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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE?
• Naši nováčci
Pokračujeme v představování 
našich nových členů

• Oddílová véčka 5
Co všechno se změnilo a co je 
potřeba znát?

• Kadao vs. Čmoudík
Hokjové utkání proti kamarádům 
z Ostravy

• Zimní brouzdalská družinová 
výprava
Tři dny na Srubu v Melečku

• Běžkování kolem Malé Morávky

• 30. ročník Uzlařské regaty
Hbité ruce měly sraz v Ostravě

• Ostrov K.O.
Dobrodružství Orlíků na ostrově 
plném kanibalů.

• Opava hostila olympiádu 
TOMíků
Ohlédnutí za naší největší akcí

• Vyzvědači
Tradiční detektivka v ulicích 
města Opavy

• Zimní sraz oddílů v 
Ostravici...

Milí rodiče a oddíloví kamarádi,
jak už jste si dávno zvykli, vždy když to nejméně čekáte, vychází nové číslo našeho 
oddílového časopisu BOBR. Tentokrát se v něm seznámíte s našimi nováčky, 
přečtete si o několika akcích, které proběhly na sněhu a ledu, zavzpomínáme si na 
vydařenou Mezinárodní olympiádu TOM a dozvíte se, jak se nám vedlo na Uzlařské 
regatě... prostě jako vždy náš oddíl příliš nezahálel.

Březen 
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Bobr loví mladé žurnalisty,
pokud se Vám BOBR líbí a chtěli byste pomoci s jeho 
tvorbou, pak máte možnost stát se také zpravodajem. Stačí 
sledovat to, co se v našem oddíle děje a sepsat článek z 
některé z pořádaných akcí. Přispět můžete i vlastním hříčkou 
či hlavolamem. Vaše články zasílejte Medvědovi.         BOBR
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Ahoj,
i letos, avšak po roce způsobeném mateřskou pauzou, Vám všem ráda představím nováčky pro rok 
2012/2013. Tento rok mimo ty starší, kteří šli rovnou k družinám, máme 9 pidinováčků a jako vždy určitou 
část tvoří sourozenci již starších členů. U nováčků jako obvykle pracuje Tygřík s  Markétou (ta bude mít 
mateřskou pauzu zřejmě příští rok, hlavně to ale nerozšiřujte, ještě se to nemá říkat) a pomáhá nám Uršula a 
první rok taky Stoka.                                                                                                                                 Tygřík

Tak tady je máme:

Terka chodí do 2. třídy na ZŠ Otickou, má v oddíle 2 bráchy – Adama a Vaška. 
Nejvíce se baví s Hrošicí. Ráda si kreslí, píše do svého deníčku a chodí do keramiky.
Vy si ji budete asi nejvíce pamatovat jako ségru bratrů Hankových, která jim teda 
nedá nic zadarmo. A stejně jako její starší bratři má také ona v  genech 
uzlování.vypátrá, co celou tu dobu dělá?

NAŠI NOVÁČCI 

Hrošice poznala oddíl přes bratra Hrocha, se svou přezdívkou je moc spokojená. Jako 
jediná z  nováčků chodí do 1. třídy, nejlépe si rozumí s  Terkou. Na schůzkách ji 
nejvíce baví soutěže, chodí do plno kroužků - keramiky, angličtiny, gymnastiky, 
plavání.
Hrošice je malou dlouhovlasou kopií Hrocha a nerozlučnou parťačkou Terky. Poznáte 
ji také podle sladce nakřáplého hlasu. 

Honzík chodí do 3. třídy na ZŠ Otickou, u nováčků je společně se svým 
dvojčetem Kubou, sestra je Brďa. V oddíle se nejraději pere, nebaví jej moc hry 
v tělocvičně. Navštěvuje karate, doma se dívá na pohádky a hraje si s auty.
Další člen početné rodiny, která celá navštěvuje naše Kadao. Je to sice dvojče od 
Kuby, ale nemusíte se bát, rozeznáte je celkem snadno.

