
Fary, chalupy a tábořiště pro pobyty dětí a mládeže 
převážně na území brněnské diecéze 

 

Místo Vybavení Kapacita Cena os/noc Kontakt Poznámka I. Poznámka II. 

Štítary – TZ Junior 

Zrekonstruovaná 

vybavená kuchyň, 

jídelna, 2x budova –  

2 – 8 lůžkové pokoje 

oddělené sociální 

zařízení 

66 osob 100,- Kč + energie/ 

dospělí 

50,- Kč + energie/ dítě 6. 

- 15. let 

20,- Kč + energie/dítě do 

6 let 

 

Za týden celý areál 

25000,- Kč + energie 

František Jeleček 

tel.: 602 773 722 

jelecek@biskupstvi.cz 

 

www.sdruzenipetrov.cz 

 

Provoz březen – 

listopad 
Krásné prostředí blízko 

Vranovské přehrady, 

výlety na hrady a zámky 

S sebou spacák 

a prostěradlo  

 

DCŽM MAMRE Osová 

Bítýška 

7x WC, 5x sprcha, 7x 

pokoj na spaní, plně 

vybavená kuchyně, 

jídelna až pro 50 lidí, 

kaple, 2x sál, 4x chatka 

45 osob – fara 

 

16 osob - chatky 

70,- Kč + energie Tel.: 777 632 595 

mamre@seznam.cz 

 

 

Celoroční provoz S sebou spacák, přezůvky 

 

Bedřichov 

u Lysic 

4x WC, 3x sprcha, 

30x postelí v patře ve 4 

pokojích. + samostatný 

pokoj pro 3 (sprcha+ wc) 

33 osob 100,- Kč + energie (so, 

ne, svátky a všední dny v 

sezoně od 15.5. do 30.9.) 

 

Jaromír Holcner 

tel: 603 215 284 

mirek.holcner@seznam.cz  

 

Celoroční provoz 
Obecní vodovod 

les 150 m 

koupání 3 km 

S sebou prostěradlo nebo 

deku, spacák, přezůvky 

 

(na postel nesmí 

mailto:jelecek@biskupstvi.cz
http://www.sdruzenipetrov.cz/
mailto:mamre@seznam.cz


kuchyň s vybavením, 

jídelna 

80,-Kč + energie 

ostatní všední  dny mimo 

sezonu od 1.10. 

do 15.5. 

www.farabedrichov.mtw.cz  

 

 karimatka) 

Benetice 
kuchyň, koupelna, WC, 

3x pokoje 

20 osob 50,- Kč / léto 

60,- Kč /zima 

rudikov@dieceze.cz   

Bítov 

2 WC, 15x postel, 

1x sprcha, 2x místnost, 

kuchyň + jídelna 

20 osob Dle dohody P. Milan Plíšek  

tel.: 515 269 384 

mipli@seznam.cz 

 

Celoroční provoz 
obecní vodovod 

v zimě nutné zatopit 

o den dříve!! 

 

Blansko – Katolický 

dům 

tři sály, 

prostorná kuchyně, 

zrekonstruovaná a nově 

přistavěná část 

ubytování, 

2x hygienické zázemí, 

7 pokojů, 

společenská místnost 

 

41 lůžek 90 Kč + energie,  

pro skupiny sleva 

Martin Dyčka,  

tel.: 721 245 190 

 

info@skdblansko.cz  

 

skdblansko.cz  

 

@KatolickydumBlansko 

Celoroční provoz 
Nedaleko vlakové 

zastávky a centra 

města, Moravský 

kras, aquapark a jiné 

atrakce Blanska 

S sebou spacák, 

přezůvky, ručník 

 

Bohuňov 

1 x WC, vana, sprcha 

 

20 osob 

 

30,- Kč osoba/noc 

 

P. Michal Polenda  

tel.: 736 529 286 

Michal.Polenda@seznam.cz 

Okolní příroda 

krásná, ubytování 

spartánské. 

