
Gold company Narnie 
Zve statečné osadníky 1. až 6. třídy na letní tábor 

Dobrodružství pod měděnou horou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín Zlaté stezky: 25. 7. – 1. 8. 2015 

 

Místo osady: 

Jcamp, 5. května 1053, Nové Město pod Smrkem 

463 65, Czech Republic, http://www.jcamp.cz/ 

 

Příjezd: v sobotu 25. 7. 2014 mezi 11 – 12 hod.  

Obědváme již všichni společně.  

Odjezd: v sobotu 1. 8. 2015 v 10 hod. Prosíme rodinné příslušníky 

o dochvilnost, čeká Vás slavnost k ukončení Zlaté stezky. 

Doprava: vlastním dostavníkem  

cena za parcelu k rýžování drahých kovů: 

2 200 Kč, sourozenecká sleva 400 Kč  

(V ceně je zahrnuto ubytování, strava a pitný režim, vstupy, odměny, 

cestovné, materiály +100 Kč za společné fotografie.) 
 

  Billy Goodman 



  SVČ NARNIE, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec XI, IČO: 71342290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍL NAŠÍ ZLATÉ STEZKY:      

     Šerif Billy Goodman Vás zve na ranč Jcamp pod Měděnou horou, 

poblíž kterého byla objevena naleziště drahých kovů a jiných pokladů 

a je třeba je ochránit před bandami loupeživých desperádů.  

     Vyzýváme všechny odvážné osadníky ku pomoci. Oplátkou Vám 

bude možnost stát se statečným rangerem. Projdete výcvikem, zažijete 

dobrodružství, rodeo, průzkumné cesty, rýžování a kutání drahých 

kovů, samozřejmě zasloužená procenta ze zisku a vyznamenání šerifa 

Goodmana.  

 

PROGRAM RANGER:       

     Děti čeká ojedinělý program s tématikou dobrodružství na divokém 

severu. Společně se šerifem Goodmanem se vydáme probádat lokalitu 

Měděné hory a Ztracené řeky a ochránit území i obyvatele před 

loupeživými desperady. Budeme usilovat o bezúhonnost, spravedlnost 

a čestnost rangera a o vyznamenání statečnosti od Billyho Goodmana.  

Uskutečníme výpravy za objevy nalezišť drahých kovů, stezky odvahy 

i záchranné mise. Odrazíme mnohá nebezpečí a na vlastní kůži 

zažijeme výcvik pravých kovbojů.  

     Program je uzpůsoben věku dětí s cílem zabavit a nadchnout je pro 

společný cíl a týmovou spolupráci, naučit je novým dovednostem a 

znalostem, podpořit jejich jedinečnost a dát možnost poznat nové 

kamarády. Děti čeká nespočet prima zážitků a bezva odměn. 

 

LOKALITA: 

     Rekreační areál Jcamp je branou do Jizerských hor. Nachází se v 

klidném místě na okraji Nového Město pod Smrkem. Svěží horský 

vzduch a nádherná okolní příroda Jcamp předurčují jako cíl pro školy 

v přírodě, letní tábory i zimní výjezdy. V areálu je množství zpevněných 

i travnatých ploch. Dále jsou k dispozici venkovní i vnitřní ping pong 

stoly, hřiště na plážový volejbal, nebo ohniště s posezením. Areál je 

kompletně oplocený a tedy bezpečný. Je zde možnost využití 

fotbalového hřiště, tělocvičny a kluboven. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A ORGANIZACE: 

     Ubytování je zajištěno v chatách se čtyřmi pokoji a jedním pokojem 

pro vedoucí. Každá chata má vlastní sociální zařízení a sprchy. 

V hlavní budově se nachází jídelna a klubovna s dataprojektorem. Je 

zajištěna strava 5x denně a celodenní pitný režim. Provoz včetně 

kuchyně je hygienicky schválený pro ubytování a stravování dětí. 

     Děti budou rozděleny do několika oddílů (osad) a každá bude mít 

své dva vedoucí (rangery). O děti bude pečovat zkušený tým vedoucích, 

kteří pomohou s osobní hygienou a oblékáním. Když se bude dětem 

stýskat, promění se vedoucí v náhradní rodiče. 

Náš tábor má stanoven denní řád, kterým se budeme řídit od budíčku 

až po večerku. „Velitelský tým“ bude důsledně dbát na dodržování 

pitného a stravovacího režimu, hygieny a večerky. Bude zajištěn 

odborný zdravotnický dohled. 

     Doporučujeme nedávat dětem mobilní telefon a nenavštěvovat je na 

táboře. Telefonický i osobní kontakt narušuje program, psychiku a 

emoce dětí. Týden není tak dlouhá doba a děti budou mít docela jiné 

„starosti“. V případě, že budete chtít být informováni, jak se Vašemu 

dítěti daří, budete moci volat ve stanovené hodiny, které Vám dáme 

vědět před začátkem tábora. 

 

Kontaktní osoba: Iveta Antošová, kontaktní telefon: 777 772 728 

Každý den budete mít možnost sledovat naše putování na FB 

stránkách SVČ Narnie (budeme přidávat fotografie a reporty): 

https://www.facebook.com/NarnieStrediskoVolnehoCasu 
 

 

 

 

 

 