Jeníček je žákem 2. třídy ZŠ Šrámkova, do oddílu jej přivedla sestra Mája. S námi 
již absolvoval jeden tábor před nástupem do školy. Do oddílu už chodí 2. rokem. 
Učí se hrát basketbal a florbal. A skromně přiznal, že toho hodně ví o Gormitech. 
Jeníčka všichni dobře znáte, protože k nám do oddílu už chodí dýl, ale proč jej 
znova nepředstavit pro ty, kteří mají špatnou paměť nebo pro některé vedoucí, 
kteří i po letech v  oddíle nepoznají jistě členy své družiny? Neber si to Keli 
osobně :-)

Štěpán chodí do 3. třídy na ZŠ Boženy Němcové. Letos s námi byl již na táboře, 
nejlepším kamarádem je Kuba K. Má moc moc kroužků – badminton, klavír, 
náboženství, plavání, angličtinu. V oddíle má nejraději lehké hry. Říkal mi to zrovna 
na schůzce, když Marcel vysvětloval jednu ze svých náročných a zabijáckých her a 
Štěpánek vypadal, že se ztratil už ve třetí větě.
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Jirka - nejstarší z nováčků – navštěvuje 5. třídu ZŠ B. Němcové společně s Vyhňou 
a Bájou. Rád chodí ven s kamarády, čas tráví také u počítače a trénuje taekwondo. 
Zatím se mu nejvíce líbilo na výpravě, kde si opékal u ohně. Chová psa. Jirka 
aktuálně vede nováčkovskou celoroční hru a chceme jej zároveň povzbudit, aby 
s námi častěji vyrážel alespoň na jednodenní výpravy.

Kuba N. je čtvrťák z Kylešovic, u Orlíků má staršího bratra Filipa. S oddílem už letos 
absolvoval letní stanový tábor. O Kadau se dozvěděl od Kuby a Tomáše Košců. 
Snaží se bavit se všemi a má rád florbal a počítače. Kuba je absolutně zamilovaný do 
družiny Orlíků, jak jinak si můžeme vysvětlit, že na každé oddílovce tolik prosí o to, 
aby mohl být s nimi? Tak ti Kubo přejeme, aby ti to vyšlo i na konci roku a mohl bys 
jít za bráchou. Myslím, že nějaká čokoládka by to mohla pojistit (nejlépe Geisha).

Kuba K. je dvojče Honzíka a mladší bratr Brdi, který říká, že se o oddíle dozvěděl až 
od sestry, když jí byl navštívit na stanovém táboře. Nejlepším kamarádem je pro něj 
Ufo. Stejně jako bratr chodí do karate, takže pozor na něj .
No Kubo, tak to se o sestru asi moc nezajímáš, když jsi až po roce zjistil, že chodí 
do Kadaa. Ale my jsme každopádně rádi, žes to vůbec zjistil a že jsi tu s námi.

Justýnka je žákyní 3. třídy ZŠ Otická, chodí do třídy s Míšou Grufíkem. Justýnka je 
velká sportovkyně, ráda běhá, jezdí na kolečkových bruslích. Doma chová 
suchozemskou želvu Aimy. 
Justýnka často přijde na schůzku s  tím, že si zase vymyslela novou přezdívku, ale 
protože se na to nikdo nechytáme, tak pořád musí vymýšlet další a další. Tak si 
všichni pečlivě Justýnky všímejte, co dělá nebo čím je nápadná, ať už brzy taky 
nějakou opravdickou dostane. 

23. února 2013 proběhlo v opavském bazénu již třetí 
setkání kajakářů. K dispozici byly nové modely kajaků od 
firem Fluid, Zet či Dagger. Tyto lodě poskytl obchod 
Water Element. Ze členů oddílu se zúčastnili pouze Tom 
s Dibem, kteří poctivě vyzkoušeli všechny kajaky. 
V rámci srazu probíhala i soutěž v počtu eskymáků za 30 
vteřin a jízdě na rychlost. V těchto soutěžích obsadil 
Dib druhé místo za krnovským plavčíkem a kamarádem Bobem 
Šárkou a získal tričko a reklamní předměty společnosti 
Water Element. Tom se této do soutěže nezapojil a raději 
zkoušel kajaky. Na této akci se sešlo více než 20 
kajakářů. Těšíme se na příští rok a doufáme, že se této 
akce zúčastní více členů Kadaa. *   DIB