 

S sebou spacák a 

karimatku 

Brtnice u Jihlavy 

- farní dvůr 
 

WC, sprchy, jídelna, 

zahrada, 

4 postele, ubytování na 1 

velké půdě, 

 

40 – 50 osob 

 

55,- Kč + energie 

 

P. Petr Balát 

tel.: 732 352 830 

farnost.brtnice@gmail.com 

 

www.farnostbrtnice.cz 

 

Pouze letní provoz 

lze zamluvit spolu s 

farou 

S sebou spacák 

a karimatku 

Brtnice u Jihlavy 

- fara 

kuchyně, WC, 

2x vana + sprcha, 

22x 

postel, 5 pokojů 

zahrada, 2patrový sklep 

ping pong, stolní 

fotbal, Wi-Fi 

25 osob 

(8 osob na karimatce) 

 

69,- Kč + energie/ 

dítě 

 

99,- Kč + energie/ 

dospělí 

 

P. Petr Balát 

tel.: 732 352 830 

farnost.brtnice@gmail.com 

 

www.farnostbrtnice.cz 

Celoroční provoz 

V létě lze zamluvit 

spolu s farním 

dvorem 

S sebou spacák 

a karimatku 

Cizkrajov 

6x WC, 3x koupelna, 

10x umyvadlo, 

5x sprcha, jídelna + 

vybavená kuchyně, 

6x místnost s lůžky 

do 50 osob  50,- Kč osoba/noc + 

energie 

 

P. Bohumil Urbánek 

b.urbanek@post.cz 

 

www.farnosti-slavonicka.cz 

 

Lesy 1km,  

aquapark v Dačicích, 

koupaliště v Jemnici, 

karmelitánský klášter 

Kostelní Vydří, 

mariánské poutní 

místo Montserrat, 

renesanční města 

Telč a Slavonice,… 

S sebou spacák 

a prostěradlo 

http://www.farabedrichov.mtw.cz/
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mailto:mipli@seznam.cz
mailto:info@skdblansko.cz
http://skdblansko.cz/
http://facebook.com/KatolickydumBlansko/
http://Michal.Polenda@seznam.cz/
mailto:farnost.brtnice@gmail.com
http://www.farnostbrtnice.cz/
mailto:farnost.brtnice@gmail.com
http://www.farnostbrtnice.cz/
mailto:b.urbanek@post.cz
http://www.farnosti-slavonicka.cz/


Čučice 

32x postel, WC, jídelna, 

topení – uhlím 

 

32 osob 80,- Kč/ léto 

 

120,- Kč/zima, jaro, 

podzim 

Vít Kobza 

tel: 702 205 809 

vit.kobza@brno.sdb.cz 

 

https://brno.sdb.cz/pronajmy/ 

Celoroční provoz S sebou spacák, 

prostěradlo, přezůvky 

(polštářek) 

 

 

 

Dešné u Dačic 

 

4 záchody a 2 sprchy. 

Kapacitně 40 nových 

postelí. Pokojů je 5. 

 Pak je tam větší farní sál 

a velká farní zahrada. 

Fara je uvnitř nově 

zrekonstruovaná. 

 100 Kč/ osoba 

50 Kč/ děti školního 

věku do 15 let 

U rodin s více dětmi 

sleva dle domluvy. 

 

Energie se platí zvlášť. 

P. Karel Janů 

Tel. 605173375 

janu.karel@seznam.cz  

 

http://www.farnosti-

slavonicka.cz/farnosti/farnost-

slavonice/aktualni-bohosluzby.html 

  

Lidé sem jezdí za 

památkami, za turistikou 

nebo cyklistikou. 

Fryšava 

Kuchyň, společenská 

místnost, 2x velká 

ložnice, 2x sprcha, 4x 

záchod 

 

30 - 35 osob 100, - Kč + energie P. Sylwester Jurczak 

 tel.: 733741473  

frysava@dieceze.cz  

 

www.farnostfrysava.cz 

Fara v krásném 

prostředí Vysočiny v 

blízkosti je devět 

skal, rybník Sykovec 

a Medlov  

S sebou spacák a 

přezůvky 

 

 

 

              

Hartvíkovice 

3 pokoje na spaní 

(několik matrací), 

kuchyň, 1x WC,  

1x koupelna 

20 osob 60,- Kč / léto, 

  

