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Robinzonáda 2006
5.-8. květen 2006
Horní Bradlo

STRÁŽCE MEČE
…Jedinou nadějí k útěku skýtaly dveře v zadní stěně sklepa. John rychle sáhl po klice. Cítil, jako by mu v ruce vibrovala, ale v
zoufalství ji zmáčkl a vešel dovnitř. Obklopilo ho podivné modravé světlo. Zavřel za sebou dveře. Všechno se najednou změnilo.
Bolest zmizela. Bylo to, jako by snil a teď se najednou vzbudil. Nebo jako by byl vzhůru, ale pohyboval se jako ve snu … „Za
tebou teď nejsou žádné dveře. Udělal jsem tam vchod jen pro tebe. Žádné jiné oči je nemohly spatřit. Až se rozptýlí mlha, co je
kolem tebe, uvidíš dvě řady cherubínů a za nimi dveře. Na prahu dveří leží meč. Zvedni ho, otevři dveře a projdi jimi.“…
Tušíte kdo je John? Víte co skrývají záhadné dveře? A proč vlastně John našel na zemi meč?
Pokud chcete aspoň trochu znát odpověď na tyto (a mnohé další) otázky, pak neváhejte a přihlaste se na Robinzonádu. Za Johnem
se vypravíme, abychom poznali jakou cestou musel projít a třeba mu pomohli splnit jeho poslání. Společně, byť vždy trochu jako
Robinzoni, se budeme učit důvěřovat Tvůrci a vzpírat se zlu, i když se bude zdát, že nelze vyhrát …
Jako každý rok i letos pořádá o.s. Klub Pathfinder akci pro děti zvanou ROBINZONÁDA. Letos je pořadatelem oblast
Východní vítr. Ale pozor nezapomeňte se přihlásit včas, protože dveře k tomuto dobrodružství nebudou otevřené pořád.
Místo konání:

rekreačně-sportovní areál "TESLA" Horní Bradlo, Horní Bradlo 53, 539 53; leží
hory, 10 km z obce Seč (u vodní nádrže Seč)
(http://robinzonada.pathfinder.cz)

Ubytování:

chatky (vybavené postelí s lůžkovinami)

Nástup na akci:

pátek 5.května 2006 (ubytování od 16 hodin)

Ukončení akce:

pondělí 8. května 2006 (ukončení obědem)

Stravování:

Od sobotního rána do pondělního oběda společné. Ešusy nejsou potřeba.

Přihlášení na akci:

Do 31.3. 2006 !!! Přihlášky zasílejte e-mailem robinzonada@pathfinder.cz , nebo formulářem na
webu: http://robinzonada.pathfinder.cz

Cena za akci:

280,- (pro registrované členy KP) // 300,- (pro neregistrované)
Na každých započatých 8 dětí je jeden vedoucí zdarma!

Způsob platby:

Vedoucí uhradí celou částku za oddíl na účet KP 637319/2400 v.s. 66201+číslo oddílu nejpozději do
15.4., po tomto termínu budeme nuceni vaši přihlášku stornovat. Z technických důvodů není možné
pozdější přihlášení.

Co s sebou:

Jenom osobní potřeby, zpěvníček KP I+II, (nebo 30,-/kus)

Cesta:

v CHKO Železné

Do Golčova Jeníkova vlakem (tam je rychlíková zastávka) Zde od ČD bude zajištěna autobusová
doprava na místo. Dle Vámi nahlášených příjezdů.
Za VV Koblížek

