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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE?
• Mikuláš
Veselá příhoda v maskách

• Netradiční Vánoce
Poslední výprava loňského roku

• Silvestr vedoucích
Výšlapy, sport a zábava ve Vrbně

• Materiál pořízený v roce 2013
Okénko do našeho oddílového 
účetnictví

• Nováčkovská zkouška
Podrobnosti o jejích pravidlech

• Naši nováčci
Seznámení s našimi novými členy

• Uzlařská regata v Ostravě
Co musíte všechno udělat pro to, 
abyste vyhráli svou kategorii?

• Lyžování v Rakousku
Tradiční zimní zahraniční akce

• Pomoc v zahraničí
Příběh o Uršilině zlomené ruce

• Festival Harryho Moučky
Hudebně divadelní soutěž 
pohledem Tete a Toma

• Orlická zimní výprava
Prima víkend na Melečku

• Deskovky
• Výsledky uzlařské regaty
• Sraz v Ostravici

Milí rodiče a oddíloví kamarádi,
p!ipravujeme vícedenní oddílovou SUPERV"PRAVU do Polabí s# noclehem 
v# nádherném Opárenském ml$n%. Zú&astnit se m'(e ka(d$ – mlad)í i# star)í, 
p!ednost v)ak mají závodníci *elezného Tomíka. Závodí se ve dvojicích v 
r'zn$ch v%kov$ch kategoriích kategoriích chlapci - dívky.
Mimo skv%lého triatlonového závodu *ELEZN" TOMÍK v# Litom%!icích se 
m'(ete t%)it také na cyklov$lety, nav)tívíme Terezín, vylezeme na Mile)ovku, 
prohlídneme v)e d'le(ité v#p!ekrásném Polabí. Chyb%t nebude ohe+ a kytárka, 
deskovky a zábava v#míst% noclehu. Vytvá!ejte si mezi s sebou závodní dvojice a 
ji( se na akci zapisujte!

Závod se skládá ze t!í disciplín v po!adí: 
1. 2-6 km Jízda na kanoi (C2 - na klidné nebo tekoucí vod%)
2. 10-15 km Jízda na kole (po lesních, polních nebo vedlej)ích cestách)
3. 3-7 km B!h (po lesních, polních nebo vedlej)ích cestách)

 Délky tratí jsou odstup+ovány dle kategorií.

Více informací najdete na WWW.KADAO.CZ (U* SE NA AKCI ZAPISUJTE)
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Ve čtvrtek odpoledne jsme se vedoucíma a instruktory 
sešli v klubovně, abychom obešli mladší členy oddílu. 
Protože bylo sv. Mikuláše připravili jsme si pro 
každého balíček a perníčky, které napekla Markéta 
s malou Noemi. Oblékli se do kostýmů čertů, andělů a 
samozřejmě dvou Mikulášů. Jak byli všichni připraveni 
mohlo se vyrazit. Jelo se dvěma auty. V  prvním jel 
Mikuláš Méďa, čerti Domča a Stoki a největší andílek 
Uršula, ti měli za úkol objet celé centrum Opavy. Za to 
v druhé auto řídil ďábel Jezus, vedle něj seděl Mikuláš 
Dib a vzadu hlídali perníčky dva andílci Stoka a TeTe. 
Tento mikulášský tým objel celé  Kylešovice a zastavil 
se i u Bernardův Raduňi a nezapomněl na Marťu a 
Tondu ve Vršovicích, kde si mysleli, že kvůli silného 
větru ani nedojdou. Když jsme už objeli všechny členy, 
tak jsme se sešli zmrzlí, ale  ve zdraví u Weichtů, kde 
jsme dostali horký  čaj a dokonce se pořádně  najedli. 
Děti nám museli zazpívat nebo říci nějakou hezkou 
básničku, aby dostaly balíček. Někteří to splnili bez 
remcání, ale s některými to byl boj.   - STOKA

MIKULÁŠ
5. 12. 2013

Po dlouhé vánoční a prázdninové pauze se opět uskutečnily  všemi 
oblíbené páteční deskovky. Nebyly  to ovšem ledajaké deskovky, 
protože hlavním programem byl turnaj ve hře Othello. Sešlo se nás 
okolo 20- ti človíčků, z  toho větší část hrála turnaj a zbytek jako 
tradičně hrál hru Magic nebo prozkoumával dosud neznámé oddílové 
hry. Celý  turnaj trval okolo 2 hodin a vítězem se stala naše Stoka. Bylo 
to dobře strávené odpoledne, tak neváhej a přijď příště i ty! * AŇA

DESKOVKY A TURNAJ V OTHELLU 14. 2.



