z Rožmitálu ve 13.45 ze zastávky 

NÁVRAT:  neděle navečer (pro dítě si můžete příp. i dojet,
můžeme pro Vás zajistit oběd) 

POPLATEK:  Kč. (cesta, ubytování, strava), je možná i sleva 

S SEBOU: spací pytel nebo povlečení, sportovní oblečení na ven, dobré 

boty, přezůvky, oblečení na doma, oblečení do deště, 

hygienické potřeby ap.  

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte vyučujícímu náboženství, 

nebo v  kostele, anebo zašlete na faru: Farské nám. 80, 382 41 Kaplice.  

Telefon: 380 313 096, mobil: 732 872 662-P.Šimák. 
 

Na pěkný víkend se těší P. Pavel, Zuzka a Petr Kornatovských 
 

odstřihněte  
 

Přihláška na akci 
 

 

 

  7.- 9.6.2019 
 
 

Jméno dítěte         ______ 

 

Rodné číslo      Zdrav. pojišťovna:  
případné zdravotní problémy a jiná sdělení napište na druhou stranu přihlášky  

  

Adresa  _________________________________________ 

 

      Třída dítěte______________ 

 

Podpis 1 z rodičů               ________________ 
 
 

Přijedete pro dítě v neděli:?............ (pokud ne, dítě přivezeme)  

Chcete na neděli zajistit oběd navíc? …….. (á 50,- Kč) Počet:……….. 
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