80,- Kč / zima 

P. Tomáš Holý  

tel.: 731 428 346 
Celoroční provoz 

V blízkosti Dalešická 

přehrada 

S sebou karimatka a 

spacák 

Heraltice 

4x WC, 1x sprcha, 2x 

sporák na plyn, 

elektrická trouba, 

lednička, mrazák 

40 osob 40,- Kč P. Václav Novák 

tel.: 604 136 065 

Les 1,5 km, 

koupání 1km – 

přehrada, obecní 

vodovod 

 

Hustopeče 

Klubovna, kostel, 

matrace, WC, sprcha, 

plně vybavená kuchyně + 

jídelna 

50 osob 50,- Kč/ léto 

 

50,- Kč + energie/zima 

P. Jan Nekuda 

tel.: 723 529 476 

Soustředění scholy, 

duchovní cvičení 
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Jeníkov u Hlinska 
 

 

8x 2lůžk.+ wc,  

kuchyň, jídelna, spol. 

místnost 

2x WC, koupelna, 

4x pokoje s matracemi, 

kuchyně 

do 50 osob 120,- Kč/ léto 

140,- Kč/zima 

 

do 10 let 60,- Kč 

do 3 let zdarma 

Laštůvková Marie 

732 152 199 

 

 

Celoroční provoz 
Les 30 m,  

rybník 2,5 km 

2 malá hřiště 

 

Kašperské Hory 

15x pokoj (8x 2lůž., 2x 

3lůžk.,7x 4lůž.) 

kuchyňka, 

WC a sprchy, 

společenská místnost 

50 osob Léto 

dospělí 204,- Kč 

dítě 171,- Kč 

 

zima 

dospělí 232,- Kč 

dítě 200,- Kč 

Pí. Jiřina Petergáčová 

tel.: 736 467 392, 733 384 227 

  

Koněšín 

2x WC, koupelna, 

4 místnosti, 8 postelí, 

kuchyně 

do 20 osob 60,- Kč/ léto 

 

70,-Kč/ zima 

včetně energií 

 Celoroční provoz 
les v blízkosti, 

koupání – Dalešinská 

přehrada 

 

Mrákotín 

2 koupelny, WC, 

3 místnosti, jídelna, 

kuchyň 

40 osob 40,- Kč + energie Tel.: 566 466 051 

 

mrakotin@dieceze.cz 

  

Náměšť nad Oslavou 

Stanový tábor, vybavená 

kuchyně, 

50 osob 40,- Kč P. Tomáš Holý  

tel.: 731 428 346 

Louka uprostřed lesů 

nedaleko Náměště, 

přístupová cesta 

do elektriky není 

možné zapínat 

výkonnější spotřebiče 

– friťák, mikrovlnka 

 

Nemotice 

3x WC, 1x sprcha, 1x 

velká místnost (5 osob) 

2x malá místnost 

(3 a 4 osoby), 

vybavená kuchyně, velká 

zahrada s ohništěm,  

Wi-fi připojení 

do 12 osob (minimálně 4 

osoby) 

70,- Kč/léto 

(květen – září) 

 

80,- Kč/ zima 

(říjen – duben) 

 

Dr. Michael Korbička 

tel.: 721 416 989 

e-mail: mkorbicka@seznam.cz 

 

P. Martin Kohoutek  

tel. 605 352 976  

Les, koupaliště (cca 

6km) v Koryčanech. 

Obec Nemotice leží v 

blízkosti Chřibů a 

Ždánického lesa. 