SETKÁNÍ KAJAKÁŘŮ 
V OPAVSKÉM BAZÉNU
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21. Vlastnit pevnou KPZ
KPZ neboli Krabička Poslední Záchrany, je součástí povinného vybavení, které by měl mít každý na všech 
akcích oddílu. Proto by splnění tohoto véčka mělo být jedním z nejlehčích. 
Krabičku je třeba zvolit pevnou,aby se snadno nezničila a pokud možno i vodotěsnou. 
Ke splnění véčka je potřeba mít v KPZ vše co do ní patří :
Jméno, adresa,telefon – napsáno na papíře a vlepeno do krabičky; zápalky se škrtátkem; kousek svíčky; křída;
tužka; kousek papíru; provázek; drátek; zavírací špendlík (zicherka); jehla s nití; knoflíky; žiletka; kousek gumy; 
drobné na telefon; známka; náplast; připínáčky; malé hřebíčky; důležitá telefonní čísla (policie, hasiči, sanitka)

22. Podle oblohy Odhadnout počasí
Počasí následujícího dne můžeme určit podle oblohy i jiných ukazatelů jako jsou zvířata, teplota, kouř či šíření 
zvuku. Pro získání véčka se musíš všechny naučit.
 

ODDÍLOVÁ VÉCKA   5ˇ

Bude krásně
-zpívá skřivan a není ho vidět
- kvákají žáby
- mravenci přenášejí kukly
- pavouk tká
- ráno je rosa
- po západu slunce velké chladno
- ráno nízká mlha
- kohout kokrhá v dešti
- v noci hodně hvězd a jasný měsíc
- kouř stoupá vzhůru a rychle se rozptyluje
- netopýři létají před západem slunce

Bude pršet
- vlaštovky létají nízko
- pavouci balí pavučiny
- vylézají žížaly, žáby a raci
- dotírají mouchy
- kočky se čistí
- není rosa je suchá tráva
- z lesů stoupá pára
- v noci silný kruh kolem měsíce
- příliš jasné hvězdy a dálky
- dobře a daleko se rozléhá zvuk
- krákají vrány
- ryby se vymršťují nad hladinu
- včely zůstávají v úlu
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23. Odhad času (1min., maximální rozdíl 5 vteřin), odhad vzdálenosti (10 metrů, maximální 
rozdíl 0,5 metru)
Odhad času a vzdálenosti lze plnit na každé oddílové akci. Po domluvě ti odhad času i vzdálenosti změří každý 
vedoucí.

24. Přišít knoflík
Toto véčko patří mezi jedno z nejlehčích. Je potřeba umět knoflík přišít se vším všudy a správným způsobem. 
Navléknout nit do jehly, uvázat na konci uzlík, knoflík přišít a zakončit. Knoflík musí být přišitý hezky, bez 
zašmodrchaných nití.

25. Umět ošetřit obuv
Pro splnění tohoto véčka se musíš naučit jak se správně starat o boty. 
Jak je očistit, čím je můžeš impregnovat – vědět z čeho je vyrobena a 
jaká impregnace je tudíž vhodná a která naopak může uškodit. Jaká 
obuv je určena k  jakému nošení a účelu (gumáky, sandály, pohorky, 
neoprenové boty do vody,…)

Markéta

Východ slunce
červený = déšť
nad mrakem = déšť
tmavě žlutý, oranžový = bude hezky

Západ slunce
malé obláčky = bude krásně
tmavě žlutý = bude krásně
opálově žlutý = bude vítr
červánky = jasno a vítr
mlha a mraky = déšť

Mraky
odpoledne na obloze hrady = déšť
ve dne beránky = v noci déšť a bouřky
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Ke svému prvnímu zápasu této sezóny se proti sobě 
13. ledna postavily na Městském stadionu v Opavě 
týmy Kadao Opava a Čmoudík Ostrava. Bylo to 
zároveň první střetnutí těchto dvou mužstev na ledě, 
utkání proto bylo velmi otevřené. Do zápasu lépe 
vkročila první lajna týmu Čmoudík, které  se podařilo 
téměř z buly vstřelit gól.  Tým Kadaa se však dokázal 
oklepat a zásluhou třetí formace Petla-Kunz-Weicht 
srovnat. Další góly Kadaa dokázala vsítit první lajna 
ve složení Harry-Šram-Matela, kterým se náramně 
dařila kombinace ve středním pásmu. Své  umění 
nám také předvedl obávaný veterán hostí Rostislav 
Kaštovský. V rozletu jej však bránily výborně  hrající 
obranné  páry domácích. Do zápasu zasáhla i čtvrtá 
tzv. checking l ine složená z dua bitkařů 
Vyhnálkových a doplněna o Tete na pravém křídle. 
Nesmíme opomenout výborně  hrající druhou 
formaci Polda-Stoki-Dib, která vsítila nejvíce gólů do 
branky hostujícího týmu a dostala domácí v půli 
zápasu do vedení. Po druhé přestávce však tým 
z Ostravy smazal náskok Kadaa, dostal se do vedení 
a to udržel až do konce zápasu. Nicméně  jsme mohli 
vidět velmi pohlednou hru ze strany obou týmů. 
Těšíme se na příští duel.