[3]

Poj!te s námi prozkoumat (ne)tradi"ní váno"ní 
zvyky,zn#lo lákadlo na v$pravu a asi bylo dobré, proto%e 
nás jelo spousta….

Na&e putování za"alo v pátek 13.12.2013, kdy jsme 
se autobusem vydali  na Kaménku. Kdy% jsme dorazili, 
dru%iny m#ly za úkol vyrobit a vyzdobit chaloupky 
z perníku, které se poté  hodnotily. 'eknu Vám,%e bych 
u% nikdy necht#la b$t porotcem, proto%e rozhodnout se, 
která chaloupka byla nejhez"í a nejvíc propracovaná, 
bylo velmi t#%ké. Nakonec  jsme se rozhodli . Vyhráli  
Bobani, druzí Brouzdalové  a t(etí Orlíci. Dru%iny na 
druhém a t(etím míst# musely zazpívat a zahrát scénku. 

Druh$ den byla p(ipravena specializace morse, 
která m#la b$t na dv#  "ásti. Ráno m#li vylu&tit zprávu, 
která je m#la zavést k druhé  "ásti. Proto%e první leh"í 
"ást málokdo zvládl, Ur&a s T$nou se rozhodly ud#lat 
druhou "ást, blikání s baterkou jen tak  na zkou&ku. 
B#hem dne jsme hráli Lucky, kde d#ti musely sbírat 
papírky a Lucky je v ur"ité  "ásti trasy chytaly. P(ed 
ob#dem jsme d#lali ozdoby na stromek a kdo cht#l hrál 
deskovky. Odpoledne jsme p(ená&eli pytle se zásobami 
na zimu pro zví(átka. Po této h(e se za"alo chystat na 
nejd)le%it#j&í ve"er roku. Byl krásn$. Zpívaly se koledy, 
Orlíci nám zahráli scénku a Brouzdalové  zazpívali. 
Zkusili jsme si pár tradicí, zav#&tili si a nakonec do&lo i 
na DÁRKY. A (eknu vám Je%í&ek byl velmi &t#dr$. 
Dru%iny dostaly GPS, oddíl hry a velk$ transparent. 
D#ti dostaly to co si vylosovaly a myslím si, %e s v$b#rem 
byly spokojeny, proto%e u% je od nich nikdo neodtrhnul.

Bohu%el, v&echno jednou kon"í a ned#li sko"il i ná& 
super víkend pln$ radosti, dárk) a krásn$ch zá%itk).  

 Evka, T!na

( N E ) T R A D I C N Í  V Á N O C Eˇ
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Rok se nám s rokem se&el a bylo op#t na"ase vyrazit 
na silvestra vedoucích, nicmén#  leto&ní- zima si s námi 
prohrává a proto p)vodn#  plánované  b#%ky m)%eme 
nechat doma a vyrazit sm#r tradi"ní Vrbno.

Po rychlém vybalení domlouváme co podnikneme a 
rozhodujeme se jet na Prad#d, co% se nám po drobn$ch 
problémech s autobusov$mi p(estupy da(í- a ocitáme se 
na slunné Ov"árn#, odkud v davu &lapeme na Prad#d.

Po "aji a vrcholov$ch fotkách scházíme Velk$m 
Václavákem a ledovou Bílou Opavu zp#t do Karlov 
Studánky na láze*sk$ rychlokurz v podob#  lé"ivé  vody a 
láze*sk$ch oplatk). Ve"er následují obvyklé  "innosti 
jako va(ení, lezení, le%ení, volejbal, nohejbal, deskovky, 
um$t zuby vy"urat a spát…

V silvestrovsk$ den vyrá%íme na Rejvíz s drobnou 
nákupní p(estávkou ve Zlat$ch Horách. Z Rejvízu nás 
"eká celodenní v$&lap okolo lurdské jeskyn#  a s opékací 
zastávkou na z(ícenin# hradu Kober&tein.