 

ubytování celoročně, 

spacák sebou,  

možnost stanování na 

farní zahradě 

Nové Syrovice 
3x WC, 2x koupelna, cca 

6x místnost, kuchyně 

do 20 dětí Dle dohody Tel.: 568 421 349 Obecní vodovod Jen přes léto 

Olbramkostel 

4 pokoje, kuchyně, 

jídelna, 3x WC, 2x 

sprcha, 6 postelí, 

matračky, velká zahrada 

do 20 osob 70,- Kč Magdaléna Jírová 

Tel.: 731 402 745 

magdalenabaj@seznam.cz 

 

Rekreační oblast 

Vranov nad Dyjí, les 

10 min. V létě možné 

stanovat na přilehlé 

zahradě s kapacitou 

asi 15 stanů 

S sebou spacák 

mailto:mrakotin@dieceze.cz
mailto:mkorbicka@seznam.cz
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Olešná (u Nového 

Města na Moravě) – 

fara 

13 matrací, 

elektrické vytápění, 

velká společenská 

místnost, 

fara je po 

rekonstrukci 

do 13 osob, 

 

100,- Kč 

(včetně energií) 

Mgr. Marie Sirová 

tel.: 776 550 322 

bartosov@seznam.cz  

Celoroční provoz 
v zimě lyžování 

v okolí Nového 

Města na Moravě 

S sebou spacák a 

prostěradlo 

Olešnice 

2 velké vybavené pokoje 

+ postele, skříně, 

WC + sprcha 

vybavená kuchyňka 

15 osob 

 

(minimálně 5) 

65,- Kč  

1. 5. - 30. 9. 

 

125,- Kč  

1. 10. - 30. 4. 

 

při méně jak 5 osobách 

100,- Kč  

1. 5. - 30. 9.  

 

150,- Kč  

1. 10. - 30. 4.    

Ivana Novotná 

tel.: 731 646 908 

orlovna@orelolesnice.cz 

 

 S sebou lůžkoviny 

Oslava 

na Vysočině 

Indiánské Teepee 

s podlážkami, 

stany s podsadou, 

kuchyně, vojenský stan 

pro aktivity 

60 osob Dle dohody Martin Hladík 

tel.: 776 317 030 

hladas.martin@seznam.cz  

 

Tábořiště splňuje 

všechny hygienické 

i bezpečnostní limity. 

 

Ostrov u Macochy 

2x WC + sprchy, 

4 místnosti na spaní, 

matrace na spaní 

pro 11 lidí, 

plně vybavená kuchyně 

do 15 osob 90,- Kč Mgr. Z. Svobodová 

tel.: 516 444 310,  

606 552 773 

z.svobodova@tiscali.cz 

Celoroční provoz 
přednostně určeno 

pro skupiny věřící 

mládeže, školy 

skautské oddíly. 

S sebou spacák a 

napínací prostěradlo 

Podivín 

obytná půda cca pro 15 

osob, obytná místnost 

pro 5 osob. K tomu je 

k dispozici kuchyň, 

sociální místnost a 

klubovna (jídelna) pro 32 

sedících u stolů. 

Minimální počet 

účastníků pobytu 12 osob 

i s vedoucími. Max. 

zhruba až 35 (někteří by 

potom museli spát ve 

stanech). 

 

Cenová relace za pobyt 

se bude pohybovat 

v řádu desetikorun za  

započatý den a osobu. 

V této ceně jsou zahrnuty 

energie (voda, plyn, 

elektřina). U větších 

skupin (nad 25 osob) lze 

domluvit slevu. 

 

P. Slavomír Bedřich 

tel.: 608 250 229  

www.pobytpodivin.unas.cz 

Před budovami je 

větší prostor pro 

různé hry, ale i pro 

postavení několika 

stanů dalších 

bydlících. V areálu je 

také pergola s grilem 

a udírnou. Vlastníme 

i elektrické grily a 

máme možnost 

výčepního zařízení. 

Okolí. Lednicko-valtický 

areál. Cyklostezky. 

Památky. Města – 

Břeclav, Valtice, 

Mikulov, Lednice a další. 

Koupání v Břeclavi. Vše 

dostupné na kolech. 

