
Je tady něco nového, něco co by vás všechny mělo zaujmout! Pod rukama nové a zatím nezkušené redakce vzniká 
BOBR, náš oddílový časopis. Jeho prostřednictvím se budete dozvídat informace týkající se výprav, táborů, bodování, 
změn, ale hlavním cílem je se POBAVIT nad články, které pro vás bude vytvářet jak redakce, tak i někteří oddíloví.

Také chceme, aby i rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní věděli, co se tak v tom našem oddílu děje, věděli, kam to 
dítě pořád jezdí, proč radši není doma v teple a pořád lítá někde po horách a lesích, a když může, tak sedí v lodi nebo 
na kole. Je to z jediného důvodu: Nás to prostě baví!

Náš časopis vychází i v tištěné podobě zejména proto, že chceme, abyste si sedli ke kávě, čaji, kakau nebo třeba na 
záchod a tam si s radostí početli. Když se číslo nebude líbit, udělejte si papírovou vlaštovku, večerníčkovskou čepici, 
nebo ho na záchodě využijte jinak.

Redakce BOBRa



HISTORIE ODDÍLU KAMARÁDI DÁLEK OPAVA
TOM 4207 KADAO

1984 – 2009
Medvěd, Tygřík, Dib, Myš, Tom, Hoki, Marcelek, Juráš, 

Markéta,  KubiDomi,  Polda,  Radule,  Kořen,  Kubis,  Had, 
Lochnes,  Bob  a  desítky  dalších  přezdívek  a  jmen,  ale  taky 
Strýc James, lodník Wilcox, DumNaomtha, Aljaška, Atlantida, 
Pacifická železnice, Rychlé Šípy, Xapatán, 7 klíčů, Tajemství 
Midgardu  a  mnoho  jiných  názvů  dobrodružných  etapových 
táborových  her  nebo  taky  Pohled,  Sedmnáctka,  Soběšín, 
Rozkoš, Devatenáctka, Litultky, údolí Seziny a mnoho dalších 
míst  táborů  a  samozřejmě  detektivky,  Regaty,  deskovky, 
bobříci, Véčka, ohně, písničky, putování po vodě i po zemi, na 
kole  i pěšky, kešky, GPSky  a geocaching...  zkrátka  stovky„ “  
společných hodin... nebudu to natahovat , to vše a ještě více je„ “  
25 let zažitků, 25 let fungování a činnosti oddílu Kadao Opava.

Ano,  náš  turistický  oddíl  KAMARÁDI  DÁLEK  OPAVA ve  zkratce 
KADAO oslaví 10.října 2009 25 let od svého založení, v roce 1984. 

Před dvacetipěti lety jsme vznikli jako pionýrský oddíl, ale již v roce 
1987 jsme si  našli  klubovnu a  činnost  našeho oddílu  se  odebrala  trochu 
jiným směrem.  V roce  1989  jsme  se  osamostatnili  zcela  a požádali  jsme 
o vlastní registraci. Od té doby fungujeme samostatně. Od roku 2000 jsme 
členy Asociace TOM, tedy Turistickým Oddílem Mládeže (TOM), s číslem 
4207.

Již od prvního roku činnosti pořádáme mnoho akcí pro členy a mnohdy i nečleny 
našeho oddílu.  Za dvacet pět  let  své činnosti  jsme uspořádali  24 oddílových stanových 
táborů, vždy s celotáborovou tématickou hrou, 9 táborů jsme pořádali pro kluky a holky, 
kteří  nejsou  členy  našeho oddílu.  Kromě  stanových  táborů  pořádáme cyklistická,  pěší, 
lyžařská a vodácká prázdninová putování, kterých již bylo více než třicet a do některých 
z nich se mají možnost zapojit i rodiče. 

Na lodích jsme sjeli většinu řek v Čechách, Moravě, Slovenku. Česko a Slovensko nám 
najednou být začíná být malé a my se postupně začali plavit i v Polsku (Drawa, Brda, Bobr, 
Bialka, Dunajec ).  A protože jsme nechtěli  ponechat nic zlé náhodě,  absolvovala  řada…  
z nás  vodácké  kursy  a  stali  jsme  se  proškolenými  instruktory,  díky  čemuž  aktuálně 
zvládáme i těžší  vodácké terény v Rakousku a  Slovinsku (Soča,  Sávy, Koritnice,  Salza, 
Schwarza ).…

Na  svých  pěších  cestách  jsme  prošli  řadu  překrásných  míst  po  celých 
Čechách, Moravě a také Slovensku (Slovenský Ráj, Adršpach, Rychleby ). Ještě…  
více jsme však projeli na kole. Navštívili jsme Jižní Moravu, Český Ráj, Oderské 
Vrchy,  projeli  celé  rakouskočeské  pohraničí  od  Železné  Rudy  po  Pohansko 
u Břeclavi.  V roce  našich  dvacátýchpátých  narozenin  jsme  navštívili  Jizerské 
hory. Na lyžích a snowboardech jsme objezdili prakticky všechny sjezdovky na 
Slovensku  a  v posledních  čtyřech  letech  jsme  navštěvovali  výhradně  rakouské 
sjezdovky v Korutanech, Saalbachu či v okolí Salcburku. 

