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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE?
• Zahraniční čundrbus aneb 
návštěva rakouského srazu
Vodou, pěšky, ferratou i na 
kole po Rakousku, Itálii a 
Německu

• Konec mafie aneb Kadao se 
vrátila z tábora
Prázdninové dobrodružství z 
White River

• Cyklopuťák Podještědím a 
Lužickými horami
Dalších 350 kiláků do naší 
oddílové sbírky

• Třicítka Monči a Juráše
Vydařená oslava narozenin 
spojená s turnajem vedoucích

• Po stopách Zuzanečky
Podzimní výprava do okolí OPavy

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

• Bíťák
64. Sraz turistických oddílů

• Jak na předávku štafetového 
kolíku?
Bobr radí našim sportovcům

• Nový oddílový web
Jezusovo programátorské okénko

• Bobrova pošta

Milí rodiče a oddíloví kamarádi,
léto je za námi a nyní můžete společně s Bobrem zavzpomínat na vše, co jsme 
společně prožili. Tentokrát jsme se vydali bojovat s mafií v městečku White River, 
ukrojili jsme další porci cyklokilometrů napříč naší republikou a zúčastnili jsme se 
turistického srazu v Rakousku. V závěru léta jsme oslavili Mončinu a Jurášovu 
třicítku a vstup  bažantů Motýla a Aničky mezi instruktory. Dozvíte se také, jak jsme 
byli úspěšní ve srovnání s ostatními oddíly z Moravskoslezského kraje, sportovci se 
dozví, jak správně předat štafetový kolík a nebo co čeká letošní nováčky při plnění 
nováčkovské zkoušky.... prostě spousta zajímavého čtení jako vždy.
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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

Hurá do 
nového oddílového roku

(letos ji! devětadvacátého)
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O prázdninách tradi!n" vyrazila na#e parta 
dopln"ná o n"kolik rodi!$ na patnáctidenní putování 
Rakouskem, N"meckem a Itálií. Outdoorov% program 
na#í cesty byl znám p&edem a byl veden v'atraktivních 
lokalitách rakousk%ch a n"meck%ch Alp a italsk%ch 
Dolomit. Obsahoval cykloturistiku, p"#í turistiku, 
lezení a vodáckou turistiku na vybran%ch úsecích &ek.

B"hem patnácti dn$ se na#í part" poda&ilo splout 
úseky rakousk%ch &ek Saalach, Salzach,' Kossener 
Ache, Enns, Steyr, Moll a v' posledním dni také 
oblíbenou &eku Salzu. V'Itálii jsme pluli po vodách &ek 
Isarca, Piavy a p&ekrásného potoka Boite, kter% se 
vine údolím v' oblasti Dolomit a m"sta Cortiny ´d 
Ampezzo. Díky nedostatku vody se bohu(el nepoda&ilo 
splout n"mecké „perly“ Ammer a Loisach.

Nav#tívili jsme rakouská m"sta Salzburg, Lofer, 
Schladming a Hallstat, kde jsme si prohlédli soln% d$l, 
Garmisch-Partenkirchern v'N"mecku, italskou Cortinu, 
kam jsme zpravidla dojeli na kolech po návratu z'hor 
nebo &ek.

Velice si u(ili také v#ichni milovníci p"#í turistiky, 
ferrat, lezení a trek$ ve vysok%ch horách. Program 
nám umo(nil se i rozd"lit do skupin podle zájm$ a díky 
tomu se mnoh%m poda & i l o zdo la t f e r ra ty 
v'Dolomitech, „treka&i“ vystoupili na Tre Cime, Piccolo 

Lagazuuoi, podnikli jsme túru ke kaskád" vodopád$ 
Sibarco di Fanes, !ty&i odvá(livci zdolali známou 
obtí(nou ferratu Johanu na Dachstein a vystoupit se 
poda&ilo na ni(#í sest&i!ku nejvy##í hory N"mecka 
Zugspitze u Ga-Pa, Alpspitze.

Hodn" spokojeni byli také cyklisté, nebo) 
cyklov%lety dopl*ovaly prakticky v#echny aktivity 
v'horách nebo na &ekách. Mnozí na kolech projeli celé 
oblasti nap&. okolí rakouského Loferu, Ennskou 
cyklostezku z' Raadstatu do Donnersbachu, pod 
Dachsteinem v'horách, kolem Salzkamergutsk%ch jezer 
!i objeli slavn% ly(a&sk% vrchol Cristallo u Cortiny. 
Nebylo v%jimkou, (e po splutí &eky je#t" mnozí sedli na 
kolo a ke sv%m stan$m dojeli na kole.

