
PODZIMNÍ LARP
VÍKENDOVKA HISTORICKÉHO KLUBU - POKRAČOVÁNÍ 
PŘÍBĚHU NA MOTIVY TÁBORA „ZTRACENÉ MĚSTO”

PROPOZICE K AKCI

termín: pátek  22. 11. 2019 -  neděle 24. 11. 2019 
cílová skupina: členové Historického klubu, účastníci tábora 

„Ztracené Město” od 3. třídy ZŠ
cena: 600 Kč/os (ubytování a strava v EC PROUD, program)
vedoucí akce: Zuzka Drábková Trojanová (778 526 094), 

Fran�šek Kašpárek

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HORAŽĎOVICE
Mírové náměs� 11, 341 01 Horažďovice
IČ: 61781371, příspěvková organizace Plzeňského kraje
+420 606 880 502, zamek.ddm/zavinac/gmail.com

PROGRAM
celodenní LARP - volné pokračování příběhu o Ztraceném 
Městě (hry, týmové/individuální úkoly, bojovky), šerm měk-
čenými meči, vaření na ohni, vyprávění příběhů, stezka odvahy

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

ubytování a strava: zajištěna v Envicentru PROUD (PÁ večeře, 
SO snídaně, oběd, večeře + 2 svačiny, NE snídaně, svačina, 
oběd - 1 oběd vaříme společně na ohni), ubytování na pokojích 
Envicentra PROUD, spí se na postelích (palandách) ve vlastním 
spacáku a s vlastním polštářem
začátek akce: v pátek 22. 10. 2019, 18:00 v EC PROUD
konec akce: v neděli 24. 11. 2019 po obědě (ve 14:00) 

v Envicentru PROUD
s sebou (povinně): spacák + polštářek, pevné boty, teplé 
oblečení na ven, které je možné umazat, přezůvky, oblečení na 
spaní a do budovy, hygienické potřeby, ručník, užívané léky 
(např. an�histaminika, inhalátor...)
s sebou (nepovinně): LARP meč, oblíbená karetní/desková hra

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA

K účas� je zapotřebí odevzdat vyplněnou přihlášku (e-mailem 
na zamek.ddm/zavinac/gmail.com nebo osobně do kanceláře 
na Zámku, PO - PÁ 8:00 - 15:30) a zapla�t účastnický poplatek 
nejpozději do úterý 19. 11. 2019 a to bezhotovostně (vkladem 
u KB nebo převodem) na b. ú. 980 819 0207/0100, do sdělení 
příjemci uveďte jméno účastníka a název akce (např. Vendelín 
Proutek, Podzimní LARP).
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