Mnoho  krásných  míst  jsme  shlédli  na  našich  pravidelných  víkendových  výpravách,  kterých  bylo,  řekl  bych, 
nepočítaje. 



Vůbec spočítat všechny schůzky a víkendové akce by bylo asi velmi obtížné. 
Pokud by se  však pokusil  někdo spočítat  dny, kdy jsme byli  spolu na nějaké 
oddílové schůzce, výpravě, táboře, deskových hrách a různých soutěžích, měl by 
jen  v roce  2009  dojít  k přibližnému  výpočtu  44  dnů  (schůzky)  +  40  dnů 
(víkendové akce) + 42 dnů (tábory) + 11 dnů (společných akcí navíc) = 137 dnů 
v roce, kdy něco pořádáme. Zkuste toto vynásobit 24 lety trvání činnosti oddílu 
a  vyjde  vám ohromné  číslo,  které  svědčí  o tom,  jak  často  a  především rádi 
trávíme svůj volný čas s oddílem. 

S přibývajícími  léty  se  naše  činnost  rozrostla  o mnoha  akcí 
a novinek,  kterým jsme  se  v začátcích  oddílu  nevěnovali.  Díky 
množství  členů,  práci  vedoucích-odchovanců,  přistoupení 
k Asociaci  turistických  oddílů  mládeže  a  spolupráci  s Klubem 
českých  turistů  a  Klubem  značkařů,  členství  v oddíle 
Vysokohorské  turistiky  Opava,  se  nám  otevřely  nové  obzory 
a možnosti: začali jsme se věnovat obnově a značení turistických 
cest, koketujeme s horolezectvím, pořádáme čím dál organizačně 
náročnější  cesty  (lyžování,  cyklo ),  po  celou  zimu  se  věnují…  
někteří  eskymování  v bazénu,  zařazujeme  dny  deskových  her, 
pořádáme (i pro spřátelené oddíly z jiných měst) hru Vyzvědači 
v ulicích Opavy, různá mistrovství a specializace, zúčastňujeme se 
Lagori Cupu či turnaje v softbalu. Jméno našeho oddílu se neztratí 
ani v soutěžích srazuturistických oddílů.

Přesto jsme zůstali věrni svým tradicím a tradičním akcím, které si 
náš oddíl za dobu své existence vytvořil. Pořádáme oddílový turistický 
závod Kadar (kdysi Zmrzlík), zkoušku nováčků, Drakiádu, Kuličkiádu, 
účastníme  se  pravidelně  ToMácké  Uzlařské  Regaty,  pořádáme 
Mikulášskou  a  oddílové  vánoce,  nesmí  chybět  sobotní  detektivka  ve 
městě a  mnoho dalších akcí. Naši činnost vyplňuje plnění oddílových…  
odborek  tzv.  3  Véček,  lovíme  Bobříky,  kdysi  pod  názvem  Drábky, 
vedeme kroniky, kterých je vlastně, co rok to jedna. Bohužel nám však 
při  stěhování naší  klubovny byly ty úplně  nejstarší  zcizeny.  Klubová 
činnost se  odehrává  ve třech družinách,  které  již  celých 25 let  mají 
prakticky stejný název (Brouzdalové, Orlíci a Bobani). 

K činnosti využíváme vlastní klubovnu, kterou se nám podařilo koupit do vlastnictví a v letošním narozeninovém 
roce jsme uspořádali sbírku mezi rodiči dětí, firmami a vedoucími oddílu a uhradili jsme náš díl k opravě střechy nad 
naší klubovnou. Na tomto místě všem darujícím proto upřímně děkujeme.

K zpestření činnosti využíváme nejen tělocvičny v blízké škole B.Němcové, ale také, od přátel, pronajatý srub ve 
Vršovicích, který využíváme i ve chvílích, kdy není žádná oddílová akce, ale zkrátka chceme jen pobýt s těmi, které 
máme rádi a kteří jsou díky oddílu už nerozlučně spjati s naším životem. 

V současné době má náš oddíl registrovaných téměř 8O členů; nejvíce ve věku 7  15 let,–  
dále studentů od 15  26 let a 7 členů je již zaměstnaných. Raritou je, že všichni vedoucí jsou–  
odchovanci oddílu a tvoří Klub vedoucích a instruktorů. Právě tito -náctiletí jsou skutečným 
motorem oddílu a díky jejich úsilí a nehynoucí energii si můžeme letos připomenout 25 let 
fungování našeho turisťáku . Za zmínku stojí také, že vedoucí pracují bez nároku na odměnu.„ “

Za naši práci je nám odměnou to, že děti náš oddíl rádi navštěvují, že je v něm zábava, dobrodružství i přátelská 
a příjemná atmosféra. Můžeme si zde plnit naše přání, sdílet s ostatními důležité okamžiky svého života a radovat se 
z toho, že máme kolem sebe lidi, se kterými se cítíme dobře a s kterými se máme navzájem rádi.

Tomáš Weicht
hl.vedoucí a poslední ze zakládajících členů



Hrajeme si s Radkou :D

1. Jak spojíš všechny body jedním tahem pouze 4 čarami?

2. Autobus - Na kterou stranu jede autobus?

3. Hlavy  – Která hlava následuje?

4. Hádanka pro starší a vedoucí  – Maminka je o 21 let starší než syn, za 6 let bude maminka 5krát starší než syn.
Kde je tatínek?