ZAHRANI!NÍ !UNDRBUS 
ANEB

NÁV"T#VA RAKOUSKÉHO SRAZU
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Díky nádhernému letnímu po!así, které p&eru#ilo 
jen n"kolik p&íjemn%ch bou&ek z' tepla, jsme spoustu 
voln%ch chvil trávili, nejen koupáním v'&ekách, ale také 
horsk%ch jezerech a p&írodních koupali#tích, které jsou 
p&edev#ím v'Rakousku voln" p&ístupná.'

Díky autobusu s'vlekem, kter% p&evá(el nejen nás, 
ale také velké mno(ství turistického materiálu, jsme 
m"nili místa nocleh$. Nocovali jsme tak na !ty&ech 
místech a na#ím posledním kempem se zám"rn" stal 
rakousk% Donnersbach, nedaleko vrcholu Dachstein. 
V' této malebné vesni!ce se konal sraz mláde(e 
Rakouského tur ist ického klubu (Jugend im 
Österreichischen TouristenKlub), kter% se stal na#ím 
záv"re!n%m a d$le(it%m cílem. Ve stanovém m"ste!ku 
se nám poda&ilo navázat kontakty s'rakousk%mi oddíly, 
s' mo(ností dal#í mo(né spolupráce. Uvidíme, jak 
s'nabízen%mi mo(nostmi do budoucna nalo(íme.

Bylo to p&ekrásné, zajímavé, náro!né a veselé 
putování. Podle ohlas$ !len$ a ú!astník$ akce bylo 
na#e putování po evropsk%ch zemích velmi úsp"#né, 
podobn" jako obdobná cesta v'roce 2012 do Francie, 
co( dosv"d!ují usm"vavé obli!eje a p&ekrásné p&írodní 
scenérie na fotografiích, které je mo(no vid"t ve 
fotogalerii na na#em webu'www.kadao.cz.

Díky na záv"r pat&í v#em ú!astník$m za skv"lou 
partu, p&edev#ím v#ak Adamu Keli#ovi Hoferovi za 
p&ípravu lezeck%ch aktivit, Adamu Dibovi Weichtovi za 
p&ípravu prakticky v#ech dal#ích aktivit, ostravskému 
oddílu TOM +moudík za vyp$j!ení !ásti vodácké 
v%bavy, autodoprav" Oldy Galeji z Kyjovic a hlavn" 
&idi!i pohodá&i Jirkovi Galejovi, kter% se stal jedním 
z' !len$ v%pravy. V' neposlední &ad" pat&í díky také 
Krajskému ú&adu v' Ostrav" za podporu celoro!ní 
!innosti na#eho oddílu a této aktivity.

Kam p&í#t", uvidíme? Mo(ností je mnoho! T&eba 
Pyreneje? TOM

GASTRONOMICKÉ OKÉNKO
Víte, že
•'byla poprvé na táboře elektřina a tím pádem i 2 lednice
•'vařilo se na plynových sporácích pro 90 člobrdíků
•'pro potraviny se jezdilo do brněnského Globusu
•'jako každý rok v soutěži o nejlepší jídlo se nejlépe umístilo kuře na 
paprice a smažený karbanátek (docela nuda, stále stejné chutě)

•'největším překvapením a zároveň SKOKANEM ROKU se staly neuvěřitelně 
dobré MEXICKÉ FAZOLE – obsadily druhé místo v hodnotícím žebříčku
Uvařte 6 kg předem namočených tmavých fazolí. Na tuku zpěňte 5 kg 
nakrájené cibule, přidejte asi 7 kg točeného salámu Globus 
(nakrájeného). Opečte, přidejte do fazolí spolu s rajským protlakem a 
kečupem. Dochuťte solí, pepřem, cukrem.
(pozor – rozpis je na 90 člobrdíků a tento pokrm se doporučuje 
konzumovat nejlépe v přírodě!)

•'poslední příčku žebříčku obsadil vepřový plátek na žampionech s rýží 
a tak pro příští rok nadobro opustí táborový jídelníček

•'heslo letošní táborové kuchyně „KVALITNÍM JÍDLEM KE KVALITNÍ STOLICI“ 
se až na jednoho táborníka s drobnými střevními problémy vyplnilo – 
za což jsme rády

Hela alias Helína Honínová a Ivana alias Bobina Sixkilleerová

http://www.kadao.cz/
http://www.kadao.cz/
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Rodiny Aretusi, Bestione, Clemente, Darko, Elnino, 
Falcone si rozd!lily sféry vlivu v m!ste"ku White River, 
které  14 dn# zalévalo slunce v údolí Bílého Potoka, 
nedaleko osady $melcovna, 10 km od brn!nského 
„pryglu“. Consiglieri dona Bartolottiho Ví%a se sv&m 
pomocníkem policistou Standou Dane"kem Rozcvi"kou 
dotáhli úsp!'n!  do konce skv!lou celotáborovou hru 'esti 
dru(in. Po cel&ch 15 dn# nás p)ekvapovali skv!l&mi 
scénkami v netradi"ních oblecích a s netradi"ními 
pom#ckami. Nechyb!la pouta, krásné  obleky a 'aty, 
klobouky, hrací peníze s tématem mafie a tvá)emi 
vedoucích, doutníky, láhve ko)alky, boxersk& zápas, 
casino, noviny,  policejní v#z a policejní kost&my a v'e, co 
pat)í k tématu mafie. V'e také  upraveno do podoby, 
vhodné  pro d!tskou hru. Dokonce i zkorumpovan& 
starosta Bobby alias Tom byl ve volbách znovuzvolen a 
do'lo ke smí)ení s mafiánem Marcellinem Bernardinem.

