
 

  HELLO FORT CAMP 2019 
 
 

   Letní tábor s angličtinou 
 

 
Pro koho? pro všechny prima kluky a holky, kterým je 8-16 let, mají rádi 

dobrodružství, neobvyklé výzvy a angličtinu  
 

Kdy? 15. 7. – 23. 7. 2019 
 

Kde? Horní Žleb u Šternberku 
 

Za kolik? od 4 690,-Kč     
v ceně je program, ubytování v chatkách, jídlo 5 x denně, doprava, výlety,… prostě vše :-) 
 

Co vás čeká a nemine: 
  

• mise, při kterých uplatníte hlavu i svaly  
• průzkumné výlety 
• současná i „středověká“ angličtina  
• parta kamarádů a vedoucích, kterou nebudete chtít opustit 
 

 
Jak si zajistit místo ve středověkém táboře? 
 

Přihlášku vyplňte na www.hello.cz v sekci pro děti nebo zašlete písemně na uvedenou adresu a 

zaplaťte zálohu ve výši 1000,- Kč. Zálohu zašlete převodem na účet 2901402954/2010 a jako 
variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte. Zbývající částku uhraďte do 15. 6. 2019. 

                                         

 
 
Více informací:       

 
Vzdělávací ústav Hello z.ú. 
Monika Konetzná 
T: 731 655 899 
E: konetzna@hello.cz 

W: www.hello.cz (v části „pro děti“)  
              

 

http://www.hello.cz/
http://www.hello.cz/


 VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKU - Mission for K.I.D.S.  
 

„Agenti K.I.D.S., naše raketa vletěla loni do černé díry. Odtamtud 
není návratu, ledaže bychom dokázali změnit směr rakety, dříve než 
tam spadla. Potřebujeme stroj času.“ Tolik stručná zpráva z Centra 
pro vesmírné lety. Jenže kde takový stroj sehnat? 

 

Jeden dal ve středověku postavit Albrecht, pán ze Žluté hvězdy, 

která nikdy nezapadá. Byl to šlechtic, biskup i rádce Karla IV. Chtěl 
vědět, jak se bude dařit české zemi. Albrecht však svůj stroj nikdy 

nevyzkoušel. Umřel dříve, než hodinářští mistři stihli své dílo 
dokončit – chybělo jim posledních pár rubínů a pružinek, zajištující 

přesný čas.  
Když mistři své dílo dokončili, byl Petr - nový pán hradu ze Žluté hvězdy – tuze zvědavý, jestli stroj 
funguje. Poručil svému služebníkovi vlézt do stroje, nařídil časový posun o 6 měsíců a spustil to. 

K velkému údivu všech přítomných sluha zmizel.  
Za hodinu byl však zpátky. Celý rozklepaný svému pánovi sděloval zážitky z budoucnosti: „Pane, 

v létě bude sucho a začne boj o vodu! Ze severu přitáhne vojsko horských skřetů a obsadí prameny v 
lese. Shromažďují velkou armádu na dobytí Hvězdného údolí a hradu. V hostinci U Zlatého muflona 
se sejdou obránci našeho kraje, vy a další hradní páni. Přijede královna elfů ze Sovího hradu, a pak, 

začne bitva o Vávrovu studánku a Pilátův pramen. Pane, vyhrát může jen ten, kdo udrží pevnost 
v Horním Žlebu! Pošlete tam posily dříve, než bude pozdě.“ Sotva to sluha dořekl, upadl do spánku a 

ani vědro vody ho nedokázalo probudit. 
 „Určitě se zbláznil, kdo by tomu věřil. Boj o vodu, tady a proti nějakým skřetům? Cha…“. Za pár dní 

přišel za Petrem hodinářský mistr: „Pane, ten sluha pořád spí a nic ho nemůže probrat.“ „Podívejte 
se, co jsem našel v jeho kapse – čerstvý květ vlčího máku – kde by ho vzal teď v zimě?“ „Ukaž, to je 
podivné…“ zahuhlal Petr při pohledu na květ a nařídil: „Odneste ten stroj do hradního sklepa a 

místnost uzamkněte, je to ďáblův vynález.“ 
Celý týden tu událost i věty svého sluhy nosil v hlavě a přemýšlel. „Co když je to pravda, co když se 

dá opravdu cestovat časem a co když budeme v létě opravdu bojovat? Nerad prohrávám, svolám 
vojsko a pošlu je do pevnosti – naše Hvězdné údolí a voda musí být uchráněna!“ 

Později ho napadlo: „Co kdybych využil ten stroj a pozval posily z budoucnosti?“ ….. 
 
Agenti, dáte se letos do služby pána Žluté hvězdy a získáte tak přístup ke stroji času? 
Co se stane, když se víla napije vody z Modré studánky?  
Kdo umí vystřelit 7 šípů za sebou a kde je Meč, který 765 let rezivěl? 
 
K.I.D.S. = speciálně vycvičená jednotka agentů zvláštního určení 
KEEN - INTELLIGENT - DESTRUCTIVE – SPECIAL agents   