Krasobruslaři na ME uspěli!

Trénink  se vyplatil. Skupina pana Pljuščenka si 
v Chorvatsku dojela pro dvě  zlaté  a jednu bronzovou 
medaili. Sám Pljuščenko potvrdil, že se nechal inspirovat 
kreacemi, které  předváděli hokejisté  Kadaa na druhé  půli 
ledu při jednom z tréninků. Blahopřejeme a těšíme se na 
další společný trénink těchto dvou bruslařských skupin.

Dib

Trenér domácího hokejového družstva 
Tomáš Weicht svolal na 29. prosince 
mimořádný trénink. Tento trénink byl 
zaměřen především na první zápas ligy 
Kadaa proti Čmoudíkům. Trénink byl 
velmi pestrý. Vyzkoušeli jsme si hru 
v jednotlivých formacích a také 

obrannou činnost. Věříme, že jsme na Čmoudy 
dobře připraveni.

Trénink byl specifický také v tom, že jsme 
pro sebe měli jen polovinu ledu. Druhou 
zabrala krasobruslařská skupina pana 
Pljuščenka. Údajně trénovali na mistrovství 
Evropy v Chorvatsku. Tréninku se zúčastnily 
mladé naděje, ale taky veteráni tohoto 
koordinačně obtížného sportu. Nezbývá, než 
jim držet palce na ME.

NEWS

REVIEW: KADAO VS. CMOUDÍKˇ
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Netradičně se brouzdalští vedoucí domluvili, že 
vezmou své ctěné děti z  té 
nejlepš í druž inky na zimní 
družinovka. A tak taky učinili. 
Jenda sehnal chatu (Meleček) a 
všichni se shodli na termínu.

Sraz byl v  16:00 v  klubovně. 
Všichni přišli včas, samozřejmě 
až na Tomíka. Bylo nás celkem 
22. Potom jsme se vydali na 
nádraží, odkud nám jel autobus 
d o Ž i m r o v i c . O d t u d s e 
pokračovalo pěšky. Dospěli jsme 
na křižovatku čtyř cest. Dál jsme 
se vydali hlubokým sněhem, až zdárně došli 
k Melečku. Následně se k nám dostala zpráva, že 
si musíme dojít pro věci ke 
křižovatce, neboť auto nemůže 
dál. Vydali jsme se tedy k němu, 
ale ne cestou, po které jsme 
došli ke srubu, nýbrž tou druhou, 
která údajně dorazí na to stejné 
místo. Šli jsme dlouho a už byla 
tma. Potom jsme potkali Frkoše, 
který řekl, že někde ztratil Diba 
a že se radši vrátíme ke srubu a 
půjdeme tou známou cestou. 
Motýl, Tomík a TeTe si řekli, že 
půjdou ještě dál. A tak šli. 
Ostatní se vrátili zpátky. Z  auta jsme museli 
pobrat každý svůj batoh a navíc věci pro potřebu 
všech, jídlo a pití. Nakonec jsme to všechno zvládli 
a dorazili ke srubu i s  věcma ve zdraví a 
v pořádku. Akorát byla zima. I v chatě. Kluci dole 
pořádně roztopili kamna, což trvalo asi dvě hodiny, 
a proto jsme my ostatní zalezli do spacáku, 
zahřívali se a mnozí i usnuli. Když už bylo všude 
teplo a my se vyspali, vytáhli se 
deskovky a každý hrál dle svého 
gusta. Byl to potom takový 
volný večer.

Sobotu byly na snídani vánočky 
s  kakaem. První hra byla 
součástí naší celoroční družinové 
hry. Rozdělili jsme se do trojic a 
museli jsme rozdělat oheň. 
Dřevo si každá trojice musela 
obstarat sama. Na deset sirek se 
to podařilo jen málo komu. 