B#hem nekone"né cesty do Vrbna objevujeme malou 
hosp)dku, ta se ukazuje jako v$borná, proto%e mají na&e 
oblíbené  ho("icové  bramb)rky. Ve"er následuje obvyklé 
kuliná(sko-sportovní kole"ko dopln#né o silvestrovské 
oslavy.

Novoro"ní ráno se v#t&ina balí a odjí%dí za sv$mi 
studijními a pracovními povinnostmi, ale pár nás zde 
z)stává a vyrá%íme se podívat na Roland)v kámen a 
Vysok$ vodopád a a"  jsme cht#li dorazit a% na +v$cárnu, 
tak tma nám to nedovolila. Ve"er se unavujeme na st#n# 
a p(i florbalu.

Následující ráno nezb$vá ne% uklidit a vyrazit dom) 
se slovy, %e t(eba zase za rok…

Tak kdo se ujme p(ípravy silvestra na dal&í rok, co?

 KELI"

S I L V E S T R  V E D O U C Í C H
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Ji! v" roce 2012 se nám poda#ilo, p#edev$ím díky 
po#ádání Mezinárodní olympiády v" Opav%, velmi 
bohat% doplnit oddílovou materiálovou základnu. 
Také uplynul& kalendá#ní rok 2013, kter& byl pln& 
akcí, a' u! skv%l&ch nebo mén% zda#il&ch, mal&ch 
nebo velk&ch a velmi náro(n&ch. 
V$echny akce doprovází v!dy jejich organizace, 
n%kdy jednoduchá, jindy velmi náro(ná. No a 
samoz#ejm% kolem v$eho, co po#ádáme, se to(í 
peníze. Bohu!el?! A jak známo pen%z není nikdy 
dost!! P#esto práv% rok 2013 byl velmi úsp%$n& 
v"grantové (innosti, také jsme dob#e hospoda#ili a 
v)bec se nám da#ilo získat podporu. Poda#ilo se 
usp%t v" grantu podpory celoro(ní (innosti 
Moravskoslezského kraje (99" 600 K(), v" grantu 
podpory sportu Statutárního m%sta Opavy (14"900 
K() a dota(ních podpor úst#edí Asociace TOM *R 
a K*T (více men$ích (ástek). Také v$echny 
z)statky v$ech akcí, z)stávají na ú(tu oddílu a po 
na$et#ení pot#ebného obnosu jsou za n% nakoupeny 
pom)cky, materiál a vybavení pro na$i (innost. 
Vybavení se nakupovalo pro v$echny oblasti 
turistiky. Ní!e se m)!ete do(íst, co na$emu oddílu 
p#ibylo ve vybavení:  
Pro b%!nou turistiku a vybavení tábora jsme po#ídili 
2 velké stany Boston, 2 velké nerez hrnce, 3 ks 
GPS Holux, 1  plynov& va#i( a 1  plynová bomba, 6 
kus) softballov&ch rukavic
Vodáckou turistiku jsme posílili o 2 nafukovací 
kanoe Baraka, 3 kajaky Dagger, k"nim pádla, lodní 
pytle, vesty, p#ilbu, $pricky, pumpy, háze(ky pro 
záchranu a taky literaturu (p#edev$ím mapy) podle 
které jsme p#ipravovali akce v"Evrop%.

