
 „Buenos días amigos! Jmenuju se Chris. Jsem pistolník. Před nedávnem jsem ve městě měl tu čest s pár chlápkama z vaší mexické 

vesničky a doslech jsem se, že máte potíž s tím padouchem, pistolníkem Calverou, a partou banditů, co jezdí s ním. Vím, že vaše místo je ve 

stínu chozas v horkém Mexiku a vaším posláním je starost o pole, dobytek a usedlosti. Taky vím, že by vás z nich nikdo neměl pro nic za nic 

vyhánět, nebo vám brát či ničit úrodu. Osobně se postarám, aby to skončilo. Do července seženu dvanáct mužů, přijedeme k vám a naučíme 

vaši vesnici vše, co bude třeba. Pár zatraceně cenných kovbojských dovedností se vám určitě bude hodit … Ádiós!“ 

 

 Chceš také zažít dobrodružné léto v horkém Mexiku? Stát se pravým mexickým muchachos y muchachas? Být jedním či jednou z těch, které 

povede čestný pistolník Chris spolu s dalšími dvanácti statečnými proti banditům, jež ohrožují zdejší kraj? Pak neváhej a vydej se s námi za sluncem, 

kaktusy, stínem širokých sombrer a dlouhých krků zvučných kytar. Vydej se s námi na tábor do Mexika! 

 Milí táborníci, vážení rodiče, letošní II. turnus plánujeme v mexickém duchu a těšíme se na skvělé léto plné nezapomenutelných zážitků!  Kromě 

celotáborové hry „Tenkrát v Mexiku“ chystáme samozřejmě další oblíbené tábornické, sportovní i tvůrčí aktivity a doufáme, že si je děti užijí s námi! 

Určitě nebudou chybět tradiční táborové ohně i diskotéky, olympiáda a noční hry, výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, poznávání přírody a 

především skvělá dobrodružství s novými kamarády! 

 Rádi bychom vyhověli vašim přáním a požadavkům, a proto nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoli dotazem. Významné jsou především informace 

o zdravotním stavu dětí, jejich individuálních zájmech a potřebách. Nezapomeňte nám včas oznámit případné změny v příjezdu na tábor či odjezdu z 

něj. Rovněž chceme požádat zejména Vás, rodiče, abyste s pochopením respektovali pokyny provozovatele vztahující se k omezení v používání 

mobilních telefonů, nevhodnosti vybavení dětí cennými věcmi a nedoporučení návštěv na táboře. Bezprostředně před odjezdem dětí na tábor věnujte, 

prosím, zvýšenou pozornost jejich zdravotnímu stavu a nepodceňujte výbavu, se kterou děti na tábor posíláte. Nemáte-li jistotu v tom, co s sebou 

dětem dát, informujte se na našich webových stránkách. Věřte, že svým přístupem můžete výrazně přispět k bezproblémovému průběhu celého tábora 

a především ke spokojenosti vašeho dítěte. V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám odpovíme. 

 

Hlavní vedoucí tábora:  PaedDr. Petr Přecechtěl, tel: 777 654 099, e-mail: precechtel@polac.cz 
Zástupce hlavního vedoucího:  Mgr. Michaela Machačová, tel: 777 900 185 e-mail: machacova@panska.cz 

 
Webové stránky II. turnusu jsou přístupné z adresy: www.jankov.cz 

II. turnus na facebooku: www.facebook.com/pages/II-turnus-LDT-Jankov/ 
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