V(dy nás jezdí, na nejoblíben!j'í akci v roce, mnoho. 
Leto'ní tábor v'ak p)ekonal v'echna o"ekávání. 
Devadesát ú"astník# tábora na r#zn&ch pozicích a 
v r#zn&ch rolích, a% u( na celou "i krat'í dobu, si u(ilo 
snad v'eho, co je v oddíle oblíbené, snad krom!  lodí, kol a 
skal. Na to jsou v'ak zam!)eny jiné prázdninové akce.

Denn!  byly odehrány t)i a( "ty)i velké  hry dru(in-
rodin a dv!  sout!(e jednotlivc#.  Prob!hly no"ní hry, plnili 
jsme  bob)íky, Vé"ka a znalostní úkoly, ve velké oblib!  byly 
workshopy: hudební, lasování, GPS, military, historie ad. 
Vynikající úrove* m!ly zábavné  ve"ery –  namátkou - 
casino, mafiánsk& bál, videostop, fotoromán, kvízov&, 
ring, +esko a samoz)ejm!  pís*ové  u ohn!, které  si 
nachystali v(dy jiní vedoucí. Sportovalo se p)i lagori, 
softbalu, fotbálku, ragby, indiánské  ko'íkové, volejbalu a 
b!(el se velk& turistick& závod. Nechyb!ly v&lety do okolí, 
plavba lodí po Brn!nské  p)ehrad!, koupání v nedalekém 
koupali'ti v Halov!  ml&n!  a na Kozí Horce. Celotáborová 
hra vyvrcholila velkou detektivní hrou v Brn!. Nesm!la 
chyb!t náv't!va $melcovny, p)íjemné osv!(ovny v údolí 
Bílého Potoka, kde jsme vypili nejeden sud malinovky. 
Vy'el nov& oddílov& Zp!vník, vydávány byly táborové 
noviny White River Sun, byla vystavena také 
pizzapec…..prost!  byl to skv!l& dvacát& osm& oddílov& 
tábor, v baje"ném míst!, za ú"asti 98 % v'ech "len#. 
Báje"n& byl nejen díky skv!lé  h)e, vynikajícími jídlu, ale 
hlavn!  díky fantastickému po"así a absenci zran!ní a 
nemocí. Je jasné, (e tábor se povedl a la%ka je, do dal'ího 
roku, polo(ena hodn! vysoko.

Chcete-li shlédnout foto "i video z na'eho tábora, 
mrkn!te na www.kadao.cz

Tom

KONEC MAFIE ANEB KADAO SE VRÁTILO Z TÁBORA

http://www.kadao.cz/
http://www.kadao.cz/
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Ka(doro"n!, v záv!ru srpna, nav'tívíme jednu z 
oblastí na'í  vlasti a sna(íme se ji projet k)í(em 
krá(em. Nejde ani tak o po"et najet&ch kilometr#, 
letos jich bylo necel&ch 350, cílem je spí'e poznat a 
nav'tívit p)i na'em putování v!t'inu p)írodních, 
historick&ch a vlastiv!dn&ch zajímavostí  v kraji. Letos 
padla volba na Podje't!dí a Lu(ické hory.

Na'e putování za"alo nedaleko Je't!du, kter& jsme 
ji( zdolali v minulém putování, v Hodkovicích nad 
Mohelkou, kam jsme se dopravili vlakem a dodávkou, 
kterou jsme p)epravili na'e kola. Pak jsme ji( p)esedli 
do sedel a vyrazili podél )eky Plou"nice k známé 
Pr#rv!. Nav'tívili jsme krásné n!mecké m!ste"ko 
Oybín a nedalekou rozhlednu Hochwald.

Cyklostezkou Pískovcov&mi skalami jsme si 
prohlédli m!ste"ka Jablonné v Podje't!dí, Kytlici, 
+eskou Kamenici, kde nás zaujala skalní vyhlídka 
Jehla a kaple Panny Marie. Vystoupali jsme, p)es 
vstupní bránu do Labsk&ch pískovc# obec 
Jet)ichovice, na vrchol Jedlová s krásnou rozhlednou. 

