
Milé děti,
vážení rodiče  
  
letos se ozýváme s nabídkou prožít

s námi 3 týdny na táboře 
Bartoška bude opět v luxusním komplexu 

Sporthotelu Kácov, v jehož cípu (na fotografii 

v horní polovině v podkově lesa)

je chatkový tábor, který zaručuje i při rozlehlosti 

a charakteru komplexu, vše pro potřeby tábora 

našeho druhu

jak vidíte na fotografii, les je všude kolem, 

nedaleko řeka, cyklistické stezky v okolí

tábor má 30 podezděných chatek v perfektním 

stavu (viz.podkova), pro velké pak 8 bungalovů 

(na fotu vlevo dole) s vlastním WC a sprchou, 

dole obývák s kuchyňkou a lednicí, nahoře 

pokoj pro 4 osoby

k dispozici máme samostatnou budovu pro 

hry, divadlo a večírky

+ bungalov pro vedoucí  na kraji tábora

+ venkovní altán 
+ při špatném počasí klubovna uvnitř hotelu 

(včetně kina...)

teplá voda je nepřetržitě a v jakémkoli množství, 

nejen pozdě v noci či brzy ráno, jak jsme léta 

zvyklí

nejsou problémy s jídlem, kdy jsme se často 

setkávali s přílišnou šetrností,
jídelna vypadá takto



SPort
bazén - venkovní bazén 25 m s umělým osvětlením a s dětským brouzdalištěm

tenis - 2  tenisové venkovní kurty s umělým povrchem DUROFLEX

volejbal, nohejbal, basket  - 2 kurty s umělým povrchem  DUROFLEX   

fotbal -  travnaté fotbalové hřiště dorosteneckých rozměrů   

minigolf - 18 drah 

pétanque, kriket, softball, stolní tenis, stolní fotbal, šipky 

cyklistika - vyznačené cyklotrasy, majitel zapůjčí několik kol zdarma

cena je i po zdražení velkorysá

normální cena je více jak dvojnásobek a sportoviště se pronajímají hodinově ...

dnes je v oblasti táborů výběr: levnější komančský hnus, drahý spartánský polohnus a velmi drahý luxus 

Kácov je levný luxus a tedy jednoduchá volba

i když většinu nákladů na naše akce máme díky našim přátelům, 

sympatizantům a sponzorům za hubičku, přeci jen naše aktivity něco stojí
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měli jsme špičkovou aparaturu na večírky a divadlo na celý tábor

cena velmi přátelská

autobusy cena dopravce, pronájem auta 

cena symbolická bez amortizace,
pojištění, sportovní potřeby,
výtvarnický materiál, zdravotní materiál

jenom 5.000 nás stály vši...

naši sponzoři věnovali ceny, nápoje, sladkosti 

a zmrzliny v celkové hodnotě 150.000

natočili jsme s dětmi filmy, které jsme v rámci filmové soutěže promítali

spolu s filmem hostů a porotců Jiřího Stracha a Ivana Trojana 

kamery, projektor, plátno - platba symbolická

děkujeme Honzovi Buriánkovi

pronajali jsme si hrad Lipnice, kde děti nocovaly

cena dle Památkového ústavu

proběhla fotosoutěž
už léta ji sponzoruje Kodak Foko,
Martin Parduba a Isan Novotný

natočili jsme originální CD
obaly věnovala Sony BMG, booklety tiskla tiskárna Hugo,  

htp firma Mowshe, disky věnoval a potiskl Jan Buriánek, 

aparaturu zapůjčil a přivezl Bert Neven, nástroje si přivezli muzikanti 

Jirka Korn, Olda Krejčoves, Adam Koller, Anička Švejdová, 

s dětmi zpívali Tereza Černochová, Matěj Ruppert a Dan Bárta,

200 ks CD vykopíroval Karel Holubička...

