
Armády jsou rozpuštěny. Ale ne všichni válečníci, kteří se 
utkávali se skřety a s Radou, se dnes vrací do svých domovů. 

Právě naopak! K dosavadní družině 
lidí se dokonce připojují nové lidské 
tváře, jejich společenství sílí a vzrůstá. 
Všichni příchozí totiž cítí, že je čeká 
další dobrodružství. A má být úplně 
jiné, než ona bitevní vřava: vyléčit 
jizvy, které Taulinor utržil, srazit do 
prachu tyrany, navrátit čest a odvahu 
těm, kteří o ni přišli, dát zazářit 
zapomenutým pokladům. Zkrátka 
napsat svými činy nové hrdinské 
příběhy. A to vše ne jen pro bohatství 
a slávu, jež vykonání takových činů 
odměňují – ale i pro radost Stvořitele 
všech trpaslíků, elfů a lidí, pro radost 
Stvořitele celého Taulinoru.

Poslední výkřiky války dozněly. Nad Taulinorem se 
rozestřel mír a slova děsivého jazyka moci snad provždy 
utichla. Události minulého léta ve vyprávění 
začínají splývat s legendami dávno minulými. 
Mají se do zaprášené historie odebrat i jejich 
hrdinové? Nikoliv – nyní nastal čas psát 
legendy nové! Přišel totiž

DobRý VěK 
PRo hRDiNy



Vážení hrdinové, milí rodiče,
rok se sešel s rokem a naše přední hlídka opět připravuje pro své členy letní stanový tábor. Tábor se 
bude konat tradičně na louce pod Pouští u Bechyně od 7. do 20. srpna 2016 (pro trappery, rangery 
a juniory); pro greenhorny (děti po 1. a 2. třídě) ve zkráceném termínu 7. až 14. srpna 2016 (tedy první 
týden, nikoliv druhý jako v minulých letech!). 

Jak je patrné z druhé strany pozvánky, stejně jako minulý rok se vydáme do bájného světa Taulinoru, 
přesto však mnoho věcí bude jinak. Válka skončila, takže pokud někomu z vás nevyhovovala bojová 
atmosféra minulého tábora, nemusíte se obávat, že to letos bude stejné. Rádi bychom poznali Taulinor 
zase z jiné strany. Také nás bude pravděpodobně zase o něco více, takže místo klasického rozdělení 
greenhorni – starší – junioři, budeme letos mít dvě smíšené družiny mladších hrdinů (greenhorni 
+ mladší trappeři, 1. až 3. třída), které budou mít svůj speciálně přizpůsobený program i vlastní vedoucí, 
a dále pak tradičně čtyři družiny starších hrdinů (rangeři a starší trappeři, 4. až 9. třída) plus nejstarší 
družinu juniorů; na druhý týden se potom – po odjezdu greenhornů – mladší trappeři přeskupí do jedné 
družiny, jejíž program se bude více prolínat s programem starších družin.

Přihlašování

Členové 35. PH RR se přihlašují pouze on-line na www.35phrr.cz/prihlasit (stejně jako na akce ve škol-
ním roce), zájemce z řad nečlenů prosíme o vyplnění klasické papírové přihlášky (formulář k vytištění 
zašleme na vyžádání e-mailem).

Při přihlašování mají do 15. května 2016 přednost členové 35. PH RR, zbývající volná místa pak budou 
doplněna dalšími zájemci podle pořadí odevzdání přihlášek.

Cena

Trappeři (mladší i starší), rangeři a junioři (14 dní): 2 900 Kč
Greenhorni (8 dní): 1 900 Kč.

V ceně tábora je zahrnuta strava 5× denně, pitný režim, cestovné, přeprava zavazadel a veškeré další 
výdaje; v případě vlastní dopravy na tábor se cena nemění.

Poplatek za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července 2016 na náš účet 2000 328 646/2010, 
variabilní symbol 16. Budete-li potřebovat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. v případě 
příspěvku zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny), napište prosím potřebné údaje do poznámky na 
přihlášce nebo pošlete e-mailem.

Pokud by poplatek za tábor představoval příliš velkou zátěž pro Váš rodinný rozpočet, kontaktujte nás 
prosím a informujte se o možnosti poskytnutí slevy či odložení platby.

Přesný čas/místo odjezdu a návratu a další důležité informace budou přihlášeným včas upřesněny.

Těšíme se v srpnu na viděnou!

 

Michal Jungmann
hlavní vedoucí tábora

Praha, květen 2016
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