JAMU - Jankovská Akademie Magických Umění
LDT Jankov u Votic, 25703 Benešov / www.2turnus.ldtjankov.cz

Ctihodným rodičům,
do vlastních rukou…

Věc:
Přijetí vaší dcery / vašeho syna ke studiu na JAMU.
Vyřizuje: ČRDr. Bambus Pessival Rumpál
Vážená kouzelnice, vážený čaroději, milí rodiče,
s potěšením vám oznamujeme, že v Jankovské akademii magických umění počítáme se studijním
místem pro vaši dceru / vašeho syna. Díky velmi neobvyklým schopnostem, které jste u svých dětí už
jistě zpozorovali, byli zařazeni do výběrového stipendijního programu, v němž si osvojí pradávné
moudrosti pro zacházení s bílou a pro boj s černou magií.
Ministerstvo kouzelnictví (dále MK), jak sami dobře víte, postavilo ve středověku vše, co souvisí
s černou magií, mimo kouzelnický zákon. Narůstající zlé skutky z řad samouků, odpadlíků a mágů na
scestí nyní ale nemá kdo potlačovat. Proto se MK, v čele s ministryní H. Grangerovou, rozhodlo udělit
dvěma školám výjimečnou krátkodobou koncesi, pro vzdělávání nejnadanějších vědem a mudrců,
v oborech zabývajících se bojem s touto zlovědou. Prvním držitelem tohoto povolení je vzdělávací
ústav HOGWARTS - Bradavice - Skotská Vysočina, druhým právě JAMU - Jankov - Česká Sibiř…
Univerzita, která si lépe poradí s přípravou zkušených kouzelnic a čarodějů pro boj se zlem a nejistou
budoucností nás všech, získá prodloužení akreditační koncese pro tyto speciální obory na následujících
500 let. Věříme, že i za pomoci vašeho potomka bude úspěšná právě JAMU.
Vážení rodiče, kromě neopakovatelné exkurze do světa čar a magie, připravujeme opět mnoho dalších
oblíbených tábornických, sportovních i tvůrčích aktivit. Nechte děti objevit jedno z nejkrásnějších, leč
často opomíjených, kouzel dnešní doby - kouzlo přírody. Naši čarodějní vedoucí připravují silně návykový
lektvar, který otevře oči, mysl i srdce životu s příchutí lesa, louky a vody. Dejte jim šanci ochutnat…
Rádi bychom vyhověli vašim přáním a požadavkům, neváhejte nás proto kontaktovat s jakýmkoli
dotazem. Významné jsou informace o zdravotním stavu dětí, jejich individuálních zájmech a potřebách.
Nezapomeňte nám také včas oznámit případné změny v příjezdu na tábor či odjezdu z něj. Rovněž
chceme požádat zejména vás, rodiče, abyste s pochopením respektovali pokyn provozovatele vztahující se
k omezení používání mobilních telefonů. Není vhodné dávat s sebou dětem cenné věci a nedoporučujeme
ani návštěvy během pobytu. Bezprostředně před odjezdem dětí na tábor věnujte, prosím, zvýšenou
pozornost jejich zdravotnímu stavu a nepodceňujte výbavu, se kterou je na něj posíláte. Nejste-li si jisti, co
vše s sebou dětem dát, informujte se na webových stránkách (v hlavičce dopisu).
Se srdečným pozdravem,
Hlavní vedoucí tábora, PaedDr. Petr Přecechtěl, tel: 777 654 099, e-mail: precechtel@polac.cz
Zástupce hlavního vedoucího, JUDr. Petr Volevecký, tel: 775 178 917, e-mail: volevecky@email.cz

