
RODINNÝ TÁBOR 2022 
 

  PROGRAM 

28.07.2022 (štvrtok) 

9:00 Stretnutie na fare: ranná bohoslužba; úvodný program; táborová hymna; zoznamovacie hry 

11:00 

Motýlia záhrada na Paseke (Kostolná pri Dunaji) https://slovenskycestovatel.sk/item/motylia-
zahrada-na-paseke / Oáza sibírskeho tigra (Kostolná pri Dunaji) https://tigre19.webnode.sk/ / 
Vodný mlyn Jelka (obed, prehliadka mlyna, hry) 
http://www.jelka.sk/sk/cl/47/051019141845/VODNY-KOLOVY-MLYN-A-SKANZEN  

19:00 Prechádzka na modranskú kalváriu 

29.07.2022 (piatok) 

9:00 Stretnutie na fare: ranná bohoslužba a program 

10:00 

Kukuričné bludisko (Vlčkovce) http://www.sezaland.sk/uvod/kukuricne-bludisko/ / Tarzania 
(Vlčkovce) https://www.tarzania.sk/vlckovce  / múzeum Holokaustu (Sereď) 
https://www.snm.sk/muzea-snm/muzeum-zidovskej-kultury/muzeum-holokaustu-v-
seredi/navstivte/expozicie?clanok=muzeum-holokaustu-v-seredi-1 / Misia na plote (Trnava) 
(obed podľa miesta, kde sa práve budeme nachádzať) 

30.07.2022 (sobota) 

9:00 Stretnutie na fare: ranná bohoslužba a program 

10:00 

HRADY – ZÁMKY – ROZHĽADNE: rozhľadňa Jablonec 
https://slovenskycestovatel.sk/item/rozhladna-jablonec  – History Park Štefanová 
https://historypark.sk/  – Smolenický zámok 
https://kcsmolenice.sav.sk/?lng=sk&charset=&doc=basinfo_examination – rozhľadňa Rozbehy 
https://www.kamnavylety.sk/rozhladna-rozbehy/ – hrad Korlátka https://www.hrady-
zamky.sk/korlatka/  (obed cestou v Doľanoch) 

18:00 Grilovačka (treba si priniesť, kto čo chce a zje) /  večerné kino / prespávačka na fare 

31.07.2022 (nedeľa) 
8:00 Raňajky na fare 

11:00 Bohoslužba na Čermáčke / opekačka (prípadne ešte kratší poobedný výlet) 
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INFO 
 

• Rodinný tábor je určený pre deti aj dospelých (rodičia a deti / starí rodičia a vnúčatá / dospelí bez detí alebo s „požičanými deťmi“ – krstné deti, 
synovci a netere ...) 
 

• Stretávame sa každé ráno o 9:00 hod na ev. fare (Štúrova 1) 
 

• Začíname rannou bohoslužbou a programom na tému ZOOTOPIA 
 

• Pokračujeme výletmi do blízkeho okolia (miesta uvedené v tabuľke môžeme modifikovať podľa aktuálnej situácie a zostavy) 
 

• Cestuje sa vlastnými autami (v prípade potreby je možné sa dohodnúť na spoločnom odvoze) 
 

• Väčšina miest je prevádzkovaná súkromnými prevádzkovateľmi – platba vstupného kartou často nie je možná, treba mať hotovosť 
 

• Zo soboty na nedeľu je možnosť prespávačky na fare pre deti aj dospelých – v prípade priaznivého počasia vonku (pod širákom alebo v stane – stan 
si treba priniesť); v prípade nepriaznivého počasia v zborovke 
 

• V nedeľu začíname výnimočne spoločnými raňajkami (kto čo donesie – dohodneme v prvých dňoch tábora) 
 

• Poplatok za tábor nie je určený, každá rodina si hradí aktuálne výdavky 
 

• Je možné zúčastniť sa len časti tábora (niektoré dni), ale budeme radi, keď budeme spolu počas celého tábora 
 

• Prípadné ďalšie otázky môžete písať na: oslik.jan@gmail.com 
 

• Prosíme, aby ste do 25.07.2022 na uvedenú adresu nahlásili, či sa rodinného tábora zúčastníte  
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