
Poslední kniha 
 

(tábor SAM 2019) 
 

 

      Není to tak dávno, co se Eli procházel po krásné přírodě a užíval si blahobyt 
moderního, civilizovaného světa. Ale teď? Několik let po válce a té strašné katastrofě?  
      Na Zemi zbylo jen pár míst, kde lidé přežívají, on ale musí dokončit své poslání         
a donést naději pro budoucí svět.  
      Cesta vyprahlou zemí na západ přes ruiny dávno opuštěných měst je však velmi 
nebezpečná. Ve světě už neplatí žádný zákon, přeživší lidé dělají hrozné věci                 
a nezastaví se před ničím. Eli nesmí zklamat.  
 
       Připoj se, pomoz Elimu dokončit jeho poslání a načerpej tajemství moudrosti kterou 
opatruje. Pokud chceš zažít nezapomenutelné dobrodružství tak neváhej.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 



Poslední kniha (tábor SAM 2019) 

 
   Pobyt je určen dětem z 1. - 9. třídy ZŠ. Spát se bude v chatičkách. Táborová 
základna je umístěna nedaleko obce Senetín, asi 20km od Kutné Hory.  
 

            Termín konání: 17. 8. - 24. 8. 2019                     Cena: 2500 Kč  
  
   Při platbě do 30.4.2019 cena 2450 Kč, 2. a každé další dítě z rodiny sleva 100 Kč. 
Nejzazší termín odevzdání přihlášky a zaplacení je 31.5.2019, č.ú.:2500413206/2010 
 

   Pokud máte zájem o náš tábor, vyplňte prosím přiloženou přihlášku a potvrzenou 
lékařem ji odešlete co nejdříve na adresu: SAM, Pod Valy 36, 284 01 Kutná Hora. 
Přihlášku mohou děti předat také osobně na klubech SAM. 
V případě že chcete přihlášku zaslat v elektronické podobě použijte prosím mailovou 
adresu kunasek.m@centrum.cz 
 

Pro starší děti nabízíme English Camp. Bližší informace na webu http://ec.kskh.cz 
 

Kontakt: Martin Kunášek, mobil: 607248581, email: kunasek.m@centrum.cz 
Alexandr Štěpánovský, mobil: 728328 924, e-mail: stepanovsky@kskh.cz  
                               

Děkujeme za spolupráci. 
 

---------------------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------  
 

Závazná přihláška na tábor klubu SAM – léto 2019 
 

Jméno a příjmení ............................................................ rodné číslo............................ 

Adresa....................................................................................... PSČ............................. 

Telefon............................................ e-mail..................................................................... 

Přihlašuji své dítě závazně na letní tábor a souhlasím, aby osobní údaje byly použity 

pro vnitřní potřebu Sboru Křesťanské společenství Kutná Hora za účelem pořádání 

tábora. 

V..........................dne............... podpis rodičů(zákon.zástupce).................................... 

Doklad o zdravotní způsobilosti 

prodělané choroby.......................................................................................................... 

očkování......................................................................................................................... 

alergie............................................................................................................................. 

užívá léky........................................................................................................................ 

zdravotní omezení.......................................................................................................... 

vyjádření lékaře.............................................................................................................. 

*Upozornění: Potvrzení nepotřebují děti vlastnící zdravotní průkaz. Poslední kontrola 

ve zdravotním průkazu nesmí být starší než 1 rok! 

 

razítko a podpis lékaře 
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