Hrdinové 2019
… A opět jsem se dostal do toho podivuhodného světa. Bylo tu známé údolí,
kamenná cesta vinoucí se jako kroutící se had spolu s klokotající říčkou jeho
středem. Po stranách údolí se zelenají ty úžasné hluboké lesy. Dokázal bych
jimi bloumat i několik dní. Vždy v nich švitořili ptáci, pásli se srny a jeleni. Ve
stinných zákoutích se dalo narazit na stopy jezevců a lišek. Zkrátka jsem zpět
v téhle úžasné krajině.
Copak mě tu dnes čeká za dobrodružství? Údolí je dnes podezřele tiché, dokonce mi začíná
připadat, že zlověstně tiché. Až na tichounce ševelící vodu a pár cvrčků v trávě vůbec nic. Ani ptáček
nezpívá, žádný vzdálený dusot kopyt. Jako by vše živé mělo z něčeho strach. Dokonce se ani listí
na nedaleké bříze nepohne, skutečně ani vánek, vlastně začíná být dusno v tom odpoledním slunci.
Nu nejsem žádný ustrašenec, který by se bál ticha. „Pojď, ty můj grošáku, jdeme vstříc novým
hrdinstvím.“ Pobídl jsem svého věrného přítele a začal sjíždět do údolí. …

Pojďte s námi prožít hrdinství na tábořišti a v jeho okolí. Na trutnovské tábořiště již
jedeme po několikáté a těšíme se na prázdninové táboření a společná dobrodružství.
Letošní téma je fantasy příběh navazující na knihu Thrin: zkáza Zaleronu, kterou
napsal jeden náš vedoucí. Příběh budou tvořit účastníci do značné míry sami, podle
toho, jak se budou během tábora rozhodovat mezi pohodlným a hrdinským životem.
Pokud nejsi strašpytel a ukončíš 5. – 9. třídu ZŠ, tak právě TEBE hledáme pro
záchranu Zaleronu.

Informace pro rodiče hrdinů
Kdy: 27. 7. – 10.8.
Kde: louka poblíž obce Křenov (Žacléř, Trutnov)
Tábořiště je dobře vybaveno, bez elektriky,
ubytování zajištěno v podsadových stanech. Prostě
romantika v pěkné přírodě.
Cena: 2.800,- Kč při přihlášení do 15.5.2018
(Po termínu plná cena 3.000.- Kč)
Sourozenecká sleva 200,- Kč
V ceně je plný servis (strava 5x denně, ubytování,
materiál na hry…)
V rámci Dorostové unie jsou všichni účastníci tábora
úrazově pojištěni.
Pořádá: Dorostová unie, Dorostová skupina 015
Pardubice (klub Bílé vrány) a Sbor církve bratrské
v Pardubicích. Lonkova 512 (Archa), 530 09 Pardubice, www.cb.cz/pardubice
Hlavní vedoucí: Ing. Alois Blažek (tel.: 775 770 680, blazekalois@gmail.com)
Přihlášku vám rádi zašleme - napište, nebo zavolejte.

