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37. oddílový LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
turistického oddílu mládeže TOM KADAO  

AHOJ TÁBORNÍKU!! AHOJ, mamko a taťko, dobře si 
přečtěte všechno důležité k největší a nejdůležitější 
oddílové akci roku.  
Sraz a cesta na tábor: v NEDĚLI 3. 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…. 
Cestou zastávka v hospůdce možná. V případě deště 
bude odjezd přizpůsoben počasí, kola uschována 
v klubovně a po té 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, PŘILBU!!! 
Může se jet v zelených oddílových tričkách nebo jakémkoli 
jiném triku.  
 

Cyklo INFO: řádně připravené kolo, přilba povinná!, 
náhradní duše na vlastní kolo, zámek na kolo, klíč k zámku 
uschovat tak, aby nebyl ztracen. 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. 
 

 
Návrat: v sobotu 16.7. mezi 14, 00 – 15,00 hod. opět ke klubovně na kolech (sledujte web, upřesníme časy) 
 

Místo tábora: katastr obce Zbyslavice, v údolí říčky Seziny.  
 

Strava: začíná v NEDĚLI studenou večeří (vč. čaje), 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 a balenou pitnou vodou.  
 

Zprávy z tábora: opět budeme ve vzkazech na www.kadao.cz podávat informace o průběhu tábora, ovšem podle možností 
připojení k internetu. Čtěte pravidelně.  

 

KONTAKTNÍ TELEFON v době tábora:    

S dotazy a nejasnostmi před odjezdem na tábor i během něho se na nás 
můžete obrátit na telefonech:  
Tom Weicht  603 37 37 28 nebo Marcel Bernard 602 590 702 

 

 
 

Adresa tábora: 
Letní tábor TOM 4207 KADAO 

Jméno táborníka 
           Hl. vedoucí: Tomáš Weicht 

742 83 Zbyslavice                               
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ZDRAVOTNÍ ZÁLEŽITOSTI: 
U odjezdu nezapomeňte odevzdat : 
Potvrzení  o bezinfekčnosti  potvrzené rodiči a Potvrzení o zdravotní způsobilosti = posudek od lékaře (ke stažení zde: 
https://www.kadao.cz/?str=vypravy/vyprava&id=633) 
Kopii karty zdravotní pojišťovny.  
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. Kuchař/ky musí mít zdravotní průkaz!! 
Členové KADAO jsou pojištěni v rámci pojištění Asociace TOM ČR 
 
ÚHRADY:    
Cena tábora 4 800,- Kč, nečlenové 5 300 Kč. Úhradu proveďte, prosím, nejpozději do 25. 6., a to celou částkou nebo ve 
splátkách. 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 u Fio 
Opava, ostrožná ul. Nejlépe pod svým jménem na účet oddílu č. ú: 2500812207/2010. Případné finanční zůstatky 
z tábora budou využity pro nákup turistického materiálu pro celoroční činnost KADAO.  
V případě nutného ukončení tábora z hygienických důvodů (covid), budou vráceny prostředky, které nebyly využity – 
strava apod. Smluvní a již vydané prostředky vráceny nebudou 
 
DEN S RODIČI: 

 
SOBOTA – 9.7. od 15:00. 

Vyvrcholení programu kolem 21:30.  
 

Poté je možno přespat v na určeném místě na táboře (vlastní 
spacák, stan). Při vaší případné návštěvě auto ROZHODNĚ 
nechejte v obcích Zbyslavice či Olbramice. Ideálně však nechat 
auto za obcí Olbramice a sejít do údolí pěšky. K tábořišti 
nevjíždějte autem. Staňte se součástí našeho programu (ne jen 
pozorovatelem). 

 

INFO: 
 

 Tel: pro program a hru Vikingové 728 751 798, Anička Kleslová, annakleslovacentrum@gmail.com  

 Pro ostatní 603 37 37 28, Tom Weicht, tom.weicht@seznam.cz  - prosíme fakt důležité věci!! 

Milé mámy a tátové, 

 v průběhu tábora prosím volejte jen v 

nejnutnějších případech nebo posílejte SMS 

zprávy. Zkuste svým dětem nevolat. Budou Vám 

psát. 

 Rádi bychom vás poprosili, abyste mimo DEN S 

RODIČI za svými dětmi během tábora nejezdili. 

Děkujeme.  
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KOSTÝM PRO TÁBOROVOU HRU: 

 

 
POVINNĚ K CELOTÁBOROVÉ HŘE: 

 1x louč (bez oleje, ale s knotem)! NUTNÉ!!!!!! 