5. Který tvar visí místo otazníku, aby bylo vše vyváženo? Uvažujeme pouze hmotnost tvarů a tyčinek, nikoli 
provázků. (všechny tyčinky jsou stejně dlouhé a tvary stejně velké)



Jak jsme se vydali hledat oddílové legendy
Nemáme stativ. Keliš nám několikrát říkal, že musíme mít stativ. Netušíme kde stativ je, ale Keliš tvrdí, že je 

někde v klubovně. Někde. Protože já, Domča ani Kuba nemáme klíče od klubovny, jedeme za někým, kdo je určitě mít 
bude. Sednem na dvěstětřináctku  a jedem k„ “  Frkošovi. 

U zvonku proběhne menší bitka o to, kdo bude mluvit. Prohrála jsem. Crrrr  Kdo tam?  Ahoj. Alice, Domča,„ – “ „  
Kuba.  Jé, ahoj. Pojďte nahoru.“ „ “

Chvilku nám trvá, než najdeme odvahu Frkošovi říct, že si chceme natočit i jeho. Když mu to řekneme, zmůže se 
už jen na „Neeee, to neeee.  Ale to mu samozřejmě nepomohlo. Během rozhovoru se dozvíme pár věcí, pro které se“  
budeme moct Frkošovi  ještě  dlouho smát.  Po rozhovoru balíme sakypaky, dostaneme slíbené klíče,  rozloučíme se 
a odcházíme o ulici dál.

U branky na nás zlostně a vytrvale štěká na můj vkus až moc veliký pes. Zvonek není vidět, ale nikdo z nás nemá 
odvahu branku otevřít a jít až k domu. O to víc se snažíme zvonek najít. Kuba po chvilce usilovného hledání s hrdostí 
zazvoní a z okna vystrčí hlavu Peťa Dombek. Jdete za Prokůpkem?  Ne, jdeme za tebou.  Za mnou? (s potěšeným„ “ „ “ „ “  
úsměvem), tak to pojďte dál.  „ “

Dál nikdo nešel. Postávali jsme před brankou, která jako jediná bránila pejskovi nás sežrat. Pak přišel Peťa, pejska 
si podržel u nohy a pozval nás na zahradní posezení. Ukázalo se, že pejsek není zlý, jenom hodně štěká. 

Když Kuba řekne, proč jsme vlastně přišli, Peťovi zazáří oči, a s širokým úsměvem řekne něco o tom, že je to super 
nápad a že nám hrozně rád pomůže. Když se Domča zeptá, jestli chce vědět dopředu na co se ho zeptáme, řekne: Ale„  
neee, budu improvizovat.“

Rozhovor proběhl skvěle, dozvěděli jsme se přesně co jsme chtěli, akorát pejsek pořád běhal z jednoho rohu zahrady 
do druhého a vytrvale štěkal, takže ten rozhovor vypadal asi takhle: Co si HAF vybavíš HAF HAF, když se HAF řekne„  
KADAO? HAF HAF HAF.“

Budeme doufat, že si s tím Keliš a Marcel nějak poradí. Peťa to však zvládl opravdu skvěle. Vyprovodil nás k brance 
a pak nám na rozločenou zamával letáčkem, který od nás dostal.

Protože Domča ještě  pořád nosila tu velikou fialovou ortézu, a protože se nám s Kubou nechce chodit, jedeme 
trolejbusem na hřbitov. Lochnes by měl bydlet v„  panelákách u statku,  čte Domča z malého popsaného papírku. Taky“  
víme jeho přijímení, a tak chodíme od paneláku k paneláku a prohlížíme zvonky. Konečně dojdeme k paneláku (byl to 
ten poslední), kde je na zvonku psáno  MRŮZKOVI. Zvoníme. Nic. Znovu zvoníme. Zase nic. Smíříme se s tím, že 
nejsou doma. Dáme pozvánku do obálky, obálku zalepíme. Ještě ji chceme nadepsat. Domča: Já to nechci psát.  Kuba:„ “  
Já to klidně napíšu, dej.  Domča mu to podá. Kuba: Ale já píšu škaredě.  Domča (otráveně): Tak mi to dej, já to„ “ „ “ „  

napíšu.“
Už ani nevím, kdo to nakonec psal, ale vím, že obálku nadepsanou LOCHNES A DANA jsme hodili  do jejich 

schránky.
Tygr hrozně chtěla, abychom navštívili její maminku. Jdeme k paneláku kousek od Hradecké, zazvoníme. Kuba: 

Dobrý  den, tady oddíl KADAO, měla  byste na nás chvíli  čas?  Ze zvonku se ozve: Ale neeeee!   to nás trošku„ “ „ “ –  
zaskočilo Já zrovna jdu do divadla.  Shodneme se na jiném termínu a odcházíme do čínské restaurace. Projdeme až„ “  
dozadu, tam narazíme na Kubise a jeho Zuzku. Hladový Kuba si jde pro gyros, Domča řekne Kubisovi o co nám jde, já 
jen koukám na Zuzku jak jí, a pořád opakuje: Uá, mě pálí pusa. Ten kuchař to nějak přehnal. Asi mu nějak ujela ruka.„ “ 
Shodneme se, že číňani mají ocelovou pusu.