Krátce poté čirou náhodou spadl na vedlejší louku 
roj meteoritů a my jsme měli za 
úkol jich sesbírat co nejvíc. Ty 
nejvzácnější (čokoládové) si 
každý mohl nechat a sníst jej. 
To byla hra také v rámci 
celoroční hry. Na „meteoritové“ 
louce jsme si ještě chvíli zahráli 
Eskymáckou hoňku a potom 
jsme se rychle vrátili do chaty. 
Na oběd byly těstoviny se 
zeleninou a kuřecím masem. 
Frko š opě t prokáza l s v é 
kuchařské geny. Odpoledne se 

pak plnily dvě zkoušky. Chození po lajně a Kouzla. 
Po lajně jsme chodili tak, že jsme se mohli opřít 

o  tyč. Uprostřed byla pak 
odměna, kterou si každý musel 
vzít a následně i sníst. Kouzla 
spočívala v  tom, že… Dostali 
jsme papír, na kterém byla 
napsána p í smena . Každé 
písmeno představovalo jiný 
pohyb. Do minuty musel každý 
předvést těmi pohyby pět slov. 
Mezitím se dělalo dřevo. Když 
to bylo hotové, tak jsme 
popadli boby, lopaty, igelity a šli 
bobovat. Skončili jsme skoro až 

za tmy. To už jsme ale chtěli jít na večeři. A tak se 
taky stalo. Všichni oklepali ze sebe sníh, převlékli se 
do suchého a šli si pro výborný guláš s chlebem. 
Večer hrál zase každý dle svého gusta. Byly k vidění 
hry, jako je Agrikola, Bang!, Atlantis, Monopoly,… 
Kolem jedenácté hodiny se vytáhla kytara. Ospalci 
šli spát. Skončili jsme asi kolem jedné. Všichni šli do 
postele s pěkně strávenou sobotou v hlavě.

Ráno byl budíček v  osm 
hodin. Na snídani jsme měli 
lupínky s  mlékem. Šli jsme se 
sbalit, holky uklízely chatu a 
kluci myli nádobí. Poté si všichni 
vzali své věci, kanystry, poklice, 
hrnce,… Zamkl se srub a my 
vyšli od něj na křižovatku. Tam 
jsme dal i věc i do auta a 
pokračovali do Žimrovic na 
zastávku. Odtud nám jel autobus 
do Opavy na nádraží.      TeTe

ZIMNÍ BROUZDALSKÁ DRUŽINOVÁ VÝPRAVA
25.-‐27.	  1.	  2013
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Na sobotu 23. února 2013 se malá partička nadšených běžkařů domluvila, že si půjdou zaběhat. 
Sraz byl naplánován na osmou hodinu ranní u Weichtů. Dohodli jsme se, že pojedeme na Malou 
Morávku. Jedno jediné auto, do kterého se nás zmáčko 6, jsme zaparkovali vedle restaurace 
U Kovárny. Po krátké chůzi jsme vyjeli na louky nad Morávkou, kterými jsme se vydali směr Hvězda. 
Na Hvězdě jsme měli v nohách 7 km, zašli jsme si na záchod a občerstvili se. Dále jsme pokračovali 
po rolbou upravované lyžařské stopě jihozápadně od Hvězdy. Na rozcestí v Karlově jsme vyzuli běžky 
a kilometr pěšky došli k  autu, kde nás v  restauraci U Kovárny čekala zasloužená odměna. Tento 
sněhově vydatný den nám přinesl pěkné zážitky z běžkování a 19 km v nohách. Snad nás příště bude 
nejméně dvakrát více, abychom zažili nejméně dvakrát více srandy.         Dib

BEŽKOVÁNÍ KOLEM MALÉ MORÁVKYˇ

Ráno na východním nádraží se sešlo 19 odvážlivců, kterým nevadí 
zima a cestování vlakem a vydalo se na naši, v  pořadí druhou 
účast na této tradiční TOMácké akci. Po cestě přeplněným vlakem 
kde nával tvořily  ostatní oddíly, jsme se vydali ke srubům Baníku 
nacházejících se nad Ostravicí. Tam už nás čekal pořadatelský 
oddíl. Následoval nástup, kde oddíly  vysvětlili pravidla 
připravených her, formou srazových příspěvků se vybralo na 
stezky  pro hendikepované turisty  a pak už jen hurá do boje ve 
všemožných hrách a soutěžích. Náš  oddíl pro ostatní připravil 
běhací kimovku s typicky  letními sportovními piktogramy a čtverec 
po slepu, i když pro některé to bylo spíše sněhové bludiště. Hry 
ostatních oddílů však byli neméně zajímavé a po jejich 
absolvování proběhlo vyhlášení výsledků, kde jsme se mezi oddíly 
umístily  na skvělém druhém místě. Tím byl sraz u konce a nás už 
jen čekal sjezd zasněženou krajinou na sáčcích a lopatách zpět ke 
vlaku a cesta domů, při niž jsme si lámali hlavu s obrázkovými 
příslovími. Tak třeba zase příští rok, ale to už na dva dny...     KELIŠ