V Kamenickém $enov! jsme si prohlédli známé  a 
p)ekrásné Varhany neboli Panskou skálu, v Novém 
Boru jsme shlédli ukázku práce sklá)# a obdivovali 
jsme jejich v&tvory a cestou do +eské  Lípy jsme 
zdolali je't!  Samuelovu jeskyni a skalní hrad ve 
Sloupu v +echách.

Dv! noci jsme také strávili v p)íjemném Dome"ku 
v Dubici, ale proto(e jsme v t&dnu zm!nili místo 
noclehu "ty)ikrát, mohli jsme strávit záv!r na'eho 
putování  nedaleko Ralska, náv't!vou hradu Bezd!z a 
Máchova jezera. Po"así nám p)álo a nikomu z cyklist# 
se nic vá(ného nestalo, a proto bylo u záv!re"ného 
ohn!  p)i kyta)e, v kempu pod hradem Koko)ín, 
veselo. Ve zdraví jsme tak doputovali a( do konce na'í 
cesty, m!sta M!lník. 

Díky za podporu prázdninov&ch akcí pat)í  KÚ 
MSK v Ostrav!, úst)edí A-TOM, m!stu Opava a 
p)edev'ím v'em aktivním "len#m (i ne"len#m) 
oddílu. TOM

C Y K L O P U T Á K  P O D J EŠT E D Í M  A  L UŽ I C KÝM I  H O R A M Iˇ ˇ
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Všichni stárneme, někteří rychleji, někteří pomalu a  jiní za pomocí plastického chirurga téměř vůbec. Alespoň 
vzhledem. A 2 naši velmi dobří a dlouholetí kamarádi se rozhodli, že s námi svá krásná léta zapijí a  to ve velkém 
stylu. Monča a  Juráš – léty otestované kamarádství, které jim vydrželo pevné až dodnes je důkazem toho, že 
v Kadau to prostě ani jinak nejde. A protože jejich věk slaví každý rok chvíli od sebe, rozhodli se, že letos se do 
velkého – kulatého slavení vrhnou po hlavě, pozvou kupu lidí a  bude sranda. Nebyla by to ovšem Monča, aby 
neměla něco speciálního - nudná hospodská nebo domácí oslava se proto nekonala, ale rovnou byla povýšena na 
sportovní turnaj – což nám samozřejmě nedělalo žádný problém a s chutí jsme oslavencům odkývali téměř vše. 
Rekreační středisko v Hati se pro tuhle akci jevilo jako ideální, navíc počasí mělo přát, tak co víc si přát.

Již dopředu nám bylo oznámeno, že se bude soutěžit ve dvou týmech (Mončičáci a Jurášáci – no, tohle nebylo 
zrovna nejoriginálnější pojmenování, ale dalo se přehlédnout). Po příjezdu a  Víťovým trapným a  hlasitým 
prohlášením „tak kde je tady ta recepce“, přičemž se o ni málem opíral loktem neudělal nejlepší vizitku, tak snad nás 
tam příště ještě ubytují. 

Později nás rozdělili do týmů, oficiálně přivítali a hned nato začala první sportovní disciplína – plavecká štafeta. 
Ne všichni se zúčastnili, nicméně jistě bylo na co koukat. Plavat 4mi styly, štafetovým způsobem v  ne úplně 
nejteplejší vodě je pravda pro odvážné, ale týmy nakonec své zástupce vybraly. Po drtivé porážce se Mončin tým 
vyšvihl kosmickou rychlostí nahoru a s náskokem 10ti bodů bylo pro nás vše tak jak má být.

Další disciplíny navazovaly po chvíli a byl to především volejbal, nohejbal a fotbal. Volejbal nás dokonce natolik 
bavil, že jsme ani po několika hodinách a nepočítaně  zápasech nechtěli přestat, až nás nakonec donutil hlad. To 
nohejbal a  fotbal (pochopitelně pánská a Mončina záležitost) se hrál kratší dobu, ale taky úspěšně. Ve volných 
chvílích se jako nejlepší výplň času jevil bazén, který v teple (počasí vyšlo opravdu nádherně!) přišel víc než vhod. 
Také všemi oblíbený stolní fotbálek byl téměř neustále v obležení. Bodové skóre se začalo velmi pomalu, ale jistě 
vyrovnávat až se vyrovnalo úplně  (těžko říct čím, třeba se sem tam nějaká „levárna“ ze strany Jurášova týmu 
odehrála), nicméně jak se tak odpoledně chýlilo ke konci, začalo být velmi napínavé, který tým si nakonec stoupne 
na pomyslné nejvyšší místo na bedně.

Poslední disciplína – přetahování lanem bylo ovšem velké zklamání. Tady se naplno projevila ona „levá“ ze 
strany Jurášova týmu. I  přes dohady a  uklidňující pohledy se jim nepodařilo nás přesvědčit, že to lano opravdu 
k plotu nepřivázali. Jestli se vám zdá, že trochu straním jednomu týmu, tak se nedivte, Monča to prostě měla vyhrát, 
její tým byl totiž jednoznačně lepší a poctivější. Sorry.

