
 

 

TK PODSKALÍ 

STRAKONICE 
si Vás dovoluje pozvat na 

první ročník jistojistě legendární akce 

s názvem 

KADOVSKÉ 

HRY  
Kdy: 25.5 – 27. 5. 2018  

Kde: Kadov u Blatné (základna u rybníka Krčový) 

O co jde: klání jednotlivých oddílů mezi sebou v různých hrách a soutěžích se sportovní, ale i táborovou 

tematikou☺ 

Pro koho: dětské oddíly, týmy cca. 8-10 členů, věk (první – devátá třída) 

Doprava: oddíly se musí sami dopravit do Strakonic (leží na trase Č. Budějovice – Plzeň, takže by to neměl být 

takový problém), ze Strakonic zajistíme autobus na Kadov, v neděli pak bude autobus zpět do Strakonic 

Ubytování: máme dva sruby, jeden s kapacitou cca. 60-70 lidiček, druhý s kapacitou cca. 30 lidí, jelikož už bude 

konec května, dáme k dispozici pro otrlejší naše oddílové stany (klasické iglú, jaké vidíte v kempu) 

Strava: zajistíme od sobotní snídaně, do nedělního oběda, na pátek si každý přiveze, co má rád, nejlépe něco 

studeného, nebude čas něco vařit!!! 



 

 

Program: tady budeme trošku mlžit, budou to prostě tři dny naplněné denními a nočními hrami v lese, na 

loukách, rybníku nebo ve srubech, součástí akce bude i velký táborák 

 

 

Přesnější podrobnosti s konkrétními časy, harmonogramem a cenou akce bychom sdělili později. Teď bychom 

potřebovali vědět, jestli by o akci byl zájem, jestli to není výstřel do tmy a kdo by do toho tzv. šel. Uvítáme, i 

pokud budete info o akci šířit dál, neb nemáme jistě kontakty na všechny možné adepty☺!!! 

Případní zájemci a odvážlivci. Napište prosím do konce ledna 2018 na email stanek.lib@seznam.cz 

Budeme se těšit!!! TK Podskalí Strakonice (za hlavní organizátorské nadšence Hromada lidí a Jager) 

 

Předem se přiznáváme, že sice máme zkušenosti s vedením našich oddílů, ale do podobné šou se pouštíme 

poprvé. Jsme zvědaví, jestli a jaký bude ohlas a následně zda se vše podaří dle našich představ. Uvidíme, jak to 

dopadne. Cesta začíná… 

 

 


