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AHOJ, TÁBORNÍKU,  
AHOJ, mamko a taťko, dobře si přečtěte všechno důležité k největší a nejdůležitější oddílové akci roku. 
 

33. stanový tábor oddílu KADAO 
 

Nejslavnější hollywoodští herci, paparazzi na 

každém kroku, chodník slávy a především srdce 

amerického filmového průmyslu – Hollywood. 

Čtvrť Los Angeles, kde život nikdy nespí. Ani ten 

noční. 

   Hollywood je také místem pro každoroční 

udělování ceny Akademie filmového umění a věd 

– Oskara. Bohužel v poslední době filmový 

průmysl upadá do krize a prodělává enormní 

množství peněz na ztracených filmových, 

televizních či seriálových projektech. Starosta 

přišel na podvody filmových studií. Okamžitě 

ukončil smlouvy a filmový průmysl tak nemá 

nikoho, kdo by s tvorbou pokračoval! Pojďme 

tomu společně zabránit! Pojďme vstříc novému 

dobrodružství! Ovšem místo pro nejlepšího je jen 

jedno! Boj o nadvládu v hollywoodských filmech začíná 30.6. a ty budeš u toho!  
 

Sraz a cesta na tábor:  
v sobotu 30.6. v 8,30 hod nedaleko klubovny na Zukalově ulici 
Nakládání zavazadel bude probíhat na ulici B. Němcové u obchodu, za křižovatkou se školou. Prosím 
rodiče, aby parkovali svá auta v ulicích Rooseweltova a B. Němcové, ne v místě  nakládání. 
 

S sebou na cestu na 1.den:  svačinu na celý den až do večera, větší nápoj, peníze, 

pláštěnku, psací potřeby v malém batůžku na zádech. Na tábor jedeme v  zelených oddílových 
tričkách nebo košilích. Nečlenové oddílu si zajistí zelené tričko. Batohy a další věci poveze 
dodávka a další auto. Stejně to bude i na závěr tábora.    
 

Návrat: v sobotu 14.7. v 16.20 hod opět ke klubovně. (budeme upřesňovat na www.kadao.cz) 
Doprava:   na tábor i zpět jedeme vlakem, bágly dodávkou. 
 

Místo tábora:   v údolí říčky Rokytné, nedaleko obce Rozkoš, (asi 20 km od Znojma) ve stanech s podsadou vždy po dvou. 
K tábořišti VJEZD JEN NA POVOLENÍ, nevjíždějte autem. Parkovat můžete v Pulkově nebo Rozkoši. 
 

Strava:  strava začíná v neděli snídaní, pak již 5 x denně, vždy 1 teplé jídlo denně. Poslední den a při výpravách do okolí 
studený oběd. Pitný režim zajišťujeme neustále čajem, minerálkami, balenou pitnou vodou a letos především šťávou 
s vodou, neboť pitná voda je přivedena z vodovodního řádu. 
 

Zprávy z tábora a návštěvy: opět budeme ve vzkazech na www.kadao.cz podávat informace o průběhu tábora. Čtěte 
pravidelně.  Opět proběhne Návštěvní den pro rodiče, s možností přespání pod širákem či pod vlastním stanem. 
Upřesníme ve vzkazech. 

 

Adresa tábora:     

LT Hády, Rozkoš        KONTAKTNÍ TELEFON v době tábora 

TOM 4207 KADAO         603 37 37 28 Tom Weicht   
Jméno táborníka                          602 590 702  Marcel Bernard 

pošta Jevišovice 671 53          
  
Zdravotní záležitosti:   
U odjezdu nezapomeňte odevzdat potvrzení  o bezinfekčnosti  potvrzené rodiči a také  potvrzení o zdravotní 
způsobilosti = posudek od lékaře (ti, kteří neodevzdali), kartu zdravotní pojišťovny. Potvrzení o bezinfekčnosti  
obsahuje také souhlas rodičů s nutným ošetřením u lékaře.  
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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 zdravotníkovi – Markétě Heinzové příp.Týně 
Kašpárkové při odjezdu.  Vedoucí nezapomenou potvrzení o schopnosti práce s dětmi. Kuchařky musí mít zdravotní 
průkaz!! 
 

ÚHRADY:    
Cena tábora 4 200,- Kč (člen) a 4 500 Kč (nečlen). Úhradu proveďte, prosím, nejpozději do 
20.6., a to celou částkou. Nezapomeňte do poznámky pro příjemce uvést jméno svého 
dítěte. Na www.kadao.cz najdete transparentní účet, kde si můžete svou platbu 
zkontrolovat. Platbu proveďte nejlépe vašim internetbankingem nebo osobně vkladem ve 

Fio Bance na Ostrožné ulici,  Nejlépe pod svým jménem na účet oddílu FIO č.ú. 
2500812207/2010 
 

Pro táborovou hru bude každý účastník tábora potřebovat následující herní kostýmy a herní pomůcky: 
 1-2 kusy starého oblečení (košili, šátek, vestičku) – nedovezete domů 

 5 hadrových míčků (velikost tenisák, ze starých ponožek) 
 PE autoplachtu 3 x 2 m s kovovými oky (dá se koupit v marketech nebo zahradních potřebách, cca 50 Kč). Nejedná se o 

plachtu pod stanovou postel  
 

Hrací kostým: 
holky – sukně, halenka nebo košile  
kluci – košile, motýlek, kalhoty (případně kraťasy)    (Hrací kostým se nejspíše zničí či ušpiní!!!) 
 