Odcházíme s dobrou náladou z čínského bistra. S Kubisem to proběhlo v pohodě. Už zbývá jen Chroust. Najdeme 
dům a později i zvonek s nápisem NERUDA. Domča je docela nervózní, když zvoní. Toho člověka nikdo z nás nikdy 
neviděl, jen víme jméno a adresu. Crrrr  Nic. Crrrr  Chvíli ticho .. a pak někdo zvedl sluchátko. Dobrý den, my„ “ „ “ … „  
jsme z oddílu KADAO, neměl byste na nás chvilku čas?  Hrozně dlouho bylo ticho a pak se ozvalo naštvaným hlasem:“  
Nashledanou.  Tak s„ “  něčím takovým jsme nepočítali. Oj? Co to bylo? Udělali jsme něco špatně? Voláme Tomovi, jestli 

TEN Neruda je ten pravý. Prý to je on. Rozhodně se tam už nebudeme vracet. Hodíme do schránky pozvánku a radši 
rychle zmizíme.

Cestou domů procházíme kolem domu Matelů. Zazvoníme, představíme se, Víťa jde otevřít. Přesně tak jsme si 
mysleli, že to bude probíhat celý den. Chroust nás opravdu zaskočil. 

Víťa je rád, že jsme přišli a poslušně odpovídá na všechny otázky. Ajda, Vítkův pejsek, všechno pozorně sleduje. 
Když přijde i maminka Matelová, přemluvíme ji a máme další skvělý rozhovor.

Rozloučíme se a odcházíme domů. Pak nám dojde, že jsme úplně zapomněli na ten stativ! Keliš bude nadávat…
A co z té práce vlastně vzniklo? Po mnoha úpravách našich oddílových techniků vziklo video, které všichni uvidíme 

na oslavách výročí a na které budeme dlouho a rádi vzpomínat... :) Alice :)



Hudební koutek
V oddíle je čím dál tím víc hubedníků. Už dávno to není pouze kytarová záležitost, teď už s sebou taháme nejen tři 

kytary, ale i housle, buben a když má Frkoška náladu, tak i klarinet. Když už máme takový orchestr, tak bychom si 
k tomu měli  umět i zazpívat. Někteří,  většinou z řad starších, texty písniček znají,  ale abychom si  mohli zazpívat 
opravdu všichni, budeme dávat texty známých písní sem, do hudebního koutku.

Pro první číslo jsem vybrala píseň, která je pro oddíl něco jako hymna. Zpívá se na těch nejvýznamějších akcích, 
při významných příležitostech. Písnička se jmenuje NEZACHÁZEJ SLUNCE.

Nezacházej Slunce – Pavel Lohonka Žalman

NGezacházej, slunce, nezachAmiázej ještě, 
jDá mám potěšení nCa dalDekej cestě, 

jGá mám potěšHmiení Emi nGa dalAmiekej cDestGě. 

Já mám potěšení mezi hory-doly, 
/: žádnej neuvěří, co je mezi námi. :/ 

Mezi náma dvouma láska nejstálejší, 
/: a ta musí trvat do smrti nejdelší. :/ 

Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat, 
/: až budou skřivánci o půlnoci zpívat. :/ 

Skřivánci zpívali, můj milej nepřišel, 
/: on se na mě hněvá, nebo za jinou šel. :/ 
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Na co všechno si musí dát pozor vedoucí oddílu, který 
chce vstoupit do svazku manželského?

Milí kamarádi z řad dětí i vedoucích. Ráda bych se s vámi podělila o drahocenné zkušenosti, které jsem letos získala 
při uspořádávání naší svatby, a tímto bych vám chtěla popsat, s čím vším můžete a musíte počítat, když jste členy 
oddílu a přitom se chcete ženit či vdávat.

Tady jsou čtyři zásadní otázky.

1. Jaký termín stanovit? Pokud se nechcete brát o prázdninách, tak věřím, že je to 
poměrně bez problémů. Jestliže však máte zálusk na jeden z žádoucích prázdninových 
termínů, hned se vyskytne první problém, a to ten, jak najít volnou sobotu mezi 3-4 
tábory? A druhý, jak uhnat Tomáše, aby vám vůbec řekl, kdy tábory budou. Nám to 
tedy sdělil až v listopadu, ale vyplatí se otravovat, otravovat, otravovat  dokud to ze–  
sebe nevysype.

2. Kdo všechno na svatbu dorazí? Možná budou mezi vámi i ti, kteří si řeknou, že 
by oddíl na své svatbě ani mít nemuseli, ale my jsme oddíl chtěli, a tak jsem se pořád 
jen  strachovala,  zda  opravdu  dorazíte,  zda  jste  na  táboře  obdrželi  lístečky 
s informacemi, zda vás bude dost apod. Naštěstí jsou mezi námi i takoví, kteří horko 
těžko nějaké tajemství udrží, takže dva dny před svatbou už jsem si byla téměř jista, že 
dorazíte, protože se někdo tak trochu prokecnul. Takže dík Ivo!!!