Pro vysokohorskou turistiku a lezení jsme nakoupili 
tlumi(e pád), karabiny a na cvi(ení také 3 slackline. 
Pro zaji$t%ní akcí jsme opravili oddílov& vlek, kter& 
dostal novou „!ehli(ku“ a v$echna videa kluci natá(í 
novou outdoorovou kamerou GO PRO, kterou 
máme k"dispozici v(. tém%# úplného p#íslu$enství.
Je to skoro neuv%#itelné, ale v" roce 2013 jsme za 
ve$ker& materiál vydali z"oddílové pokladny 166"705 
K(.
Dovolte mi „cestou“ na$eho oddílového (asopisu 
pod%kovat za podporu v$em podporovatel)m a 
dárc)m. Pod%kování pat#í p#edev$ím Krajskému 
ú#adu Moravskoslezského kraje, úst#edí na$í 
mate#ské Asociace TOM *R, které se o nás vzorn% 
stará, Klubu (esk&ch turist) (K*T), Statutárnímu 
m%stu Opava (v%#ím v$ak, !e p#ehodnotí a upraví 
podporu mal&ch sport)) a v$em drobn&m dárc)m a 
podporovatel) "z"#ad rodi() a p#átel.
V%#ím, !e i rok 2014, ve kterém vstoupíme do 
t#icátého roku fungování na$eho oddílu Kamarádi 
dálek Opava (KADAO), bude z" tohoto pohledu 
úsp%$n&. Stále je, co po#izovat, nebo' v" oddíle 
máme registrováno 90 (len), cestujeme po celé 
republice a také Evrop% a také mo!nosti se stále 
roz$i#ují. 
Stále aktuálním problémem je absence oddílové 
dodávky pro p#evoz materiálu a mnohdy i osob. 
Chybí nám vybavení pro b%!ecké ly!ování, abychom 
zapoj i l i do této akt iv ity mlad$ í ( leny a  
nedostate(n& je také prostor klubovny. 
Uvidíme, co se poda#í zajistit a jak se budeme dále 
rozvíjet?

TOM

Materiál, po!ízen" v#roce 2013
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O tom, že od tohoto školního roku bude nováčkovská zkouška probíhat jinou formou než doposud, 
jsem vás již informovala v minulém Bobrovi. Tentokrát bych vám všem nováčkům, ale i družinovým 
vedoucím ráda připomněla, co vás v následujících měsících čeká a také, co bude vaším úkolem.

V  tuto chvíli byste všichni již měli mít v  deníku vloženého Průvodce nováčkovskou zkouškou i 
Brožuru nováčkovské zkoušky, do které si budete lepit nálepky podle splněných úkolů. 

Pokud jste Průvodce ani Brožuru ještě neobdrželi, požádejte svého družinové vedoucího, již je pro 
vás obdržel. Vy, co jste již u družin, tzn. Viktor, Ríša, Markéta a Monča, byste zároveň měli mít již 
přiděleného jednoho staršího člena z  družiny, který  bude dohlížet na vaše plnění nováčkovské 
zkoušky a měl by vám být i nápomocen s tím, s čím si nevíte rady. 

Teď už bude ale hlavní práce na vás a to znamená, podívat se do Průvodce, kde je sepsán 
seznam dovedností a znalostí, které byste měli tento rok splnit. Ke všem, ke kterým to budete 
potřebovat, dostanete materiály  od svých vedoucích (visí na nováčkovské nástěnce, stačí 
nakopírovat). Něco se budete muset naučit, některé splníte tak, že chodíte na schůzky, jezdíte na 
výpravy  a některé jen tak, že prokážete, že se orientuje na našich webových stránkách a že jste 
zaplatili členský  příspěvek.  Ve chvíli, kdy  víte, že už jste něco splnili nebo že už to umíte (např. 
mapové značky, zavázat 6 uzlů apod.), požádáte svého vedoucího nejlépe na družinové schůzce, aby 
vás prozkoušel či uznal, že jste některý  bod nováčkovské zkoušky  splnili. Poté vám dá příslušnou 
nálepku, kterou si na správné místo nalepíte. Nálepky, Průvodci a Brožury jsou umístěny v místnosti 
do dvora na nástěnce pro vedoucí.

Pokud se vám úkol splnit nepodaří, nic se neděje, pouze až budete chtít, budete úkol opakovat, 
nejdříve však na příští družinové schůzce. V jakém pořadí budete úkoly plnit, záleží pouze na vás.  

Čas na to budete mít až do dne, kdy se poběží na srubu Kadar a kde nováčci budou mít také svůj 
závod. Zde bude vaše poslední možnost, kdy můžete ještě  dokončit to, co jste nestihli. Samozřejmě, 
že je lepší, pokud vám již toho zbude co nejméně. A také je jasné, že na této výpravě už nemůžete 
některé úkoly splnit – jako např. 70% účast na schůzkách, účast na 3 výpravách, to je potřeba splnit 
dříve. 

