
Eldorádo středisko Náchod
zve všechny své členy a příznivce na nové prázdninové dobrodružství

LT Studánka 2. - 15. 7. 2022

Dračí hlídka – aneb tajemné
Středohoří

V letošním   prázdninovém   dobrodružství   se   vydáme   do   světa   vznešených   elfů,   tvrdohlavých
trpaslíků, obyčejných lidí nebo také gnómů, obrů, barbarů, půlčíků, ale především draků. Staňte se jedním
z hrdinů a na vlastní kůži zažijte dobrodružství odehrávající se v dalekém a tajemném Středohoří. 

V tamních horách leží místo, které je mezi místními známé jako Pekelná jáma. Ta je vstupní branou
do rozsáhlé jeskyně, v jejímž nejhlubším a nejtemnějším místě byl po staletí vězněn a ve věčném spánku
držen mocný drak Dreagoth. V lidské řeči také znám jako Ničitel. 

Jedné osudné bouřlivé noci se trpaslíci, lačnící po bohatství a cenných drahokamech, prokopali až
do samotného srdce nejvyšší  hory,  kde narušili  zapečetěné magické zřídlo.  Z něho začala  ve velkém
množství unikat všechna energie. Bohužel kousek od tohoto zřídla se nacházela jeskyně, ve které byl
vězněn Dreagoth. Ten začal magickou energii nasávat a postupně se probouzet ze svého spánku. Čím více
nabývá na své síle, tím větší vliv má na mysl trpaslíků, kteří postupně jeden po druhém propadají jeho
vlivu. Až Dreagoth získá svou plnou moc, nic už mu nezabrání ovládnout a zničit celé Středohoří. 

V průběhu těchto událostí se pod rouškou noci, u bran města Inari, dávají dohromady družiny hráčů
– vás, aby za každou cenu odrazili tuto sílící hrozbu, zachránili zemi před zničením a osvobodili trpaslíky
z nadvlády Dreagotha. 

Základní informace:
Pořadatelem tábora je Eldorádo středisko Náchod, adresa tábora LT Studánka, Vernéřovice 
u Meziměstí, PSČ 549 82.

1. Tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 7 – 18 let (včetně). Základna se nachází v lese, 
ubytování je v 3-4lůžkových chatkách a dvoulůžkových stanech s podsadou. K dispozici je dále 
zděná budova s kuchyní, jídelnou a společenskou místností pro případ nepříznivého počasí. 
Pravidelná hygiena probíhá v dřevěné umývárně se saunou. Děti se učí žít v přírodě a většinu 
prací si pod dohledem vedoucích zajišťují samy.

2. Vedoucí jsou osvědčení dlouholetou prací na našich táborech, řada z nich jsou našimi 
odchovanci. Hlavní vedoucí pracuje jako ředitelka základní školy.

3. Tábor začíná v sobotu 2. 7 2022 a končí v pátek 15. 7. 2022. Předávání dětí bude probíhat opět 
ve Vernéřovicích u obchodu, čas bude upřesněn v podrobných pokynech.

4. Cena pobytu je 4 000, - Kč, pro členy Eldoráda je cena stanovena na 3 800,- Kč. Slevu pro členy 
je možné získat i přihlášením dítěte do Eldoráda (bude započítána cena pro členy navýšená 
o jednorázový vstupní poplatek 50 Kč + roční příspěvek 40 Kč). V ceně pobytu jsou zahrnuty 
náklady na ubytování, stravu 5x denně a pitný režim, materiál pro činnost oddílů, táborové tričko, 
odměny dětem, výlety do okolí, apod. 

5. Platbu je nutno provést do 1. června 2022. Pokud odřeknete účast dítěte méně než 14 dnů před 
začátkem tábora, účtujeme storno poplatek 500,- Kč. Místo poplatku je možné sehnat 
náhradníka.

6. Kontakt: Marie Seidlová, e-mail majka@eldoradonachod.info, tel. 605 183 616
7. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Přihlášku najdete na FB LT Studánka Vernéřovice – 1. 

běh, nebo si o ni napište na výše uvedený e-mail.