Zimní sraz oddílů v Ostravici...
…neboli výprava čtyři hodiny ve vlaku a čtyři hodiny na srazu.
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Po roce se opět přiblížilo datum kdy  tradičně odjíždíme na uzlařskou Regatu. I letos jsme ještě před 
tímto datem prověřili své schopnosti na oddílové schůzce a splnili si tak další specializaci. V sobotu 
19.leden 2013 jsme se pak sešli na Východním nádraží a vyrazili vlakem směr Ostrava. 

Oproti loňským rokům nás jelo letos opravdu málo. Na nádraží doráží 4 vedoucí a 14 dětí. Společná 
cesta do Ostravy  uteče rychle a pak už hledáme cestu k hale. Tady  se objevila další změna – jiná hala. A 
tak nás letos poprvé nečeká naše stará známá hala ve Středisku volného času v Ostrčilově ulici. Naštěstí 
s námi jede Dib a ten přesně ví jaký  autobus, odkud, v kolik  a kam nám jede (ještě,že ho máme). V čas 
všichni dorážíme do Haly mládeže TJ Mittal, ul.Gajdošova 1893/16, Moravská Ostava.

Po počáteční strkanici u vchodu a při převlíkání (je tady  opravdu málo místo a hala je celkově o dost 
menši než ta na kterou jsme zvyklí) se nám podařilo najít místo na balkóně, kde jsme si nechali věci a 
někteří odtud jednotlivé rozběhy i sledovali.

Vše jsem zvládli a chvíli před půl 9 odevzdávám naši prezenční listinu. Nakonec 18 závodníků, 
protože se k nám připojila ještě Tygřík s Karolínkou a Marcel. A pak už  to jede, jak jsme zvyklí. Všichni si 
zaváží první kolo, potom druhé a osm nejlepších z každé kategorie váže finále, které určí konečné pořadí. 
Letos jsme měli finálových startů hned 6 což je naprosto úžasný  výsledek. Ale i ti co se do finále nakonec 
nedostali vázali parádně a za to patří všem veliký dík.

Tak příští rok nás snad pojede více.                                                                                    MARKÉTA

30. ROČNÍK UZLAŘSKÉ REGATY
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ORLICKÁ DRUŽINOVÁ VÝPRAVA

Náš	   úkol	   byl	   jasný.	   Jako	   Orlíci	   jsme	   dostali	   za	   úkol	   prozkoumat	  
tajemný	   ostrov	   plný	   kanibalů.	   Pod	   vedením	   krále	   Stokiho	   jsme	   byli	  
rozděleni	  do	  dvou	  skupin	  a	  hned	  v	  pátek	  odpoledne	  jsme	  se	  vydali	  na	  
výpravu	  na	  vršovický	  ostrov.	  

Ještě	  ten	  den	   jsme	  si	  museli	  obstarat	   potravu,	   a	   tak	   jsme	   lovili	  
svině	  a	  soby.	  Poté	  se	  konečně	  všichni	  najedli.	  K	  večeru	  se	  družiny	  spojili	  
a	  společně	  si	  vykládali	  děsivé	  příběhy	  a	  černé	  historky.	  Ráno	  jsme	  vstali	  
a	   odhodlali	   se	   k	   prvnímu	   průzkumu.	   Než	   jsme	   se	   však	   vydali	   na	  
pochůzku,	  jako	  zázrakem	  jsme	  chyKli	  kanibalí	  samičku	  Uršulu.	  Náš	  velitel	  
nás	  děsil 	  kanibaly	  a	  obdarovávál	  cvičením:,,	  Kdo	  mi	  postaví	  největší	  kanibalí	  
příbytek,	  vyhrál.“Vojín	   Šampón	  byl	  bezkonkurenčně	  nejlepší	  návrhář	   obytných	  
domů.