3. Co se na svatbě bude dít? Nejdříve jsou všichni nenápadně poschovávaní v nějakém křoví, načež se zčistajasna 
objeví ve chvíli, kdy máte po obřadu a zazpívají vám naprosto úžasnou písničku. Pak si v klidu zatlučete hřebík 
(málem vám prasknou šaty ve švech), ženich mezitím bravurně přebalí mimino, tak, že mu hned na začátku oderve 
lepítka. Pak si zavzpomínáte na staré dobré uzlařské doby a postavíte si stan, který dostanete jako svatební dar. 
A pokud jste obzvláště zimomřiví, možná dostanete k tomu navrch teplounký spacák. A pak už jen posloucháte 
romantickou písničku a přijímáte gratulace všech přítomných a zejména dětí, které vám přejí: Všechno nejlepší .“ “  
I tak to může vypadat.

4. Zvát  vedoucí  a  instruktory  ještě  na  večerní  párty?  Na  100% ano.  Jednak  pozvednou  pohřební  atmosféru 
vytvořenou  ostatními  příbuznými  a  dále  způsobí  to,  že  na  svou  svatbu  nikdy  nezapomenete.  Všichni  přijdou 
střízliví, slušně vypadající, s nádhernými svatebními dary, navíc hladoví a žízniví, takže Vám pomůžou spotřebovat 
vše, co nezmůžou rodinní příslušníci. Při módní přehlídce na sebe bez obav nahážou to nejhorší a nejpředpotopnější 
oblečení, aby v něm pak mohli celý večer tancovat a lákat opačné pohlaví.

Můžete být bez obav, žádnou ostudu nikdo neztropí, maximálně se Kuba přestane bavit s Domčou a Víťovi bude 
extrémně špatně, ale ráno jakoby nic.

Při představě, že se už možná (snad) 
nikdy  vdávat  nebudu  a  nezažiji  znovu 
to, co jsem na své svatbě  zažila, je mi 
trochu smutno. Ale říkáme si s Honzou, 
že  bychom  to  na  10leté  výročí  mohli 
zase  zopáknout.  A  kromě  toho  snad 
není všem svatbám v oddílu konec, již 
tuším  různé  dvojičky,  které  do  toho 
snad také časem praští a my to všichni 
zažijeme zase. 

Přeji Vám všem, kteří se na to už 
chystáte nebo jen zatím doufáte, aby se 
vám svatba  taky tak vydařila  (a  pokud 
bude oddíl u toho, tak určitě ano) a aby 
jste  našli  štěstí  v sobě  samém  i vašem 
partnerovi. 

Tygřík



To jsme se zase protáhli aneb lezení po skalách 
Kružberku

Píše se 19. září, 7:30 a naše partička se zase sešla u klubovny. Je nás kolem dvacítky namakaných horolezců, ale 
většina si jde své horolezecké kvality prověřit poprvé. 

Při  příchodu ke skalám jsme natěšení  a  někteří  možná trochu vyděšení, avšak znát to na nás není.  Dib svým 
zvučným hlasem všechny baví a Jeník ukazuje pokrový trik s žetony, dokud nepřichází instruktoři VHT(vysokohorské 
turistiky) a nerozdělují si nás do dvou skupin. Skupina mladších šla promrskat zdravovědu a starší se vrhli na první 
odvážné krůčky po skalním masivu..

Všichni byli překvapeni mrštností s jakou se pan Láďa vrhnul na skálu jako prvolezec, kde kdo z nás by skákal 
radostí, mít v jeho věku takový elán a nasazení. V tu dobu už byl pod skálou nachystaný první lezec, myslím že Dib. 
Pochopitelně nepostrádal základní lezeckou výbavu jakou je sedák a prsák. Začlo se lézt.

Tom trošku politoval, že už jsme si tento sport nezkusili dřív.  Samozřejmě že někteří z nás už dřív lezli, pro 
většinu to však byl první zážitek s osmičkou, lanem, karabinou, skobami a vším tím důležitým vybavením, které na 
skalách nemůžeme postrádat.

V tom přišli mladší ze zdravovědy a přidali se k nám. Po té, i když trochu neradi, se starší odebrali na výklad 
zdravovědy, avšak ukázal se být poučným a praktickým a tak určitě nelitovali stráveného času, protože už za chvíli byli 
zase na skále.

Kolem 16:00 jsme se rozloučili a poděkovali za skvěle strávený den v přírodě. A jelo se do Opavy. Už se těším na 
příští příležitost opět si zalozit, doufám že tam nebudu chybět.

Pro časopis Bobr Polda, externí pracovník

ZASE AŽ PO ZIMĚ ….aneb asi poslední vodácký víkend na Moravici
Přestože,  já  /Tom/ a  mí  vodní„  

druzi  Keliš,  Kubajs,  Dib,  Juráš 
a další , ještě na vodu letos pojedeme,“  
pro většinu to byla poslední vodácká 
akce.  ZAVŘELI  JSME  KRASAVICI 
MORAVICI a tím symbolicky zavřeli 
vodáckou sezónu.  Sobotní  počasí  nic 
moc, ale do 10 hodin bylo jasné,  že 
pršet  nebude  a  z nevalného  rána  se 
vyklubal příjemný teplý den. 