Zmatená nálada plná nepochopení a nespravedlnosti brzy vyprchala a na řadu se dostalo naše odměnění za 
celou tuhle akci. Několik jednoduchých soutěží, které měly zobrazit, co všechno by měl člověk stihnout do svých 30-
ti let. Oba obstáli a  vysloužili si překrásný třípatrový dort. Poté jsme se vrhli na gratulace a  předávání dárků. 
Paragliding v tandemu se snad bude líbit oběma a třeba se někdy dočkáme i fotek :)

Večer čekal na všechny gurmánský a chuťové buňky dráždící zážitek – maso na grilu a spousta dalších dobrot. 
Sednout si s  tak skvělou partou je přece jenom potěšení, navíc si povídat, zahrát pár blbůstek a  ještě k  tomu se 
dobře najíst je k nezaplacení. Později se ještě konala Mončina (a Jurášova) diskotéka. Některým se sice zpočátku 
dovnitř moc nechtělo, remcali a radši seděli venku, ale nakonec dorazili všichni, ať už si zatančit, zahrát fotbálek, jít 
uložit děti nebo jít sami spát.

Nálada vydržela ještě do hluboké noci, ale nakonec nás po tom všem sportování spánek přemohl, tak jsme se 
zavrtali do peřin ve svých pokojích a párty ukončili.

Ráno bylo slunečné, teplé a veselé. Dopoledne jsme jako praví nezmaři dali ještě pár volejbalových zápasů 
doprovázených hudbou, dojedli guláš a pomalu se rozutekli domů.

Závěrem bych chtěla říct, že jsme všichni moc rádi, že Monču a Juráše máme a že nám v paměti zanechali tyto 
krásné a veselé vzpomínky. Jste super a děkujeme!+ ŠÁRKA

T!ICÍTKA MON"I 
A JURÁ#E

Z pohledu 
Mončičáků
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Podzimní počasí nám přálo, hřálo sluníčko, listí odráželo do krajiny  všemožné barvy  a my  si celou 
jednodenní výpravu parádně užívali. Jak to ale celé začalo? Snaha o originalitu vynesla výpravě nevšední 
název a i trochu pozornosti, kdo že to je ten prcek na fotografii. Jen chudák Zuzka vůbec netušila, že nás 
bude provádět místy, kterými často nikdy nekráčela.

Po půl osmé jsme se sešli na nádraží a vlakem vyjeli tam, kde mnozí netušili, že vůbec jezdí vlak, do 
zastávky  Štáblovice. Po vystoupení jsme se s malými rozpaky  vydali cestou po stopách Zuzanečky  a vešli 
do Slavkovského lesa a pokračovali NS Hvozdnice. Zuzanečka nás neohroženě dovedla skoro až k Herticím. 
Tam jsme rozhodli o odehrání první hry - Latrína. Zuza jako správná hajzlbába odkráčela s šátkem na hlavě 
do lesa, vedoucí dostali průjem a šlo se hrát. Děcka běhala pro toaleťák za Zuzkou a sem tam je chytl 
průjem fazolový, jindy  atomový  nebo řídký. Nejhorší ale bylo to nestihnout a být polapen průjmem v gatích, 
který měla Anička.

Když už byli všichni unavení, následovala svačina a cesta oklikou zpět na zastávku Štáblovice. Stoka, 
Anička a samozřejmě i Zuzanečka šly  v čele a schovávaly  pro ostatní špejle. Bylo s podivem, kolik jich děti 
dokázaly vypátrat. Jejich maskování totiž bylo takřka dokonalé.

Ze Štáblovic jsme pokračovali dál směrem ke Slavkovu, minuli jsme všechny  tamní rybníky: 
Slavkovský, Vrbovec i Jankův. Ať  procvičíme znalosti, probíhaly  chvilky  čtení u naučných tabulí a nesměla 
chybět soutěž v házení "žabek" do jednoho z rybníků.

Na slavkovském hřišti byla druhá svačinová pauza a následovala pro mnohé nová hra na čarodějnice, 
skřítky  a obry, která zvlášť  u některých v každém z kol spouštěla laviny  smíchu. Vzhledem k množství času 
do odjezdu vlaku nás Zuzanečka vedla ze Slavkova ještě dál kolem otické sopky až do Otic. 

Ani potom ještě nebyl výpravy  konec, v pár volných minutách jsme hlavně nováčky, kterých s námi jelo 
opravdu hodně, naučili fackovanou. A před vlakovou zastávkou mnohé mladší potěšily  kaluže, kolem 
kterých a do kterých se dalo skákat zprava zleva.