Poté	  jsme	  se	  zastavili	  u	  Američana,	  ale	  nepříznivý	  déšť	  nás	  vyhnal	  na	  dokončení	  mise.	  Po	  obědě	  ve	  srubu	  jsme	  
měli	  náročný	   výcvik	   a	  poté	  bylo	   trochu	  zábavy	   a	   vedoucí	   šli	   hledat	  suroviny	   na	   vydatnou	   večeři.	   Globus	  nebyl	  
daleko.	   A	   začalo	   strouhání,	   škrábání,	   hnětení,	   vaření	   tolika	   halušek,	   že	   na	   každého	   vyšlo	   asi	   kilo	   halušek.	   Do	  
hromady	  to	  dalo	  asi	  4	  chody,	  no	  to	  víte,	  z	  deseK	  kilo	  brambor	  je	  dost	  jídla	  pro	  všechny	  a	  Venca	  to	  ještě	  vezl	  domů.

Ráno	  jsme	  měli	  konečně	  misi	  splněnou	  a	  vydali	  jsem	  se	  domů.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  VERČA

OSTROV K.O.

DESKOVKY    22. 2. 2013
Sešli jsme se již pravidelně v hojném počtu, abychom si zahráli 
deskové hry v naší krásné klubovně. Bylo naplánováno spoustu her, 
včetně turnaje ve stiga hokeji a fenomenální hry proroctví. Nemohli 
jste si nepovšimnout houfu kluku. Kteří hráli svojí oblíbenou hru 
Magice. Celé deskovky byly úžasné a to nejen díky tomu, že se nás tam 
sešlo fakt hodně, ale také díky tomu, že hráli i tatínci a to byla 
teprve ta pravá zábava. Moc díky za to, že jste přišli a už se na vás 
těším na dalších deskovkách.

  Ahoj Daneček
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Opava hostila olympiádu TOMíků
Letošní jubilejní X. olympiádu TOM přivítalo 

město Opava a turistický oddíl KADAO. Ten se 
doposud žádné olympiády neúčastnil, přesto však si 
troufnul tuto organizačně velice náročnou akci 
uspořádat. Dorazil nevídaný počet účastníků, do 
Opavy se jich sjelo přes 300 a v  průběhu čtyř dnů 
absolvovali nabitý program, který mohl byt ještě 
pestřejší, pokud by jej chvílemi nekazilo počasí. Ale na 
druhou stranu si takto mohli členové oddílů stavět 
sněhuláky a užít si nefalšované koulovačky. Také 
v tom byla letošní olympiáda kouzelná. 

KADAO vyšlo vstříc především sportovním nadšencům 
z řad slovenských i českých turistických oddílů, kteří 
mohli soutěžit v  individuálních (ping-pong, atletický 
trojboj) a kolektivních sportech (florbal, volejbal, 
běžecká a plavecká štafeta).  Při všem tom zápolení 
bylo k  vidění mnoho pozoruhodných momentů a 
výkonů, ovšem nekorunovaným vrcholem celé akce se 
stala nečekaně hned úvodní běžecká štafeta. Do té se 
zapojilo mnoho vedoucích, i těch dříve narozených, a 
pohled na ně, sprintující po atletickém ovále s kolíkem 
v ruce, už nemohlo nic přebýt.

Ti s  vlažnějším vztahem ke sportu našli vy(u)žití 
při poznávacích výletech v okolí města Opavy a v jejím 

centru, kde měli možnost shlédnout také nejznámější 
památky. Při této příležitosti řada účastníků využila 
bezplatnou MHD v  Opavě, kterou vyjednali 
organizátoři olympiády. Kdo však mohl tušit, že 
někteří budou uhranuti pohodlím a čistotou opavských 
trolejbusů natolik, že se odhlásí ze všech společných 
aktivit a stráví tři dny a noci okružními vyjížďkami 
Opavou. A pokud neumřeli, jezdí tam dodnes, nyní 
však už za plné jízdné.

Mimo to měli všichni možnost využívat i různé 
doprovodné aktivity, z  nichž se největší přízni těšila 
rozhodně lezecká stěna, která již dlouho nezažila 
takové nálevy. Amatérští horolezci tak lozili převážně 
po chytech, občas však i některým po hlavě a 
ostatním na nervy.

K  pohodové atmosféře přispěl také koncert 
skupiny Come and play a všeobecné veselí pak 
vygradovalo na závěrečném galavečeru, kde si 
obecenstvo mohlo vychutnat vystoupení pěveckého a 
bubenického sboru, taneční soubor stepařek, řadu 
soutěžních písní, scének a zejména dobrou náladu.