V Jánských Koupelích pod jezem jsme na vodu dali 6 
kanoí, 2 kajaky a 5 pálav a jednu půjčenou baraku. Cesta 
ubíhala  bez  problémů,  dokonce  nám  Sněhur 
z ostravských  Čmoudíků  stihnul  předat  DVD  z letního 
vodáckého putování po Slovinsku. Pravidelně se plavíme 
v neděli, kdy nebývá tolik lodí a lidí na řece, teď jsme 
však vyrazili v sobotu a zase jsme si to užili. Lodí plno 
a na  vyrovnávací  nádrži  v Podhradí  doslova  zácpa. 
Ovšem díky nenasytným pořadatelům, kteří  si  neumějí 
na  břehu  vše  zorganizovat  a  musí 
zkásnout každého, nejlépe 2x .„ “

V Podhradí  v hospůdce  jsme  si 
odpočali, snědli všechny polévky, co 
jich tam měli, vypili všechny kofoly, 
Tom své pivínko a frčeli jsme k jízku 
Anatal.  Vše  jsme  bez  potíží  zvládli 
a za chvíli jsme míjeli pastviny, které 
zničily  starý  dobrý  srub  Emilka.„ “  

Tady  se  lodí  nakupilo  neskutečně 
mnoho,  asi  díky  desítkám  raftům, 
které si objednaly jakési firmy...a právě 
zde měly sváču. 

Na Vajzonu  také žádný problém,„ “  
většina si zastavila přímo pod jezem a 
koukala,  jak  sjíždějí  ostatní.  Na 
devatenáctce ,  místě  předloňského„ “  

tábora,  zdravím  AHOJ  Ladise  Píšalu 
a za  nedlouho  již  nedaleko  papírny 

v Žimrovicích  pomáhám  s Terkou  nějaké  cizí  dámské 
lodi,  která  uvízla  na  kameni.  Pomáhali  jsme  tak 
vehementně, až se milé slečny nedobrovolně vykoupaly. 
Ještě jsme jim chytli pádlo a s omluvou jsme se s Terkou 
vzdalovali zmáčeným vodačkám. 

V Žimrovicích pod lávkou již obtížnost dávno není, 
co bývala. Také jez pod zámkem v Hradci  je oblíbenou 
vodáckou  pochoutkou  a  pak  už  6  skoků  na  Hradci 
a zastavujeme v Brance u jezu. Výsledek: čochtanů 0. 

Byla  to  prima  sobota  a  taky 
výborný vodácký rok. Nezbývá než se 
ještě  pozvat  na  poslední  vodáckou 
Aničku: říjnový sjezd potoka Vavřince, 
pokud bude chuť a zájem a samozřejmě 
celozimní  eskymování  v krnovském 
bazénu.  Takže  všem  vodákům,  všem 
řekám a  vodám, lodím AHOJ a už  se 
těšme na JARO 2010.

Ahoj Tom



Co jsme letos koupili

generátor Kipor 2 kW Kč 
3 stany Hannah Kč 
1 velký stan Husky Kč 
2 stany Husky Kč 
1 velký stan Husky Kč 
2 volejbal míče Gala Kč 
sada florbalových holí Kč 
GPS Garmin turisCcká Kč 
Kniha komiksů Hoši od Bobří řeky 395 Kč 
3 x GPS Garmin turisCcká Kč 
2 špricdeky Kč 
1 kajak Eskimo Kč 
9 pádel Kč 
 3 lapače na diabolky 810 Kč 
1 x špricdeka Kč 
CELKEM Kč 

a taky kus střechy na Zukalce  (zaDm 1.záloha)

V uplynulém oddílovém roce  2008/2009 se nám, díky Vám rodičům, Vám sponzorům (firmy, živnostníci i přátelé) a 
dárcům, díky Vám vedoucím, díky "tomáckým" dotacím  a taky díky našemu celkem solidnímu hospodaření, PODAŘILO 
dovybavit oddílový materiál. Především stany byly již dost zoufalé. Abychom se mohli věnovat geocachingu-hledání 
pokladů v terénu, máme čtyři GPS a taky jsme malinko doplnili vodácké vybavení. Po dlouhých letech se nám splnil sen v 
podobě elektrocentrály, která nám vzala kus táborové romantiky, ale doba už je taková, vše se nabíjí. Veškeré vybavení je 
vedeno v inventární Zelené kartě materiálu, která podléhá kontrole A-TOM.  Samozřejmě všem velmi, za všechny kluky a 
holky DĚKUJI.                                                                                                                                                                            
   Předeším však za to, že jste nebyli lhostejní a že jste přispěli na opravu střechy, bez Vás bychom to sami nezvládli. Ještě 
jednou DÍKY.                                                                                                                          V letošním roce  bychom chtěli 
trošku modernizovat klubovnu: nové lavice, police, zútulnit třetí místnost.  Snad zakoupit jeden velký hangár? Přikoupit 
deskové hry a především velmi výrazně obnovit a doplnit vodácké vybavení: záchranné vesty, kajak/y, gumové čluny baraka 
a nové dvě zavřené plastovky. Je zde také myšlenka zajistit alespoň 1O - 15 párů běžeckých lyží a bot dětských velikostí.       
ZACHOVEJTE NÁM SVOU PŘÍZEŇ !!!                                                             

