
  



Ahoj kluci! 

Již tradičně bychom Vás rádi pozvali k účasti na schönstattském letním táboře ŠELETĚ. Letos 

se tábor ponese v duchu významných historických událostí, které přežili nejen ti nesilnější 

tělem, ale také ti nejodvážnější srdcem. Vyzýváme tě, abys přijel bojovat na straně dobra 

proti tomu nejhoršímu, co nás může potkat. Armády zla dosud nikdy nenabyly takových 

rozměrů a právě teď je nejvyšší čas, abys odpověděl na volání o pomoc. Přidáš se na stranu 

dobra, vyzbrojen statečností a přátelstvím a staneš se mužem se vším všudy? 

Tvůj tým vedoucích 

 

Bližší informace: 

Věk: Tábor je určen pro kluky ve věku 7 – 15 let (po první třídě). Pro starší kluky (cca 14 – 15 

let) bude program částečně oddělen a bude o něco drsnější. 

Termín: 12. – 19. 8. 2017 (je to neděle – neděle) 

Cena: 1700 Kč + sourozenecká sleva 200 Kč 

Tábořiště: Letos bude tábor opět v blízkosti Lanškrouna, avšak na úplně jiném místě a to na 

tábořišti u Trpíku (viz mapa). Spát se bude v podsadových stanech. 

https://mapy.cz/s/25MLC 

Bližší informace o tábořišti můžete také nalézt zde: http://smrcek.skauting.cz/?src=taboriste 

Kontaktní osoba: 

Jakub Gregora – hlavní vedoucí 

tel.: +420 777 615 539 

e-mail.: jakub.gregora@email.cz, tabor.seleta@email.cz 

Případně můžete kontaktovat i P. Daniela Bořkovce (daniel.borkovec@schoenstatt-patres.org) 

Letní tábor pořádá spolek Spojené ruce, z. s. 

Přihlášky: 

Uzávěrka přihlášek je do konce května (tedy do 31. 5. 2018). 

S přihlášením ale příliš neotálejte – počet účastníků je omezen a již v tuto chvíli máme 

několik předběžně přihlášených. Přihlášky pokud možno posílejte hlavnímu vedoucímu, nebo 

na mail tabor.seleta@email.cz 

Vyplněnou přihlášku v papírové podobě buď naskenujte a pošlete na uvedený mail, nebo ji 

stačí dovést až na začátek tábora. V tom případě je ale potřeba uvést všechny informace 

z přihlášky v mailu, kterým svého syna přihlašujete. 

Podrobné informace budou zaslány přihlášeným začátkem června. 
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Určitě můžete Šeletu doporučit známým anebo pokud víte o někom, kdo by rád jel, sdílejte s 
nimi tuto pozvánku a na emailovou adresu tabor.seleta@email.cz nám zašlete jejich kontakt. 
 
Pozvánku, plakát a přihlášku je také možná najít na stránkách Schönstattského hnutí 
www.schoenstatt.cz 

http://www.schoenstatt.cz/