Prosiměřice 

6 pokojů a v nich 25 

postelí, vybavená 

kuchyň, jídelna, 

lednička, mikrovlnka, 

plynový sporák s el. 

troubou, 6 záchodů, tři 

sprchy, 6 umyvadel, 

do 25 osob 80,- Kč osoba/noc + cena 

spotřebovaného plynu 

(14-15 Kč za kubík) 

 

P. Jindřich Čoupek  

tel.: 731 402 652, 

jindrichcoupek@seznam.cz 

 

v zimě se topí plynem 

v ústředním topení a 

dá se přitopit v sále v 

kachlových kamnech 

ping-pongový stůl a 

kalčo, prostorný dvůr s 

ohništěm… 
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Provodov 
2x WC, koupelna, 

kuchyně, postele 

18 osob 65,- Kč osoba / noc pí. Černá 

tel.: 724 257 028 
Provoz jen duben - 

listopad 

S sebou spacák 

Radešínská Svratka 

25x matrace, 

vytápění plynem, 

velká společenská 

místnost 

do 25 osob 100,- Kč/ den 

+ 

600,- Kč úklidové 

prostředky 

Lenka Vencálková 

tel.: 739 389 209 

kopretina1.radsvratka@zdar.charita.c

z  

Celoroční provoz 
v zimě lyžování 

v okolí Nového 

Města na Moravě 

 

Rozhraní 

Kuchyň, jídelna,  

2x pokoj, 2x WC, 

koupelna a dvě sprchy 

do 20 osob 

 

Osoba / noc: 

Léto - 100,- Kč, 

Zima -100,- Kč 

Jana Báčová,  

tel: 731 402 615 
Bacata@seznam.cz 

Celoroční provoz. 

Krásné a klidné 

prostředí, příroda, 

výlety.  

 S sebou spacák + 

karimatka,  

přezůvky 

Rudíkov 

4x WC, 2x koupelny, 3x 

sprcha 

kuchyně a jídelna 

velký sál, 

1x větší a 1x menší pokoj 

20 postelí 

velký udržovaný dvůr, na 

zahradě malé hřiště 

30 osob 70,- Kč + energie P. Milan Těžký 

tel.: 736 523 664 

 

farnost.rudikov@centrum.cz  

Pouze letní 

prázdniny 
 

obecní vodovod, 10 

min. od fary koupání 

 

Rychtářov 

20x postel, koupelna, 

sprcha, 

3x WC 

20 osob 50,- Kč / léto 

40,- Kč + energie/zima 

 

děti do 6 let 25,- Kč 

P. František Cinciala 

tel.: 739 246 000 

Les 5 min Není možné s sebou 

přivézt zvíře 

Staré Hamry 

- 

Dům sv. Josefa 

60x postel, parkoviště, 

WC + sprchy, jídelna, 

vlastní studna, finská 

sauna, kaple, ohniště s 

lavičkami, hřiště na tenis, 

volejbal, nohejbal 

a minikopanou 

60 osob Ceny dle webových 

stránek 

Jaroslav Kubeček 

tel.: 558 437 865,  

731 604 114 

dsj@ado.cz 

 

www.dsvj.cz 

Připojení na Wi-Fi Bazének 

Stařeč 

4x WC, 5x sprcha, 7x 

umyvadla, 4x pokoje 

s postelemi 

(25 postelí) 

kuchyně vybavená pro 

40 osob, 2x plynový 

sporák, jídelna pro 26 

osob, 

dvůr, ohniště, zahrada, 

ústřední topení a teplá 

voda 

30 osob  

(5 na vlastní karimatce) 

 

pouze pro 19 dětí do 

15cti let 

 

80,- Kč + energie/ 

dospělí 

 

60,- Kč + energie/dítě  

P. Stanislav Mahovský  

 

tel.: 608 077 718  

Celoroční provoz 
 

les 15 min. 

 koupání v Třebíči (v 

zimě krytý bazén)  

S sebou prostěradla 

a přezůvky 

 

Štítary - fara 
4x WC, 2x sprcha, 

2x pokoj, kuchyně, 

Do 25 osob 70,- Kč 

 

Dohnalová Táňa  

tel. 731 402 748 
Celoroční provoz 

Krásná příroda 

s sebou spacák a cca 5 

karimatek 
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jídelna, zahrada  v okolí Vranovské 

přehrady 

Vendryně 

7x postel 40 – 50 osob 50,- Kč P. Artur Józef Kimek 

tel.: 558 350 230 

 

rkf.vendryne@doo.cz 

Pouze letní provoz  

 

mailto:rkf.vendryne@doo.cz