Na nádraží nás přijelo o jednoho víc, než kolik nás bylo na začátku, protože jsme cestou nabrali 
i Stokiho a všichni tak mohli být s výpravou a slunečnou sobotou spokojení.+ Frkoš

PO STOPÁCH ZUZANE!KY
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V! nádherné, sluncem zalité, 
p"írod# a v! p"íjemné atmosfé"e, 
kterou nezkazilo ani mrazivé no$ní 
po$así, se konal 64. sraz oddíl% 
zab&vajících se tábo"ením a 
pobytem v!p"írod#. 

Sraz probíhal v! posledním 
zá"ijovém víkendu na tradi$ním 
míst# u Bítovského ml&na v!údolí 
"í$ky Setiny, nedaleko Kyjovic a 
zú$astn i lo se ho p "es 260 
táborník% turistick&ch oddíl% 
mláde'e (TOM), ale také n#kolik 
skautsk&ch oddíl%, z! Ostravy, 
Opavy a Hlu$ína.

Na rozlehlé louce za stanov&m 
m#ste$kem táborník% a v!okolních 
lesích probíhaly v(estranností a 
d o v e d n o s t n í s o u t # ' e 
sedmi$lenn&ch hlídek, které se 
pot&kaly s! úkoly z! turistiky, 
tábo"ení a p"írodov#dy. Chyb#t 
nemohl (tafetov& závod. Sout#'ilo 
se v! kategor i í ch d ív$ í ch a 
chlapeck&ch do 15 let a nov# byla 
zavedena smí(ená kategor ie 

Veteráni nad 18 let. 
Znalostní a sportovní sout#'e 
doplnily dal(í sout#'e jednotliv&ch 
oddíl% a tradi$n# prob#hla sout#' 
o!nejlep(í oddílovou kroniku, píse) 
u táborového ohn# a scénku.
Pro ná( turistick& oddíl byla ú$ast 
velmi úsp#(ná. Ú$astníci vybrali 
kroniku oddílu Kadao jako nejlep(í, 
také podání písn# u slavnostního 
ohn# zaujalo nejvíce, ale p"edev(ím 
jsme dosáhli "double" úsp#ch, 
kdy' jsme zvít#zili v! hlavních 
sout#'ích srazu v chlapeckém i 
dív$ím p#tiboji "O (tít vít#z%", 
p"i$em' druhé dív$í dru'stvo se 
umístilo na 3. míst#. Smí(ené 
dru'stvo star(ích nad 18 let se 
umístilo na 2. míst#. 
Celou akci jako ka'doro$n# 
ob#tav# p"ipravil TOM BVÚ 
Ost rava , za co' j im pat " í 
pod#kování. Fotografie z! úsp#(né 
akce jsou tradi$n# ke shlédnutí na 
na( i ch webov&ch st ránkách 
kadao.cz. Tom

VYDA!EN" SRAZ TURISTICK"CH ODDÍL#

VÍTÁNÍ NOVÝCH INSTRUKTORŮ NA VRŠOVICKÉM SRUBU
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Bí*ák neboli sraz turistick&ch oddíl% se konal poslední zá"ijov& víkend. Ráno kolem osmé hodiny jsme se 
v!hojném po$tu se(li u klubovny, kde nás $ekal objednan& autobus. Nalo'ili jsme v#ci a vyjeli jsme. Asi po p%l 
hodin# jsme dorazili na místo. +li jsme je(t# kousek p#(ky a za chvíli jsme na louce uvid#li ostatní oddíly. Na(li 
jsme si velk& kus louky a (li na d"evo. Mezitím dorazili kluci s!oddílov&mi v#cmi. Za$ali jsme stav#t stany a 
lámat d"evo. Kdy' v(echno bylo p"ichystané, za$ali se rozd#lovat dru'stva. Poskládali jsme dv# klu$i$í, dv# 
hol$i$í dru'stva a jedno dru'stvo veterán%. Na nástupu jsme se dozv#d#li ostatní disciplíny p#tiboje. Pat"ila tam 
(tafeta, $íseln& koloto$, biatlon, p"íroda a v(estrannost. Závod za$al (tafetou, poté (lo ka'dé dru'stvo tam, 
kde cht#lo, ale do 18:00 museli b&t v(echny sout#'e hotové.

