
 

 

 

 

 

Termíny:  

1. turnus: Alchymisté (7-13 let) - 6. 8. - 12. 8. 2023 (7 dní, 6 nocí) 

2. turnus: Me, Myself & I (14+ let) - 6. 8. - 12. 8. 2023 (7 dní, 6 nocí) 

* oba turnusy fungují vedle sebe v jednom termínu, program je však zcela oddělený. 

Naše tábory jsou specifické zejména tím, že propojují ADD/Parkour a Zážitkovou pedagogiku. Každý 

rok pracujeme s vybraným tématem pro daný ročník. Diskutujeme, reflektujeme, vzděláváme a 

snažíme se účastníka posunout nejen na jeho pohybové cestě, ale i na té životní. 

Kapacita: Pro každý turnus pouhých 20 účastníků… Chceme jít cestou kvality a hloubky. 

Místo: Přírodní rezervace Zemská brána (kaňon Divoké Orlice) na okraji Orlických hor. Jedná se 

o nádherné a turisty vyhledávané místo. Kaňon a jeho blízké okolí je ideální pro náš  trénink. Prostě 

jedinečné místo! 

Ubytování: Turistická chata Na Čiháku (www.chatanacihaku.cz). Dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje,  

společné sociálky na chodbě, umyvadla v pokojích. Rok či dva zpět došlo ke zlepšení telefonního 

signálu, v okolí chaty se tak dá docela pohodlně volat. Wi-fi stále trpívá na přetížení – ale je zde       

Stravování: Plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pití po celý den) zajišťována chatou, 

možnost nákupu pití a drobných sladkostí v bufetu na baru, obchod navštívíme 1-2x za celý pobyt. 

Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov. Dále pokračujeme vlakem přes Českou Třebovou 

a Ústí nad Orlicí do stanice Mladkov, vzdálené 8 km od naší chaty. Přesun na místo je již programovou 

součástí Campu. Účastníci mladšího turnusu mají privilegium převezení zavazadel přímo na chatu.  

U účastníků staršího turnusu důrazně doporučujeme sbalit si své věci do krosny.  

Cena: 7 900 – 10 900 Kč 

Ani my se letos opětovně nevyhneme zdražování – chata, jako spousta jiných podnikatelů ve službách, 

bojuje o přežití a jenom náklady na stravu a ubytování nám od minulého roku stouply o 1200 Kč na 

účastníka. Takže pokud: 

➔ peníze „řešíte“ – neváhejte využít náš stipendijní fond Plus un. Pokud jsou peníze jedinou 

překážkou proč se Campu nezúčastnit, tak je to zrovna ta překážka, kterou umíme překonat. 

Aktuálně máme ve fondu naspořeno okolo 20 000 Kč a ty čekají na své využití      . Zároveň je 

možné domluvit sourozeneckou slevu, a to v rozmezí 25–50% na druhého sourozence. 

➔ peníze „tak moc neřešíte“ – využijte naši plovoucí cenu a zvolte cenu Campu dle sebe kdekoliv 

v rozmezí mezi 7 900 Kč a 10 900 Kč podle toho, kolik za něj chcete a můžete dát. Peníze navíc 

pak často vracíme přímo do programu či do lepšího ohodnocení našich lektorů.  

Registrační poplatek 900 Kč hradíte hned při registraci prostřednictvím platební brány Stripe, zálohu 

4 000 Kč do 30. 4. 2023, doplatek 3 000 – 6 000 Kč do 30. 6. 2023. Platbu je možné provést buď 

prostřednictvím platební brány Stripe na našem webu nebo převodem na účet 2300965292/2010. Do 

zprávy pro příjemce prosím uveďte číslo turnusu, jméno a příjmení účastníka - např. 1., Jan Novák. 

Informace 

LEAD Camp 2023 

http://www.chatanacihaku.cz/


 

 

V ceně je zahrnuto: doprava z Ostravy-Svinova a zpět, ubytování a plná penze 6 nocí, úrazové pojištění,  

zdravotnický a programový materiál, sportovní vybavení a překážky, tričko lead camp 2023 

a především jedinečný zážitkový program zajišťovaný zkušenými trenéry a lektory. 

Program:  

Na obou turnusech se můžete těšit jak na trénink, tak na různorodé volnočasové aktivity, diskuze, 

pobyt v nádherné přírodě a spoustu nezapomenutelných zážitků. Camp si zakládá na propojení dvou 

našich nástrojů Art du Déplacement/Parkouru a zážitkové pedagogiky. Celý program bude fyzicky 

náročný! 

1. turnus: Alchymisté 

Mladší budou v tomto roce objevovat štěstí, budeme ho zkoumat ze všech stran, zjistíme kde ho hledat, 

jak o něj pečovat, co nám ho působí a ještě mnohem víc. To vše zaobalené do tajuplné legendy o 

Alchymistech a jejich elixíru.  