Pokud by  někdo z  vás něčemu nerozuměl, obraťte se prosím na mě, ať případné nejasnosti 
neřešíme až na poslední chvíli. Přeji, ať se vám daří a také, ať vás příprava a sbírání nálepek baví a 
nepředstavuje pro vás zbytečný stres, protože pokud se vám nováčkovská zkouška nepodaří splnit 
letos, můžete ji opakovat i příští rok, a to už s většími znalostmi i zkušenostmi.

 TYGŘÍK

NOVÁ!KOVSKÁ
ZKOU"KA
2014
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Ahoj,
stejn% jako ka!d& rok, jsme i letos do oddílu p#ijali n%kolik nová(k). Ti mlad$í utvo#ili samostatnou dru!inku a 
Viktor, Rí$a, Markéta a Mon(a se rovnou p#i#adili k dru!inám. Bobr nám je bude v$echny postupn% 
p#edstavovat U nová(k) jako obvykle pracuje Tyg#ík s"Ur$ulou a Stokou a pomájají jim Markéta s A+ou.
 STOKA

Tak tady je máme:

Filda: O oddíle se dozv!d!l od ta"ky, kter# je bratrem Marcela. Nejrad$i jezdí 
s% oddílem na v#pravy, taky u& s% námi na n!kolika byl. Je$t! nám o sob! 
prozradil, &e chodí do 4.A na Z' Engli$ova, kde mimo KADAO má dal$í 
turis"ák, kter# má v%dru&in!.

NA!I NOVÁ"CI 

Lenka: Je sice trochu stydlivá, ale jinak velmi $ikovná. Do oddílu ji p(ivedla 
spolu s% její sestrou Mon)ou Mí$a N. Jako Fildu jí baví jezdit na v#pravy a 
ur)it! si ji pamatujete z%pu"áku, kde v$echno u$la a nikomu si nepost!&ovala. 
Chodí do 3.A na Z' Bo&eny N!mcové, tak&e to do oddílu nemá ze $koly 
daleko.

IT: Do oddílu ho p(ivedl jeho spolu&ák, kter#m je Mí$a G. Nejvíce ho baví 
vázání uzl*, ale bohu&el s%námi na regat! nebyl. Jak u& jsem (ekla, chodí 
s% Mí$ou do 4.B na Z' Otickou. Byl u& také s% námi na v#pravách a 
doufáme, &e u oddílu vydr&í.

Opice: Ur)it! si ji budete pamatovat. Je to toti& mlad$í sestra Ufouna. 
V%oddíle ji baví v$echno od uzl* a& po morseovku, ale nejvíc ze v$eho si 
povídá se svou kamarádkou Ani)kou. Mimo oddíl hraje badminton, tak&e 
ob)as s% námi nem*&e jet na v#pravu, co& je velká $koda. Bydlí 
v%Kyle$ovicích a tam také nav$t!vuje Z'.

Ani&ka: Do oddílu ji s% sebou vzala Opice s% kterou je jako jedna ruka. Na 
sch*zkách ráda hraje hry a u)í se nové v!ci. S%Opicí chodí také do t(ídy. 
Ani)ka u& byla s%námi na mnoha v#pravách a doufáme, &e je$t! na hodn! 
pojede.
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V sobotu o půl osmé jsme se, s vazačkami v  rukou a vidinou 
vítězství v hlavách, sešli na nádraží. Vedoucí koupili lístky  a asi 
o deset minut později se celá skupina vydala směrem k vlaku. V té 
chvíli jsem přiběhl já a pokusil jsem se nenápadně vmísit do davu, 
což se mi příliš nedařilo, protože všichni považovali za nutné sdělit 
mi, že jdu pozdě. Můj argument, že vlak přece odjíždí až za dvě 
minuty, nebyl všeobecně uznán.

Z vlaku jsme vystoupili na nádraží Ostrava – Svinov, kde jsme 
museli čekat na tramvaj. Vzhledem k Einsteinově teorii relativity, 
Heisenbergovu principu neurčitosti a Murphyho zákonům se 
odvažuji tvrdit, že teplota vzduchu se pohybovala asi kolem 
miliardy a půl stupně Celsia pod nulou, a vzhledem k době čekání 
exponenciálně rostla. Nemusím zdůrazňovat, jak rádi jsme 
konečně nastoupili do tramvaje, a nechali se dovézt na místo 
konání regaty.

