pořádá letní tábor pro děti a mládež
se sportovním celotáborovým programem

Termín akce:
Místo konání:
GPS:
Pro děti a mládež:

K

KRÁLOVSKÉ DNY
Letní tábor 2021 - 22. ročník

Ne 18. 07. - So 31. 07. 2021
Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17
50°27'50.705"N, 15°56'1.198"E
od 8 do 16 let

rálovská žádost

Chrabří rytíři středověku. Pomozte svému králi dobýt nová nezmapovaná území. Dokažte,
jak jste odvážní a stateční v boji! A to vše pro větší slávu a čest Vašeho krále. Na porobených
hradech na vás čekají rytířské souboje, turnaje, jízda na koních, hostiny a zlaťáky. Přidejte se
ke svému králi a prokažte mu tím svoji věrnost, statečnost a štědrost.

ožnosti hradu Nesytá

M Ubytujeme Vás na hradě v Nesyté v dřevěných chatkách na čtyřech až šesti lůžkových palandách. K dispozici
budete mít hodovní místnost, zbrojírnu, stáje a samozřejmě i ošetřovnu. Hrad Nesytá má svůj vlastní zdroj pitné vody,
hlubokou studnu, ze které bude možné čerpat vodu na osvěžení nebo připravit teplou lázeň. Latríny a prevéty Vám
budou neustále k dispozici a stejně tak i travnaté kolbiště, místo pro sudovou hru či pro cizokrajný stolní tenis.

strava
P ravidelná
V hradní kuchyni se bude podávat jídlo 3x denně. K tomu svačiny a příležitostné večerní hostiny. Nečekejte ale

žádný servis! Jídlo Vám budou kuchtíci servírovat výhradně do vlastních jídlonosičů-ešusů, které si budete muset po jídle
sami umýt. Počítejte také s pravidelnými službami a hlídkami hradní kuchyně.

R

ytířská služba ve skupinách

Rozdělíme Vás do čtyř stejných skupin podle věku a síly, abyste mezi sebou mohli bojovat a soutěžit o přízeň
Vašeho krále. Každou skupinu bude mít na povel zkušený a bojem protřelý šlechtic, který Vás povede do bitev. Na Vaše
zdraví bude ve dne v noci dohlížet lékařský mistr. Vaše úspěchy a neúspěchy budeme pravidelně zapisovat do hradního
deníku, který doplníme i o Vaše malby a výjevy z bitev. Postaráme se o Vás, stačí jen přijet!

do hradu jen s listinami
C esta
Na hrad do Nesyté se dostanete naším povozem z České Třebové. Zastávky budou ve městech Ústí nad Orlicí

a Hradec Králové. Povinné lékařské listiny, že jste schopní výkonu rytířské služby, si od Vás vybereme ještě
před nástupem do povozu. Bez těchto listin neumožníme nikomu vstup do hradu! Pokud chcete, můžete na hrad přijet
na svém koni po vlastní ose. V takovém případě předáte listiny hradnímu purkrabímu.

radní poplatek

H Jelikož jste se jako rytíři zatím neosvědčili, zaplatíte za možnost dobývat nová území pro krále poplatek 5.400,-

stříbrných mincí za hlavu. Pokud na hrad přijedete společně se svým sourozencem, zaplatíte poplatek 5.200,- stříbrných
mincí za hlavu. Peníze od Vás vybere královský pokladník předem na účet, č. ú: 197057157/0300. Poplatek uhraďte
nejpozději do 30. června 2021.

Z

ápis rytířů

Kdo chce vstoupit do královských služeb, musí vyplnit formulář online: http://bit.ly/osjo-tabor-2021-prihlaska.
Registraci Vám potvrdíme e-mailem, ve kterém Vám pošleme závaznou přihlášku, kterou bude nutné vyplnit
a podepsat! Do královských služeb vstoupíte okamžikem zaplacení celého poplatku! V případě dotazů zavolejte našim
ceremoniářům na hlásné trouby: 605759261 (Pavel Patera), 603110521 (Petra Felcmanová).

OSJO, z. s., Harantova 1748, 508 01 Hořice, IČ: 26660831, DIČ: CZ26660831, E-mail: info@osjo.cz,
Web: http://www.osjo.cz, č. ú.: 197057157/0300, Tel: +420 605 759 261.