 5 hadrových míčků (velikost tenisák, ze starých ponožek) 

 10 kolíčků na prádlo 

 PE autoplachtu 3 x 2 m s kovovými oky 

 členové oddílu Kadao jsou povinni mít s sebou a v pořádku oddílovou polokošili a také oddílová trička. 
Nečlenové si vezmou s sebou jedno tmavě zelené triko bez nápisu. 

 Členové musí mít deník a s ním záznam Desítky v obale. 
 
 
 
 

Kluci bojovníci  

mohou obléct haleny a úzké kalhoty 

různých délek. Své postavení ve 

vesnici mohu bojovníci dát najevo 

dle množství zlatých a stříbrných 

doplňků. Také celý kostým mohou 

doplnit např. o meč/sekyru, kožené 

pásky, roh na pití, prsteny či 

náhrdelníky s runami. A 

samozřejmě štít vyrobený na 

workshopu!  

 

Holky štítonošky  

si mohou obléct dlouhé šaty a 

suknice, například na ramenech 

sepnuté krásnými sponami. Pokud 

by štítonoška chtěla, může si obléct 

bojový kostým, kterými jsou 

kalhoty a kožené halenky. Velmi 

oblíbené byly u vikingských žen 

barevné látky, především modré a 

červené. Štítonošky si také mohou 

učesat krásné copánky různých 

tvarů s korálky a dalšími kovovými 

doplňky. Celý kostým mohou 

doplnit např. o meč/sekyru, kožené 

pásky, roh na pití, prsteny či 

náhrdelníky s runami. A 

samozřejmě štít vyrobený na 

workshopu! Celkově byla 

vikingská móda velmi praktická a 

jednoduchá. 
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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.  

 S sebou je nutno mít oddílovou polokošili (nástupy) a 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 - kartáček a zubní pasta – hřeben - krém proti slunci i jiný (např. nivea) - 2 starší utěrky na nádobí (jednu 
již nedovezeš) - 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 –  
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)  
 

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  
 
 
NEBER S SEBOU TAKÉ: Zbytečnosti, plyšáky apod. nesmysly nech/te doma 
 
 

EKOINFO: 

Celý tábor prožíváme v krásné přírodě, a tak jsme se letos rozhodli být k ní zase 

 o něco šetrnější. A přispělo nám na to město Opava. Na táboře tak budou zajištěna  

ekologická mýdla, sprchové gely i šampony. Jde o velmi kvalitní a k pokožce šetrné 

 produkty a vše bude nachystáno ve sprchách v hygienických nádobách s pumpičkou. Prosíme vás 

tedy, abyste si letos sebou nebrali svá mýdla a šampóny, ale využili ta naše. Pokud někdo opravdu 

nutně potřebuje mít svůj prostředek, je to jeho potíž, nicméně prosíme, aby šlo o produkt bez ropných 

derivátů apod. Koneckonců, vše teče rovnou do potoka, a zrovna ve Zbyslavicích sídlí rak přímo pod 

sprchami. 
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 ostatní - ešus, lžíce, kapesní nůž, utěrky, láhev na vodu 1,5 l, malý batoh na výpravy, baterka - nejlépe 

čelovka, KPZ, uzlovačka, deník, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky, štětec velký (plochý cca 3 cm 
široký) a malý (kulatý), zpěvník   

 jízdní kolo + povinné vybavení – podepsaná přilba, blatníky, světlo, blikačka a zámek. Prosíme o 
maximální seřízení kola, abychom s ním na táboře měli co nejméně problémů.  

 kapesné cca 300 Kč  
 Menším dětem oblečení podepište.  
 Další věci dle vlastního zájmu a zkušeností (fotoaparát, hudební nástroj…).  

 

LETNÍ TÁBOR A CELOROČNÍ ČINNOST TOM 4207 KADAO PODPORUJÍ: 

 

 

 

 

HLEDÁME SPONZORY!! 

 LÉKY A ZDRAV.MATERIÁL 

 LÁTKY 

 PROPAGAČNÍ A JINÉ DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, SLADKOSTI, CUKROVINKY - odměny pro kluky a 
holky v soutěžích 

 LANA, PROVAZY 

 FINANCE   (FIO Opava č.ú. 2500812207/2010)                      
 DÍKY za Vaši podporu! 

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 zívá. Je to těžká 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!  

Díky za pochopení! Lépe mobil NEBRAT! 
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