A' v(ichni dorazili do tábora, mohla b&t ve$e"e. Na ve$e"i byly na(e oblíbené hamburgery, v(ichni si 
pochutnali a n#kte"í dokonce p"idali. Po ve$e"i se (la nacvi$ovat sout#'ní píse) k ohni. U ohn# sice byla zima, 
ale i skv#lá nálada. Druh& den se balilo, uklízelo, hrál se volejbal a ze zbytku sekané nám Leonardo uva"il 
gulá(ovku. Nakonec v(em gulá(ovka chutnala.  A kone$n# byl nástup, na kterém jsme se dozv#d#li, kdo vlastn# 
vyhrál. Nejprve byli veteráni, první skon$ili ,moudíci a na(i vedoucí i po neúsp#chu ve (tafet# byli druzí. Na(e 
klu$i$í dru'stvo “A“ skon$ilo první a na(e Kadao “B“ bylo sedmé. Holky se nenechaly zahanbit, dru'stvo, které 
vedla Verun skon$ilo ve v(ech sout#'ích první, tak u' je jasné, které skon$ily celkov#. Na(e druhé dru'stvo také 
dopadlo skv#le, velk& obdiv pat"í $ty"leté Verunce od ,moudík% bez, které bychom neposkládaly dru'stvo. 
Holky “B“ skon$ily nakonec t"etí. Ve dv# hodiny jsme odjeli autobusem dom% a v(echno povypráv#li rodi$%m. 
Myslím si, 'e si v(ichni sout#'ící zaslou'í potlesk a jsem ráda, 'e se v&pravy zú$astnili i n#kte"í nová$ci. Jen tak 
dál a ahoj na p"í(tím srazu.  Stoka

BÍTÁKˇ
64. SRAZ ODDÍLU - BÍTOVSKÝ MLÝN  27. 9.–29. 9. 2013°
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BÍTÁK
VÝSLEDKY PETIBOJE
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BÍTÁK
VÝSLEDKY OSTATNÍCH SOUTEZÍ
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Jak praví moudro: !ádn" u#en" z$nebe nespadl. O tom jsme se mohli na vlastní o#i p%esv&d#it na 
Bí'áku. Dodnes koluje n&kolik verzí p%íb&hu, p%esn&ji dva, jak se (tafetov" kolík ocitl na zemi. 
Nemalou zásluhu na tom mají dva na(i nejmenovaní sportovci K. a V. Ji! p%ed závodem jsme z$jejich 
úst mohli zaslechnout v&ty typu: „ Obvykle jsem v$tomhle opravdu dobr", ale nev&d&l jsem, !e budu 
závodit, tak!e nemám úpln& vylad&nou formu“ nebo „Forma by tu byla, ale ten povrch není úpln& 
stoprocentní“ pop%ípad&: „ Na tohle já nejsem stav&nej.“ )íkali jsme si, ale co, z$ kluk* mluví 
p%edstartovní nervozita nebo se sna!í zleh#it ten tlak, kter" byl na cel" t"m vyvíjen. Opak je v(ak 
pravdou. Jinak si opravdu neumím vysv&tlit, jak to, !e i malá Verunka (4roky) (tafetov" kolík své 
t"mové kolegyní p%edala bez jak"chkoli problém*…

 Pro ty, kte%í problematiku p%edání (tafetového kolíku nemají, stejn& jako K. a V., 
prostudovanou zde p%ikládám pár základních poznatk* a technik této velice záke%né disciplíny. Pro 
ostatní mohou b"t následující %ádky mal"m zopakováním, kterého, jak (tém&%) v(ichni víme, není 
nikdy dost. 

V!sledek ve "tafetovém závod# úzce souvisí s úrovní b&!ecké techniky jednotliv"ch #len* (tafety a s 
technikou p$edávání "tafetového kolíku na jednotliv!ch úsecích.

Technika p$edání "tafetového kolíku z pohledu p$edávání mezi dv#ma %leny "tafety.
P%i (tafetové p%edávce spodním obloukem je pa!e p%ebírajícího b&!ce v okam!iku p%evzetí kolíku 
zapa!ena s pokr#en"m loktem. Dla+, palec a prsty sm&%ují k zemi. Palec je odta!en" od ostatních 
prst* a vytvá%í s nimi „vidlici“. Pa!e p%edávajícího b&!ce prochází spodním obloukem do p%edpa!ení 
pokr#mo. P%i p%edávce by nem&la b"t naru(ena b&!ecká struktura práce pa!í. ,tafetov" kolík je tímto 
zp*sobem p%edán na krat(í vzdálenost

Mezi hlavní zásady "tafetové p$edávky pat$í mimo jiné správné p$edání "tafetového kolíku 
stanoven!m zp&sobem. Dále p%esné reakce na do(lap vybíhajícího b&!ce, rovnom&rn" b&h nabíhajícího 
b&!ce v p%edávacím území, dob&hnutí b&!c* na konci p%edávacího území.