17 731
7 570
5 590
6 220
6 990
1 398
5 485
12 705

14 198
3 180
10 000
5 660

1 610
99 542

100 000



ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY pro za šk.rok 2009/2010 se nemění a zůstávají ve stejné výši. 
Žádám/e o     jejich úhradu do konce měsíce října  . 
Opět budeme vybírat členský příspěvek 900,-Kč/na člena a 1 šk.rok, který hradí všichni členové do 15 let. Hradí se 

celá částka na 1 rok. 
Instruktoři  a  vedoucí  hradí  200,-Kč.  Jeho  zaplacení  proveďte  v hotovosti  v pokladně  eBanky  (spojka  mezi  ulicí 

Ostrožnou  a  Masarykovou  –  hl.pošta),  nebo  v RaiffeisenBank  (na  Horním  náměstí),  nejjednodušeji  pak  internetem. 
Nezapomeňte uvést do poznámky své jméno nebo variabilní symbol. Variabilní symboly a stav oddílového účtu (transparentní 
účet) sledujte na www.kadao.cz 

PLATBU zašlete internetem nebo vložte v     pokladně uvedených bank na účet KADAO:   2371159001/5500  .  

Z     příspěvku se hradí  :   poplatky za elektřinu + el.vytápění +voda + odpady, staveb.spoření ke klubovně + telefon + platby  
v domě – jsme členy společenství vlastníků vč.stavebního spoření na dům +členství v ATOMU a KČTa VHT + obstarávání  
srubu  ve  Vršovicích  +  nájem tělocvičny  +  organizace  a  administrativa  +  dluh  městu  za  koupi  klubovny  +  dovybavení  
materiálem atd..

28. – 1. 11. 2009 Další PODZIMNÍ PUŤÁČEK
aneb prázdniny v údolí třech řek

V říjnu vyrazíme na pětidenní puťáček. Zamýšlíme pěší, ale kdyby se udělalo fakt pěkně, můžeme vyrazit i na 
kolech. Jet může každý  malý i–  velký, samozřejmě jen kluci, holky a všichni současní i bývalí členové.

Letos omrkneme údolíčka třech řek, které všechny končí 
v jednom  městečku  na  jižní  Moravě,  v Ivančicích.  Řeky  se 
jmenují  Oslava,  Jihlava  a  Rokytná.  Kromě  jejich  krásných 
údolí, navštívíme také zámek v Náměšti nad Oslavou, budeme 
tábořit u Jihlavky pod skalami, kterým se říká Baby, najdeme 
zříceninu  Templštejn,  u Mohelna  Hadcovu  step,  vyjdeme  na 
Kraví horu.. Všechny družiny budou míst s…  sebou své GPSky, 
protože budeme hledat kešky , kterých je v„ “  údolích řek fakt 
hodně.  Budeme hrát  deskové  hry,  sportovat  a  zpívat,  třeba 
i u ohně. Budou nás bolet nohy, ale budeme opět spolu někde 
venku,  lovit  zážitky.  Snad  vyjde  čas  na  Brno,  třeba  bazén 
v Nové  Vsi nebo jiná  zábava.  Program přizpůsobíme počasí. 
Pokud se to podaří zajistit, pronajmeme si na nějakou hoďku„ “ 
i tělocvičnu  v ivančické  sportovní  hale  nebo  sokolovně. 
Všechny  podrobnosti  se  dozvíš  včas,  ale  přihlásit  se  musíš 
nejpozději do 21.10. u Toma. Ještě nevíme, kolik vše bude stát, 
ale předpokládáme, že podobně jako loňský puťák v Adršpachu 
cca 1500 Kč. 

Termíny letních táborů a větších akcí: 
Lyžování  Slovensko nebo Rakousko /Itálie/– 12.(13.)  19. 2. 2010–
Vodácké Slovensko s Čmoudíkem  – Belá, Váh, Dunajec, Bialka květen/červen 2010
Stanový  Meziboří u–  Brna 3. - 17. 7. 2010 
Vodácký týden  POKUD BUDEME POŘÁDAT ?– 24. - 31. 7. 2010 
Cykloputování - RALSKO, LUŽICKÉ HORY 21. - 28. 8. 2010