I přes můj dojem, že je nás letos poněkud málo, se ukázalo, že 
s  27 členy  jsme nejpočetnějším oddílem na celé regatě. 
V místnosti, kde jsme mohli po dobu konání regaty pobývat, se 
nacházelo velké množství míčů, čehož většina z nás využila 
k provozování různých sportů. My ostatní jsme vytáhli vazačky a 
snažili jsme se dohnat to, co jsme celý  rok zanedbávali. Třikrát 
jsme se podepsali na různé prezenční listiny, dostali jsme soutěžní 
čísla a zicherky, o kterých nám bylo přibližně pětaosmdesátkrát 
sděleno, abychom je po ukončení regaty  vrátili a za chvíli se již 
ozvalo „První rozběh, plavčíci kluci...“ Regata začala.

Průběh byl stejný  jako obvykle. Ten, kdo zrovna nevázal, fandil 
svému oddílu nebo trénoval uzly. Do finále jsme letos postoupili jen 
tři: Břehymele, Váša a já. Potom již soutěž postupovala rychleji a 
brzy jsem se dostal na řadu. Byl jsem přesvědčen, že svého 
konkurenta Brumlu nemám šanci porazit (zavázal za 20,9 s), ale 
nejspíš byl (stejně, jako já) značně nervózní, a tak se stalo, že 
jsme oba zavázali za stejný  čas – 22,5 s. Nastoupili jsme tedy  ještě 
jednou, aby  se rozhodlo, kdo z nás postoupí do superfinále. Vázal 
jsem o dost pomaleji, ale nervozita asi opět zapracovala, protože 
se Brumlovi rozvázal uzel. Musel se vrátit a vázat ho znova, a tak 
jsem nakonec, ne zcela vlastní zásluhou, finále vyhrál. O  mém 
výsledku v  superfinále bych se radši příliš nešířil – porazili mě 
i závodníci z nižších kategorií.

Museli jsme počkat na předávání cen, a pak už jsme se vydali 
zase zpátky  do Opavy. Na východním nádraží jsme se, plni nových 
zážitků a v  hlavě spoustu nových způsobů vázání, rozešli do svých 
domovů a já si předsevzal, že budu do další regaty  trochu víc 
trénovat a příště už Brumlu regulérně porazím. A vám bych radil 
totéž. Cvičit, cvičit, cvičit.

Na shledanou příště v superfinále.* TOMÍK

UZLARSKÁ REGATA V OSTRAVEˇ ˇ
25. 1. 2014
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Kadeti holky - 28 soutěžících, čas vítěze 16,3

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
16 Huligans 29,5 31,2
17 Tete 31,4 29,9
19 Aneta Kirschnerová 31 31,8
20 Mája 31 38
21 Stoka DISK 32,6
23 Verun 33,7 34,4
28 Aňa DISK DISK

Kadeti kluci - 26 soutěžících, čas vítěze 22,4

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
1 Tomík 23 22,2 24,2

16 Šampón DISK 37,6
18 LP 38,8 44,7
20 Miki 56,4 43,3

Mořští vlci kluci - 28 soutěžících, čas vítěze 15,5

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
13 Daneček 32 DISK
15 Dib 34,4 35,9
16 Stoki DISK 37,7

!"#$"%&#"'()&*+&,"-+'.&/01(23#(&456&/01(2*7$8&/&49&(227#8:

Plavčíci holky - 21 soutěžících, čas vítěze 27,6

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
10 Hrošice 65,1 48,4
13 Opička DISK 61,6
15 Jája 103,2 80,2
17 Terka Hanková DISK 93,7
19 Pepina 108,4 DISK

Plavčíci kluci - 33 soutěžících, čas vítěze 34,3

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
5 Václav Hanek 51,7 41,9 47

24 Diviš Sikora 92,2 DISK
30 Hroch DISK DISK

Lodníci holky - 28 soutěžících, čas vítěze 18,9

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
17 Bája 39,7 36,8
20 Veverka 40,6 46,4