Tak!e do p%í(t&: trénovat, trénovat a zase trénovat.
,tafet& zdar!" Anonym

JAK NA PREDÁVKU 
ŠTAFETOVÉHO KOLÍKU

ˇ?
BOBR RADÍ
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ZM$NY V PLN$NÍ NOVÁ"KOVSKÉ ZKOU#KY
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! Po dlouhých 7 letech se připravuje internetová revoluce našich webových stránek. Přestože 
je web aktuálně v  dobré formě, přestává už vyhovovat požadavkům moderní doby. Z  toho 
důvodu jsme se rozhodli celý web  přepracovat. S  novým webem přijdou nové možnosti pro 
všechny členy i nečleny oddílu. 
! Pár novinek, které přinese nový web pro členy  oddílu: každý si bude moct rezervovat svou 
přezdívku, pod kterou se bude přihlašovat na výpravy a psát pod ní vzkazy. Přibude možnost se 
z výpravy odhlásit nebo se omluvit ze schůzky. Pokud budete mít zájem, bude možnost dostávat 
informace o nových akcích nebo změnách e-mailem, taktéž nové vzkazy, aby jste byli pořád 
v obraze, co se aktuálně v oddíle děje.
! Další novinkou na webu budou zprávičky z akcí, které se budou objevovat hned druhý  den po 
skončení akce a budou zachytávat veškeré důležité momenty z  akce. Každý  týden bude 
zveřejněna nová píseň k ohni, kterou si budete moct poslechnout a naučit se i přiložený  text, tyto 
písně budou později tvořit zpěvník k ohni, který si budete moci vytisknout. 
! I přes spoustu nových funkcí by měl být celý web přehlednější než je nyní. Hned na titulní 
stránce uvidíte pohromadě veškeré novinky (připravované akce, fotky z poslední akce, vzkazy, 
píseň týdne, aktuality a další novinky).
! Celé stránky budou optimalizovány pro všechny moderní prohlížeče webových stánek 
(Internet Explorer 10+, Chrome 29+, Mozilla Firefox 24+, Opera 12+), samozřejmá je podpora na 
smartphonech a tabletech.
V tuto chvílí už interně testujeme první alfa verzi nových stránek. Předpokládaný  termín ostrého 
nasazení jsou Vánoce letošního roku. 
Autoři:
•! programátor: Jezus
•! design: Polda
•! a spousta kritiků…
*Uvítáme veškeré návrhy na nové funkce, které můžete psát do vzkazů nebo přímo na schůzce 
sdělit Jezusovi. ! JEZUS

NOVÝ ODDÍLOVÝ WEB
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BOBROVA PO!TA

P"IPRAVOVANÉ AKCE:
• BADATELSKÁ ODDÍLOVÁ SCH!ZKA V SLEZSKÉM ZEMSKÉM MUZEU (6. 11.)
• VYZV"DA#I - DETEKTIVKA V CENTRU OPAVY (8. 11.)
• DRA#Í V$PRAVA JEDNODENNÍ V$PRAVA + D%EVO DO VR&OVIC (9. 11.)
• PODZIMNÍ ODDÍLOVÁ V$PRAVA (23.-24. 11.)
• SCH!ZKA VEDOUCÍCH (1. 12.)
• BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU – HOKEJ TAKY (1. 12.)
• MIKULÁ& (5. 12.)
• T"LOCVI#NA (3.,10.,17. 12.)
• VÁNO#NÍ V$PRAVA DO KAMÉNKY (13.-15. 12.)
• !ELEZN" TOMÍK V#LITOMĚŘICÍCH (8.–11. 5.) – TRIATLON DVOJIC: KANOE, BĚH, KOLO 

• LETNÍ STANOV" TÁBOR V#MĚLČANECH U DOBRU$KY (29. 6.–12. 7.)

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM 
Tyr!ova 1 
746 01 Opava 
tel./fax: 553 622 999 
e-mail: szmred@szmo.cz 
web: www.szmo.cz 

___________________________________________________________________________ 

V Opav! 20. "íjna 2013 

 
Asociace TOM 4207 KADAO  
Mgr. Tomá! Weicht  
Dostojevského 14, 746 01 Opava 

 

Vá!en" pane Weichte,  

na základ# na$í p%edchozí zku$enosti b#hem po%ádání Olympiády TOM v roce 2012, si vá$ 
turistick" oddíl dovolujeme oslovit s nabídkou dal$í spolupráce. Na$e muzeum v p%í$tím roce 
oslaví 200 let své existence.  P%i této p%íle!itosti jsme pro vybrané zájemce p%ipravili mo!nost 
podílet se na &innosti související s dopl'ováním na$ich muzejních sbírek, která m(!e b"t 
sou&asn# i zdrojem zajímav"ch finan&ních zdroj( pro va$i organizaci.  

V p%ípad# va$eho zájmu se prosím dostavte 8. listopadu 2013 v 16.15 hod. do Historické 
v"stavní budovy Slezského zemského muzea, kde se dozvíte dal$í informace. 

 

S pozdravem 

Lenka Borovi&ková, vedoucí odd#lení produkce  
muzejní pedago!ka  
Slezské zemské muzeum  
Silesian Museum  
korespondence (post address): Tyr$ova 1, 746 01 Opava  
kancelá% (office): Nádra!ní okruh 29, Opava  
 