http://www.kadao.cz/


Uplynulých 25 let v datech 

STANOVÉ ODDÍLOVÉ TÁBORY
Rok Místo Celotáborová hra Autor
1984 x oddíl založen v říjnu x
1985 x ještě samí maloši x
1986 Hradec nad Moravicí Za lesními skřítky Pavel
1987 Litultovice, údolí Hvozdnice Poztrácená abeceda Pavel
1988 Pohled u Havlíčkova Brodu, u Sázavy Zlatá horečka Pavel, vedoucí
1989 Pohled u Havlíčkova Brodu, u Sázavy Tsantsa Pavel, vedoucí
1990 Pohled u Havlíčkova Brodu, u Sázavy
1991 Pohled u Havlíčkova Brodu, u Sázavy
1992 Litultovice, údolí Hvozdnice Velký Orel Pavel, Chroust
1993 Ronov Tajemství staré železnice aneb závěť strýce Jamese Pavel, vedoucí
1994 Klokočůvek, v údolí Odry Xapatán Pavel, vedoucí
1995 Klokočůvek, v údolí Odry 7 klíčů českých Lapků Lochin, vedoucí
1996 Klokočůvek, v údolí Odry Starověké Řecko Pavel, vedoucí
1997 Berounka, Praha, Český ráj (povodně 97) Expedice Rumburak Tom, vedoucí
1998 Kyjovice, údolí Seziny Odysseia aneb Předvodeň Pavel
1999 17.km Moravice-Rosoly Hry bez hranic vedoucí
2000 17.km Moravice-Rosoly Dobrodružství pacifické magistrály Marcel, Tom
2001 Meleček Hobit aneb do svatyně draka Šmaka Tom, Jirka Kupčík
2002 Jívová, údolí Olomoucké Bystřice Lovci pokladů Tom, Marcel
2003 Kyjovice, údolí Seziny Tajemství města Dům Naomtha Kubis
2004 Soběšín, okr.Benešov Putování s piráty Kořen, Had, Docent
2005 Radkov, Žabí údolí Blízká setkání Marcel, 
2006 Rozkoš, okr.Znojmo Tajemství Midgardu - Vikingové Markéta, Mirďa
2007 19.km Moravice Závěť strýce Jamese Tom, Marcel
2008 Slezská Harta - Vápenka Tajemství objevných plaveb  (Deník admirála Wilcoxe) Tom, Marcel
2009 17.km Moravice-Rosoly Ztracené civilizace Polda, Keliš
2010 Meziboří, Brno-venkov ? ?

ROK Letní vodácká putování
1997 Berounka
1998 x
1999 Sázava
2000 Vltava
2001 Orava, Dunajec, Váh
2002 Ohře, Sázava
2003 Hron, Váh, Orava
2004 Salza, Schwarza, Soča, Moll /Rakousko, Slovinsko/
2005 Dunajec, Poprad /Polsko, Slovensko/
2006 Otava, Vltava, Sázava
2007 Drawa, Brda  /Polsko/
2008 Bobr, Smědá /Polsko, ČR/
2009 Savinja, Sávy Bohinjka a Dolinka, Soča /Slovinsko/

Mimo letní putování jsme o víkendech sjeli i další řeky, 
většinu opakovaně. Většinou jen někteří a starší:

Moravice, Opava, Odra, Morava, Krupá, Branná, Hvozdnice, 
Jihlava, Svratka, Oslava, Divoká Orlice, Labe, Jizera, Kamenice, 
Belá /SR/, Čierny Dunajec /Polsko/, Orava /SR/, Bialka /Polsko/, 
Ostravice, Salza /Rakousko/, Vavřinecký potok, Sázava, Ohře, 

Vltava, Berounka, Lužnice, Blanice, Korytnice/Slovinsko/  



ROK CYKLOPUTOVÁNÍ
2000 Oderskými vrchy  
2001 Brno - Moravský Kras - Olomouc
2002 Břeclav - Lednicko-valtický areál - Mikulov (podzim), v létě pěší puťák Slovenský ráj 
2003 Český Ráj
2004 Chřiby (podzim)
2005 Šumava
2006 Lipenskem a Novohrádkami
2007 Třeboňsko a Česká Kanada
2008 Podyjím a jižní Moravou
2009 Jizerské hory

rok Lyžování - jarní prázdniny
1998
1999
2000
2001 x
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Slovensko (Velká Rača)

Slovensko - Dolný Kubín (Velá Rača, Donovaly, MalinoBrdo, Vrátná)
Slovensko - Ružomberok (Jasenská, Chopok, Donovaly, Malino Brdo, Vrátná)

Slovensko - Závadka nad Hronom (Chopok, Polomka, Donovaly, Tále, Šachtičky)
Slovensko (Velká Rača, Roháče, Kubínky, Valča, Chopok)

Slovensko - Závadka nad Hronom (Mýto, Chopok, Košáriská, Tále)
Rakousko - Meishofen (Skicircus Saalbach - Hinterglemm  Leogang)

Rakousko- Seeboden (Nassfeld, Molltal, Katschberg, Bad Kleinkirchheim)
Rakousko - Wagrain (SportWelt Amade)

ROK KADAR, ZMRZLÍK - vítězové
1984 x
1985 x
1986 Myš (Hanka Josífková)
1987 Ferda (Víťa Burda)
1988 Ferda (Víťa Burda)
1989 Myš (Hanka Josífková)
1990 Twigi (Terka Kopperová)
1991

ukradené kroniky1992
1993
1994 Medvěd (Aleš Ryšavý)
1995 Hoki (Jan Ticháček)
1996 Radule (Psotková)
1997 Kubis (Hadámek)
1998 Adámo (Turek)
1999 Didow (Lucka Psotková)
2000 Pavlas (Ticháček)
2001 Cejda (Silva Turková)
2002 Martin (Štěrba)
2003 Kubi (Šram)
2004 Kuba (Pavelek)
2005 Jana (Havrlantová)
2006 Kuba (Pavelek)
2007 Robiš (Šupola)
2008 Ifka (Markovičová)
2009 Tunami (Alice Petlachová)

Příště se mimojiné dozvíte zajímavosti ze srazu turistických oddílu v Bítově a výročí 25 let založení oddílu.

Ahoj a Bobrům zdar!