Kdo by si alespoň 1x za život nechtěl dát doušek elixíru štěští...    Přijeď za námi do kraje tajup lných 

Alchymistů a objev všechny jeho ingredience. Tvé tělo při jejich získávání okusí sílu, hbitost i vytrvalost. 

Budeš ale potřebovat i bystrou mysl a spoustu odhodlání. Jsi to právě ty, kdo se nakonec zmocní oné 

jediné prastaré receptury?  

Jak to vypadá na turnusu s mladšími ročníky, koukněte zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=ANKZnXjU4IQ&ab_channel=ADDlead  

2. turnus: Me, Myself & I 

Ti starší se budou zaobírat tématem identity a vším, co je s ní spojené.  

Poznej sám sebe... Památná věta, která visela ve věštírně antických Delf i nutkání, které provází 

dospívající osoby po celém světě. Zdá se, že právě toto volání uslyšeli i účastníci našeho loňského 

Campu. Na konci totiž svým hlasováním rozhodovali, jakému tématu se budeme věnovat příští rok. A 

zvolili Identitu. 

V pohybové části budeme pracovat s konceptem „Identity of Movement“ (Stéphane Vigroux, Seb 

Foucan). Jaké pohyby jsou mé oblíbené a jaké naopak ne, které používám a které vynechávám. Proč to 

tak mám? A jaké místo má pohyb v mém životě? Proč se vlastně hýbu? Je to něco, co mě definuje? A 

dokážu si vůbec představit život bez něj? 

V osobní rovině se zaměříme na otázku "Kdo jsem?". Podíváme se na sebe z mnoha různých úhlů. 

Prozkoumáme své dary (silné stránky), ale i slabá místa. Zjistíme na čem si zakládáme i co je pro nás 

důležité. Cenný pro nás bude i pohled zvenčí, od ostatních účastníků. Důležitou roli tak již tradičně 

sehraje vzájemné parťáctví... 

Co s sebou: Oblečení na trénink (trička/nátělníky + tepláky/kraťasy + vhodnou obuv – sportovní 

tenisky) včetně oblečení do chladnějšího počasí (mikinu, větrovku), sálovou obuv do tělocvičny, spodní 

prádlo (dostatek ponožek), plavky, přezůvky do chaty, věci osobní hygieny (kartáček na zuby, sprchový 

gel), ručník, opalovací krém, pokrývka hlavy, šátek, čelovku, menší kapesné… A samozřejmě vše 

ostatní, co jako zkušený rodič uvážíte za vhodné       

Mobilní telefony: Dětem jedoucím na 1. turnus doporučujeme, aby své mobilní telefony zanechaly 

doma. V případě dovezení telefonu na Camp je třeba počítat s pravidlem, že telefon bývá dětem 

k dispozici pouze v odpoledním klidu v čase 12:30 – 14:00.  

https://www.youtube.com/watch?v=ANKZnXjU4IQ&ab_channel=ADDlead


 

 

Realizační tým: Patrik „Pag“ Gabryš, Janča Adamowiczová, David „Sumec“ Sumara a další.  

Informace, přihlášky: Informace Vám poskytnou všichni naši trenéři, případně volejte nebo pište Janči, 

kontakt níže. Registraci naleznete na našem webu www.add-lead.cz. Všechny další potřebné pokyny 

obdržíte po vyplnění přihlášky emailem. Zkontrolujte si prosím i složku SPAM. 

Jana Adamowiczová, camp@add-lead.cz, 776 539 266 

Storno podmínky: Registrační poplatek ve výši 750 Kč je nevratný, tato částka je brána jako projev 

vážného zájmu o účast na Campu. Stornovat pobyt na Campu je možné pouze z neočekávaně vzniklých 

zdravotních důvodů potvrzených lékařem. O storno je třeba písemně žádat na mail hlavního 

vedoucího. Storno se počítá od doby přijetí Vašeho mailu a je vypočítáno následovně:  

• do 30. 4. 2023 – storno činí pouze registrační poplatek 900 Kč  

• do 31. 5. 2023 – storno poplatek činí 25 % z celkové ceny pobytu  

• po 31. 5. 2023 – storno poplatek činí 50 % z celkové ceny pobytu 

• ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem Campu – storno poplatek činí 100 % z celkové ceny 

pobytu 

• v případě předčasného odjezdu z Campu – storno poplatek činí 100 % 

Veškeré zpětné platby vyřizujeme do 31. 8. 2023 zasláním zpět na Váš účet. Pokud za sebe v případě 

storna najdete náhradu, storno poplatek odpadá. V případě nerealizace campu z důvodu 

epidemických opatření vám vrátíme 100 % uhrazené částky! 

http://www.add-lead.cz/