Večerní róba: 
holky – večerní slavnostní šaty 
kluci – oblečení na slavnostní příležitost    (V tomto kostýmu se nebudu hrát žádné hry – neměl by se zničit!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZÁŘÍ 2018 

Nové členy přijímáme 5.,12.,19. září 2018  ☺  Sbírka pro Světlušku  10. – 13.9. ☺  možná brigáda 

vedoucích na Kusalínu 7.-9.9  ☺   První výprava 22.-23.9. Sraz oddílů u Bítovského mlýna  ☺   pro starší 27.-

30.9. Tatry ☺  
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VEZMI S SEBOU NA TÁBOR KADAO 

Věci nesmí být v kufru, určitě v batohu – můžeme vyrazit někam mimo tábor!  

 Spacák, karimatka, boty v tašce mohou být zvláště 

 Jedeme v oddílové polokošili!  S sebou měj i oddílové tričko. Obojí čisté. Nečlenové oddílu košile a trička 
samozřejmě mít nemusí, ale vezměte si na sebe alespoň zelené tričko nebo košili.  

 JE DOBRÉ NA VĚCI VYŠÍT ZNAČKY, nebo podepsat fixem na textil 

 Doporučujeme pečlivě dodržet seznam, nebalit zbytečné věci, uvažovat nad skladností věcí apod. POZOR 
NA TURISTICKOU VÝBAVU. 

 RODIČOVÉ DRAZÍ, když se bude u Vás doma balit na tábor, buďte u toho Vy i váš táborník, ať víte vy i on, 
co se na tábor veze. NEBALTE HROMADY VĚCÍ, JE TO ZBYTEČNÉ. 

 

Na spaní a nocleh: 
Karimatku - igelit velikosti vlastní postavy – TEPLÝ spací pytel -  oblečení na spaní, ne pyžamo /volné tričko, 
tepláky, čepice, mikina, ponožky – jen na spaní/ 
  

Oblečení a obuv na tábor: 
2(3)  trička (1bílé)-  2 košile nebo mikiny - spodní prádlo dle uvážení (alespoň 7 ks) – plavky - dlouhé i krátké 
kalhoty – bunda (šusťákovka) – 5 párů ponožek - čepice (kšiltovka) - velký šátek na krk - pláštěnka ! - silnější 
mikina („flíska“) - boty do vody s pevnou patou (např. sandále, plátěné tenisky atd.) -  botasky - tenisky na 
sport – turistické boty!! 
 

Hygienické a osobní potřeby: 
ručníky - mýdlo (lépe menší tekuté) - kartáček a zubní pasta – hřeben - krém proti slunci i jiný - papírové 
kapesníčky  - kus toaletního papíru - sluneční brýle - osobní léky (pokud užíváte) 
 

Turistické a  jiné potřeby:  
trojdílný ešus v obalu - celý příbor - malé šitíčko (i zavírací špendlíky) - baterka /nejlépe čelovka+ náhradní 
baterie/ - deník a psací potřeby – pastelky - pevný provázek asi 10 m – 1x šatní ramínko 
2 prázdné igelitové tašky - 3 svíčky v kelímku - 10 kolíčků na prádlo - plechový nebo umělohmotný hrnek - 
knihu - drobné hry (kostky, karty, cestovní balení) - 1 malý příruční batůžek - hudební nástroj -  kapesní nůž – 
větší igelitové sáčky (prodávají se v klubku) na odpadky – KPZ – lehký kapsář do stanu – dvě starší utěrky (jednu 

pro sebe a jednu pro tábor – tu již nedovezeš) - PE autoplachtu 3 x 2 m 
 

NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST: 
Za poškození a ztrátu cenností (mobil, foťák, mp3 ….) neneseme zodpovědnost. Může se ztratit, zničit, namočit 
– vše na vlastní zodpovědnost, peníze pro vlastní potřebu (je možno uschovat u ved.) - kartu zdravotní 
pojišťovny (kopii), kartu KČT a pomůže nám nějaký doklad s fotkou. Starší si vezmou PAS či občanský průkaz. 
 

NEBER S SEBOU TAKÉ:  Zbytečnosti, plyšáky apod. nesmysly nechte doma. 

MOBILY a S NIMI NAŠE VELKÁ PROSBA:     
Dnešní téma jsou mobily a internet, sociální sítě, hry a další technika. Jedni zakazují, jiní povolují.  
My to budeme mít takto:    
mobil nezakazujeme, ale nedovolíme ti nabíjet ani mobil ani různé powerbanky a nabíječky ad., neboť 
v táboře není elektřina a na elektrocentrále (či soláru) budeme nabíjet pouze mobily vedoucích, notebooky, 
foťáky a vše pro zajištění chodu tábora a programu.  
Chceme se také vyvarovat a vyhnout neustále nabádání typu „vypni!, nech už toho! apod.“ a také nočním  
kontrolám, kdy každý druhý ve spacáku „smaží o 106“, pak nespí a ráno zývá. Je to těžké pro vedoucí, když 
v domácnostech jsou návyky různé!!  
NAŠE VELKÁ PROSBA JE:  věnuj se programu tábora, aktivně se zapojuj do soutěží a workshopů, sportuj, čti 
si knihy a komiksy, hrej deskovky ve svém volnu, napiš domů a ZKUS SE NA CHVÍLI ODTRHNOUT OD 
VIRTUÁLNÍHO SVĚTA, pokud se ovšem nejedná o naši táborovou hru nebo aplikace typu – mapy, 
geocaching, zdravověda, noční obloha a mnoho dalších potřebných v turistice. Tyto aplikace si naopak 
stáhni!!  

Díky za pochopení! Lépe mobil NEBRAT! 


