
PŘIHLÁŠKA 
na Dívčí olympiádu v Telnici 1. dubna 2023 

pro děvčata Modřického děkanátu: 1.-9. třídy ZŠ 
 

Název farnosti: ……………………………………   kategorie:  I. stupeň ZŠ / II. stupeň ZŠ 

Přihlašuji tímto níže uvedená děvčata k účasti na Dívčí olympiádě: 

Jméno a příjmení Třída ZŠ Farnost Obec/město Velikost trička 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dospělá kontaktní osoba za farnost pro řešení organizačních záležitostí: 

Jméno a příjmení: ……………………………  Telefon: …………………………. Podpis: ……………… 

Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na adresu: divci.olympiada@seznam.cz.  



Důležité informace k Dívčí olympiádě 2023: 
Startovat budou přihlášené týmy jednotlivých farností, ty se budou členit podle 
dvou věkových kategorií: mladší – I. stupeň ZŠ a starší – II. stupeň ZŠ. 

Pro týmy I. stupně ZŠ je minimální počet děvčat v týmu stanoven na pět, pro druhý 
stupeň šest. V případě, že nemáte dostatek děvčat do jednotlivých týmů, nevadí: 
doplníme váš tým děvčaty z jiných farností. Pokud se u vás ve farnosti nachází 
pouze jedno či dvě děvčata, která by se chtěla zúčastnit, není vůbec problém je 
přihlásit. Následně budou zařazena do jiných týmů (nejlépe z blízkých obcí ve 
vašem okolí). 

Každá účastnice obdrží na místě barevné tričko na památku a také kvůli 
jednoduchému rozlišení, k jakému týmu patří. Každý tým z vaší farnosti musí 
doprovázet alespoň jedna dospělá osoba, která bude po celou dobu přítomná 
programu Dívčí olympiády a spolu se svým týmem. Při každé registraci prosím 
nezapomeňte uvést kontaktní osobu za vaši farnost/tým a kontakt na ni, abychom 
se s ní mohli spojit a dohodnout podrobnosti k účasti vašich dětí.  

Tato akce je celodenní. Začínáme (prosíme přesně) v 8:00 hodin v telnickém kostele 
sv. Jana Křtitele, kde proběhne úvodní požehnání. Následný program bude 
připraven na sokolovně (v sále a ve sportovní hale) a na Orlovně. Dětem připravíme 
„švédský stůl“ s velkým výběrem jídel na oběd (prosíme i o vaše přispění) – 
společně poobědvají u jednoho stolu. Svačiny a pití na celý den si pak každá 
účastnice bere s sebou ve svém batůžku. S sebou si mají děvčata vzít sportovní 
oblečení a obuv do tělocvičny (pozor na barvící podrážku). Předpokládaný konec 
akce bude po 19. hodině. 

Program bude velmi rozmanitý, veselý a hravý, chybět nebude ani modlitba  
a písničky. V případě, že ve vaší farnosti máte dívky ve věku SŠ/VŠ a chtěly by nám 
pomoci, ozvěte se prosím na telefon Moniky Hoffmannové - 604 840 376.  

Věříme, že si holky tuto dívčí akci užijí: mohou se při ní nejen pobavit, zazpívat  
či zasportovat, ale především se seznámit s novými kamarádkami z blízkého  
či vzdáleného okolí. Po celý den bude probíhat olympijská soutěž, která bude 
v závěru dne vyhodnocena a všechny týmy odměněny. Startovné na pokrytí 
nákladů je 150 Kč/os. (děkujeme i za každý dar navíc, jen startovné náklady totiž 
nepokryje). 

Každý tým by si měl s sebou vzít jednu „olympijskou pochodeň“, tedy vlastně 
nějakou svíčku, lampičku, se kterou poběží štafetu (pozor, v Telnici občas fouká 

vítr… :-). 

Bližší informace získáte na tel.: 604 840 376. Děkujeme předem za všechny vaše 
modlitby za zdar této akce a za jakoukoliv podporu.   

Těší se       tým organizátorů modřického děkanátu 


