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Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
„Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do jiného světa. Projděte s námi do země zázraků
a kouzel, která je však kvůli prokletí zlé Bílé čarodějnice odsouzena k věčné zimě.
Pomozte nám pod vedením vznešeného a tajemného panovníka, lva Aslana, postavit se mocné
čarodějnici, zlomit ledové kouzlo a osvobodit tak říši navždy…“
Místo konání:
Je druhá světová válka, Londýn je bombardován nepřátelskými letadly a čtyři děti Petr,
Zuzana, Edmund a Lucie jsou poslány do bezpečí na venkov ke svému strýci, prof. Kirkovi.
V neděli 2. srpna 2015 zavítáme do tohoto domu také my. Strýčkův dům má mnoho pokojů
a jeden z nich čeká i na vás, ubytovat se můžete od 10.00 h do 12.00 h.
Dům Bílá Holubice se nachází na adrese Moravice 139, 749 01 Vítkov viz mapka.
Doporučujeme cestu z Ostravy přes Hradec nad Moravicí, Melč a pak směr na Budišov nad
Budišovkou. Na hlavní cestě je umístěn dřevěný ukazatel k Bílé Holubici.
Strýčkův dům budeme opouštět 8. srpna 2015, kdy se rozloučíme společnou snídaní.

Nezbytnosti na cestu:
-

bílé bavlněné tričko (pro děti) – ideálně s krátkým rukávem, ale může být i s dlouhým
šátek na krk, hlavu, zvědavé oči…
baterka (svítilna) + náhradní baterie
psací potřeby – ideální je školní pouzdro a blok
nůž (pouze pro rodiče) se hodí vždycky
oblečení do pohody i nepohody – tedy i pláštěnky a gumáky
baťůžek na výlety, alespoň 0,5 l láhev na pití na osobu
osobní léky
zástěrka nebo starší tričko na ochranu oblečení při tvořivých programech
pokud jsou děti závislé na některých hračkách, nezapomeňte je vzít také ☺
kola, koloběžky, odrážedla…. – kolem budovy je možno využít, navíc nás čeká jeden den
volna, okolí je plné cyklotras. Uschování zajištěno.
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Co se bude dít:
Dům strýčka Kirka skrývá mnoho překvapení a co teprve, až projdeme skříní do tajuplné říše
Narnie? Budeme se setkávat s různými bytostmi, pátrat po nejedné záhadě, zdolávat
překážky, bojovat s nepřáteli a také vyrábět různé suvenýry. Prostě nás při osvobozování
Narnie čeká jedno velké dobrodružství ;-)
Program samozřejmě není pro nikoho závazný, můžete si cokoli zorganizovat individuálně.
Upozorňujeme však, že během pobytu rodiče (prarodiče) plně zodpovídají za své děti, je třeba
dbát o bezpečnost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům.
Bílá Holubice je vybavena i prostorem pro dětské hry: pískovištěm a prolézačkami pro menší
děti, také malou farmou: stádečko koz, slepice, králíci. Dále zde najdeme restauraci a malé
muzeum. Více se můžete dočíst na stránkách rekreačního střediska www.bilaholubice.cz.
Stravování:
V ceně je strava pro děti 5x denně, pro dospělé 3x denně včetně celodenního pitného režimu.
V jídelně je k dispozici společná lednice, rychlovarná konvice.
Informace pro všechny blízké, kteří bez vás týden nevydrží ☺:
Průběh osvobozování Narnie bude zveřejňován na adrese http://tabor.eico.cz/, takže se i
Vaši známí či příbuzní mohou pohodlně na internetu dozvědět vše o aktuálním dění,
prohlédnout si fotografie vždy z předchozího dne a zaslat Vám pozdrav mailem, které budou
předávány vždy 1x denně u snídaně (bude spuštěno až v závěru prvního dne tábora).
Adresa, na kterou je možno psát, pokud vaši blízcí chtějí zvolit klasickou formu:
Tábor EICO
RS Bílá Holubice
Moravice 139 – Mokřinky
747 84
Kontakt pro zvědavé otázky:
Petra Macháčková, 739 320 199, petranemcikova@seznam.cz
Moc se na vás těšíme! ☺
tým EICO