prožili jsme s dětmi desítky akcí
úvodní hra, výlet, skládání vlastních písní, výuka společenských 

tanců, 5 večírků, kavárna s programem, děti nakreslily klip 

pro Českou televizi, olympiáda, snídaně do postele, soutěž ve 

zpěvu Zlatá vrána, divadlo, přírodní kros Přežít, výstava fotek s 

vernisáží, jarmark, poklad, sympatie,  turnaje badminton, 

pétanque, kroket, kuličky, ping-pong, ohňostroj, táborák, 

fungovala výtvarka, a asi 3 x jsme se koupali v bazénu...

hrály nám 3 živé kapely
(Indy & Wich, Nakopalipsika, All Stars)

kapely hrály za pár korun na benzin, 

aparatura za směšnou cenu

2006



1: měli jsme špičkovou aparaturu na večírky a divadlo na celý tábor

cena velmi přátelská

2007

:2uskutečnili jsme zajímavý výlet “Prstem po mapě”

děti naslepo zapíchly prst do mapy a v 5 skupinkách s vedoucími šli 

na zvolené místo, kde museli přespat - někdo u lesa, někdo u řeky

a jedna skupinka na statku u dobrých lidí, mezi zvířaty jako v Betlémě...

za navigaci děkujeme Datartu a Pavlu Slámovi
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děti natočily vlastní filmy do filmové soutěže, viděli jsme DVD z minulého roku, 

které pro nás natočil Karel Holubička
kamery, projektor, plátno – platba symbolická

fotosoutěž: vytvořili jsme originální knihu ilustrovanou vlastními fotografiemi

děti si vylosovaly věty bez kontextu a znalosti textu pohádky Oscara Wilde,

obsah věty pak během ztvárnili podle své fantazie, fotografie byly vloženy 

o pohádky na místa, kam patří.
Přátelé našeho tábora pak zpracovali (Robert Lízler - Taita Publishers)

a vytiskli (Tomáš Chmelíček - M.I.B.) knížečku “Šťastný princ”

hráli nám lídři skupiny Čechomor,
dívčí trio (1.housle, 2.housle, cello),
laureát Pražského jara 2007,
tančilo Duo Egon

7:
akce: úvodní hra, olympiáda, divadlo, taneční 

soutěž, soutěž ve zpěvu Zlatá vrána - porotcem 

byl Varhan Orchestrovič Bauer,  
přírodní kros Přežít, jarmark, hledání 

tajemného cizince, 5 večírků, poklad za tmy z 

vody vylovený, sympatie, snídaně do postele, 

turnaje badminton, pétanque, kroket, kuličky, 

ping-pong, táborák, fungovala výtvarka, hráli 

jsme minigolf, hudební poznávací kvíz, přijela 

k nám trdla, pořád jsme se koupali v úžasném 

čistém bazénu ...

sponzoři věnovali dárky 
v hodnotě 170 000 Kč
všem děkujeme6:



8:
:9

natočili jsme hraný klip pro skupinu Wohnout “Princezny nohy” 

celý tábor se proměnil na 120 princezen, kterým smrděly nohy...

všichni si tak mohli zkusit, že profesionální filmování není žádná sranda...

postavili jsme sochu prstu, který po mapě 

hbitě cestuje, z kmene vysokého, s bříšky ba 

i nehtem smrkovým, ji pro nás vytesal Mirek 

Lauschman a pojmenoval ji Franta Trojan

toto, prosím, neberte jako vychloubání, je to pouze vysvětlení, 

za co utrácíme Vaše peníze a že je opravdu nepálíme v lese

tábor už se konal 13 x, máme již vlastní tisk na tričkách, vydali jsme naše CD, máme vlastní DVD, vytvořili 

jsme animovaný klip, natočili jsme hraný klip, máme svojí vlastní knihu - ale to jsou jen věci nahmátnutelné 

- podstatnější je, že si všichni, vedoucí i děti, odnášíme obrazy, výjevy, pocity, vůně a zápachy, vzpomínky 

a zážitky, které nám nikdo nevezme...

...děkujeme

jejich společné dílo se bude navěky jmenovat:

„Prst, do kterého kdysi čůrala jedna ženská“

2007


