
Mecenáš na mizině! Zpráva, kterou nikdo nečekal.                         

číslo 4  V Opavě, dne  25.6.2021                        

O tom, jak pomíjivé může být bohatství, se přesvědčil také slavný, davem milovaný Moribundus von Tanzarian. Ač je to vpravdě 

neuvěřitelné, během jednoho dne spadnul ze vzletných baldachýnových výšin až na samé dno chudoby.  Během včerejšího dne se dosud 

neznámý pachatel zmocnil veškeré mecenášovi finanční hotovosti, akcií a zaparkovaných fondů. Poslední ranou z milosti pak byla zpráva 

o odcizení oblíbené milionářovi pozlacené čivavy Stáni, jejíž předkus zdobila vsazená briliantová plomba ve tvaru zubního kazu. Jedinou 

stopou po pachateli tohoto ohavného činu tak zůstává  na místě zanechaná vizitka s nápisem Dr. Zkáza. 

Dle sdělení tiskového mluvčího četnické stanice Zbyslavice nezanechal pachatel mimo výše uvedené vizitky vůbec žádnou indicii, která 

by vedla k jeho dopadení. Na základě těchto zjištění se musí jednat o osobu s nebývalým geniálním talentem a citem pro zločin. V této 

souvislosti je štěstím v neštěstí fakt, že poslední mecenášův projekt SCHOLA LUDUS, byl řádění zlosyna ušetřen. Důvodem je skutečnost, 

že jen pár hodin před loupeží byla škola převedena na veřejně prospěšnou organizaci v čele s nedávno zvoleným ředitelem J.A. 

Frištěnským. Myslíme na tebe Moribundusi! 

Poslední pořízená fotografie 

nebohé Stáni.

Neuvěřitelná událost na ostrově Roume!                         
Další podivná událost dnešního dne se tentokrát 

odehrála na vzdáleném ostrově Roume, ležícím 

blízko pobřeží Nové Guinei. Za rozbřesku zde 

místní kmen lidožravých domorodců objevil 

uprostřed ostrova obrovskou jámu, na jejímž dně 

byla položena tajemná černá vizitka. Rozum 

zůstává stát nad tím, proč se někdo v těchto 

nehostinných místech snažil něco tak podivného 

vytvořit. Při velikosti jámy se muselo jednat o 

téměř nadlidské úsilí. Jak řekl náčelník DAM-

SINOHU, může celá věc souviset s pradávnou 

legendou, která hovoří o pokladu zakopaném 

někde na ostrově. Nikdy se však žádný poklad 

nenašel. Bohužel se naší redakci nepodařilo 

zjistit k celé situaci další podrobnosti. Nadále 

čekáme, až se nám ozve náš blízkoostrovní 

zpravodaj, který pro vás na místě sbíral 

informace. Poslední zpráva hovoří o tom, že byl 

pozván náčelníkem kmene k obědu. Na večeři do 

svého hotelu již ovšem nedorazil. 

Dr. Zkáza

Jáma nalezená na ostrově  

R o u m e .  Z ů s t á v á  t a k 

nezodpovězená otázka, co 

s e  p o d  z e m í  v l a s t n ě 

nacházelo ?



Důležité kontakty v průběhu tábora: Tom Weicht 603373728, Marcel Bernard 602590702. Sociální sítě a komunikační aplikace nám 

jsou zcela cizí!

Sraz a cesta:  ve čtvrtek 1.7. v 9.00 hod u klubovny na Gudrichově ul. Nakládání zavazadel u obchodu, za křižovatkou u ZŠ 

B.Němcové. Prosím rodiče, aby parkovali svá auta v ulicích Rooseweltova a B. Němcové, ne v místě nakládání.

Doprava: pojedeme na kolech po skupinách. Trasa dlouhá cca 29 km, máme na ni celý den. V případě deště bude odjezd přizpůsoben 

počasí, kola uschována v klubovně a poté později odvezena na tábor. Kluci a holky pojedou na tábor vlakem a busem, kousek dojdou.

S sebou na cestu na 1.den:  malý batůžek na záda nebo cyklobrašny. Do batůžku (cyklobrašen): svačinu na celý den, nápoj, peníze pro 

vlastní potřebu, pláštěnku. Na sobě sportovní oblečení, sluneční brýle, povinně přilbu!!!

Může se jet v zelených oddílových tričkách nebo jakémkoli jiném triku.

Jízdní kola:  řádně připravené kolo, přilba, náhradní duše na vlastní kolo, zámek na kolo, klíč k zámku uschovat tak, aby nebyl ztracen - 

lépe kódovací zámek. Vítáno lepení a malé nářadí. Kola budou zaplachtována nebo ve velkém stanu. Mimo dvě cesty na tábor a zpět, 

budeme využívat k výletům, dopravě na koupaliště a také k jízdě zručnosti.

Strava: začíná ve čtvrtek studenou večeří (vč. čaje)

Zdravotní záležitosti:     

Potvrzení  o bezinfekčnosti potvrzené rodiči, potvrzení o zdravotní způsobilosti = posudek od lékaře, kopii karty zdravotní pojišťovny 

+ negativní test na Covid dle aktuálních nařízení (z důvodu organizace tábora jednoznačně upřednostňujeme PCR test!). V případě 

antigenního testu je potřeba zajistit test uznávaný KHS Ostrava. Tento typ testu ovšem není platný po celou dobu tábora!

Na potvrzení vypište veškeré obtíže (zezadu), pravidelné podávání léků, na co máme hledět apod. Je-li potřeba něco o zdraví dětí sdělit, 

učiňte tak při odjezdu. Pokud je něco potřeba sdělit, pak táborové zdravotnici Šárce Havrlantové při odjezdu.  Vedoucí nezapomenou 

potvrzení o schopnosti práce s dětmi. Kuchařky musí mít zdravotní průkaz!!

Pomůcky nad rámec běžné turistické a táborové výbavy:

• Herní kostým nebude nakonec potřeba !

• 1 bílé tričko bez nápisů

• 1 běžná zavařovací sklenice (na svíčku v kelímku), lépe se šroubovacím uzávěrem, ale nemusí být

• 5 hadrových míčků (velikost tenisák, ze starých ponožek)

• 1 malé levné zrcátko na postavení (herní pomůcka)

• 10 kolíčků na prádlo

• PE autoplachtu 3 x 2 m s kovovými oky 

Členové oddílu KADAO jsou povinni mít sebou a  pořádku oddílovou polokošili (slouží jen k nástupům) a také oddílová trička. 

Nečlenové si vezmou s sebou jedno tmavě zelené triko bez nápisu. 

Návštěvy tábora: Dle aktuálních podmínek nejsou návštěvy na táboře umožněny. Z tohoto důvodu nebudeme pořádat tradiční den pro 

rodiče. Pokud se podmínky změní, budeme vás informovat na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

Informace pro všechny studující velocipédisty!                         
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