Ačkoli město Opava ukázalo olympiádě spíše svou 
deštivou a zasněženou tvář, ve výsledku to nikoho 
příliš netrápilo, a není snad troufalé tvrdit, že 
turistický oddíl KADAO připravil nezapomenutelnou 
olympiádu a své úlohy se skromně řečeno zhostil se 
ctí.  

O co více úsilí jsme náročné přípravě této akce 
věnovali, o to bohatěji jsme byli odměněni příjemnými 
dojmy, zážitky, zkušenostmi a pocitem dobře odvedené 
práce. A také proto věříme, že se olympiáda TOM do 
Opavy zase někdy vrátí. A již nyní se těšíme. Zároveň 
děkujeme všem za účast, protože k báječně atmosféře 
přispěly všechny zúčastněné oddíly. Vždyť bez nich by 
to nestálo vůbec za to.

Tygřík
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„Po dvou letech klidu v ulicích se rozpoutal opět dlouholetý spor o nadvládu nad 
Opavou. Velký boj o moc se blíží a záleží jen na Tobě, kdo zvítězí.“

V pátek 23. 11. jsme se sešli v 5 hodin u klubovny v hojném počtu, zhruba 45 
lidí. Po následném vysvětlení pravidel a rozdělení se do dvou týmů, jsme se vydali 
k Obecnímu domu, kde jsme zahájili hru. 

Prvním úkolem družin bylo najít si své tajné místo, které budou používat jako 
základnu. Později se ukázalo, že pro některé je termín „tajné“ poněkud 
neuchopitelný. Družina na červeném území nalezla vhodné skryté útočiště, 
zatímco modří to poněkud nepochopili. Drželi se hesla „pod svícnem, v  jejich 
případě lampou, je největší tma“ a umístili svou základnu v  ulici Podkovní, kde 
byla tma jako ve dne. Jak nám následně Robert upřesnil, alespoň se jim lépe četli 
zadané úkoly.

Jakmile měly družiny své základny, hra mohla začít. Úkolem každé družiny je 
zmocnit se cizího území a nejlepším nástrojem v tomto boji je získání co nejvíce 
informací popisující nepřátelské území, například: „Kolik obloukových laviček je 
před hlavním vstupem Breda&Weinstein?“ nebo „Kolik schodů vede na Ptačák?“. 
Tento úkol je navíc ztížený, tím, že ne všichni členové družiny získávají správné 
odpovědi, ale část z nich je pověřena obranou svého území. 

Po hodinu a půl urputného boje, večerní ulice opavského centra mohly sledovat 
vypjaté situace, hlavně na hraničních ulicích jako je Pekařská či Ostrožná, kde 
bedliví obránci obezřetně hlídali kohokoliv, kdo by se chtěl dostat na jejich území a 
získat cenné informace. Zatímco někteří zvědi využívali taktiky rychlého útoku, jiní 
naopak nenápadného vniknutí na nepřátelské území. 

Odbytím třičtvrtě na osm jsme se všichni sešli na Horním náměstí, kde jsme 
vyhodnotili právě proběhlý souboj. Za správně získanou informaci týmy získaly 2 
body, za zachycené tajné informace z druhého týmu byl 1 bod a jako bonus bylo 
15 bodů za odtajnění základny protivníka.

Po sečtení všech bodů se vítězem Vyzvědačů 2012 a vládcem opavských ulic 
stal červený tým. Domča a Kuba

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• LYŽOVAČKA 2013 - KRONPLATZ A DOLOMITY, ITÁLIE     (9. 3. - 16. 3.)

• PRVNÍ JARNÍ VÝPRAVA DO KAMÉNKY     (22. 3. - 24. 3.)

• ODDÍLOVÉ VELIKONOCE     (28. 3. - 1. 4. )

• 12. REGIONÁLNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ 2013     (5. 4. - 7. 4.)

• ŽELEZNÝ TOMÍK - LITOMĚŘICE     (10. 5. - 12. 5.)

• STANOVÝ TÁBOR NA BÍLÉM POTOCE     (29. 6. - 13. 7.)

• VODA, KOLO, HORY (FERRATY) - ITÁLIE, RAKOUSKO, SLOVINSKO 
(ŠVÝCARSKO) - ÚČAST NA SRAZU OTK V RAKOUSKU     (21. 7. - 3. 8.)

• LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA - MORAVSKÁ - PRO INSTRUKTORY VE VĚKU 16 
- 19 (20) LET     (16. 8. - 24. 8.)

VYZVĚDAČI


