
                                                      ve spolupráci s TURISTICKÝM ODDÍLEM MLÁDEŽE KADAO  

                                                          po záštitou  Místní akční skupiny Opavsko  

 

Realizace Letních kempů je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
 

pořádají 

Letní Kemp  
pro všechny piráty a pirátky s odvahou a 

chutí objevovat širý oceán 
pro holky a kluky od 1. do 5. třídy 

19. 7. – 23.7.  
Přijď si s námi užít objevování moře a oceánů a společně s Kapitánem Jackem 
Sparrowem najít jeho ztracenou Perlu. Naučíme se, jak se zorientovat ve světě, 
kde je všude voda, nebo si vyzkoušíme procházet tím největším pralesem na 
světě. 

 

Kemp vedou: Vedoucí TOM KADAO – Markéta Kalužová a Marie Rychlá 
 

Cena: 0 Kč (jen pro svoji vlastní potřebu) – vše hrazeno z projektu MŠMT 
 

Strava: Bude zajištěna (svačina, oběd, svačina) 
 

Co tě čeká: Užiješ si skvělý týden. Poznáš nové kamarády. Poznáš, jaké je to být námořníkem. Vyrobíš si 
dalekohled, nebo dokonce meč samotného kapitána Jacka Sparrowa. A samozřejmě, jako správný člen 
námořní posádky si užiješ koupání v jezeře, nebo dokonce moři. 
 

Co musíš: Nahlásit se, vyplnit s rodiči přihlášku a odevzdat ji! Chtít každý den s námi jít. 
 

Co potřebuješ: Pouzdro s psacími potřebami, zápisník nebo deník, pláštěnku, vlastní příbor ve váčku, 
sportovní oblečení a obuv (budeme hlavně venku), lehké přezůvky (do tělocvičny), plavky a ručník (v 
igelitové tašce) = vše v batohu 
 

Sraz: V pondělí 19.7. 2021 v 8:00 u Zš Opava-Komárov, scházet se budeme vždy takto, pokud by tomu 
bylo jinak, s ohledem výletům, dáme dopředu vědět. Končit budeme v 16:00. 
 

Informace dodají: Markéta Kalužová (725 384 325), Tomáš Weicht (724 254 732, 603 373 728) 
Přihlášky zasílejte emailem na obě tyto adresy: marketkaluzova@gmail.com, zskomarov@tiscali.cz a 

nazvěte ji jménem dítěte a názvem kempu: piráti do 25.6. 

Kemp je určen pro 15 správných kluků a holek především ze ZŠ Opava-Komárov, Tom KADAO a další 

zájemce - kámoše. 
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