Lodníci kluci - 33 soutěžících, čas vítěze 28,5

POŘ SOUTĚŽÍCÍ 1. KOLO 2. KOLO FINÁLE
6 Břehymele 26,4 DISK DISK

14 Tomáš Kunz 35,7 35,2
27 Pérák DISK 51,5

VÝSLEDKY UZLARSKÉ REGATYˇ

Vodácká táborová škola na rakouské řece Salze je určena 
všem členům našich oddílů od 16 let se zájmem o vodní turistiku 
(podmínka:  plavec). Po individuální domluvě by  bylo možné vzít i 
nejstarší kluky  a holky  ZŠ (plavci 15 – 14 let).   Téměř čtyřdenní 
splouvání řeky  Salzy je atraktivní akcí, kterou pořádá v  r. 2014 
TOM KADAO Opava pro všechny  tomíky v  ČR, ve spolupráci s A-
TOM ČR a dalšími oddíly.

Cena PRO NÁŠ ODDÍL: 2 800 Kč
Cena zahrnuje půjčovné materiálu, organizaci, kempovné a 

dopravu. Bude ponížena ještě o dotaci na autobus (sdělíme včas).
Více informací na WWW.KADAO.CZ

VODÁCKÁ TÁBOROVÁ ŠKOLA NA SALZE
WILDALPEN, RAKOUSKO  4. - 8. 6. 2014

B O B R  V Á S  Z V E  N A  A K C I

http://WWW.KADAO.CZ
http://WWW.KADAO.CZ
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Konečně nastal den, kdy  se mělo odjíždět na jednu z nejvydařenějších akcí v  roce. Alpy, lyžování, 
snowboarding a parta plná skvělých lidí je to nejlepší, co si člověk o jarních prázdných může dopřát.

V 6.30 byl sraz u TOMa, respektive pro ty, kterým se nechtělo zajíždět až k TESCU nebo to mají moc 
daleko. Sešla se nás asi 1 třetina. Kolem 7.00 jsme dojeli k Tescu, kde jsme nabrali další dvě zbývající. 
Během jízdy jsme dostali plno dárků v podobě rozlišováků, jeleni lojů, bonbónků a hlavolamů u kterých 
nikomu nezůstala chladná hlava.  Za 3 přestávky, 11 hodin a 3 filmy jsme byli konečně na místě. 
LANDECK v  Jižním Tyrolsku. Rozdělili se pokoje, všichni se vybalili a rychle fičeli na večeři. Polovina 
zájezdu byla ovšem uchvácena velice netradičním přistavěním koupelny do pokoje. Koupelna měla totiž 
skleněné stěny.

Druhý  den byl djezd na první lyžařský  den byl už  v 8.15. Jeli se okolo 30 minut do blížšího střediska 
Ischgl. Počasí nebylo nejhorší, ale byla pořádná mlha a tak většina lanovek nejela. Také tam bylo plno lidí, 
dlouhé fronty  u lanovek nás bohužel neminuly. Naštěstí díky  dobré organizaci pod vedením DiBa jsme se 
ke konci odpoledne dostali aspoň na švýcarskou stranu sjezdovek, která se jevila velice přijemně, protože 
užívat si manchesteru v  odpoledních hodinách se jen tak někomu nepoštěstí. Poslední lanovkou ve 
4 jsme vyjeli nahoru a sjeli už rovnou k autobusu. Přijeli jsme k hotelu asi kolem 6 a nás čekala věčeře.

3.den se vyjíždělo už v 7.15, protože autobus do střediska Arlberg jel skoro celou hodinu. Bylo to velké 
středisko,  a kluci se rozhodli, že toho musíme projezdit co nejvíce a tak se taky  stalo. Celý  okruh včetně 
sjezdovek s lavinovým nebezpečím jsme projeli bez problémů. Lemry, které už kolem 4 chtěly  jet dolů  
jely, ovšem pod vedením Alice se málem ztratily, ale svedly  to na oslíka, kterého uviděly  po cestě. Při 
příjezdu na ubytování nás už na stolech málem čekala večeře.

4.den se vyrazilo do střediska Fiss také krapet déle. Jediný  tento den se počasí moc nevydařilo, 
protože když jsme vyjeli lanovkami na kopec, málem nás silný  vítr odfoukl až dolů, Plno lanovek bylo kvůli 
přírodním podmínkám zavřených. K odpoledni se ovšem počasí zklidnilo, Verči byla odcizena hůlka a 
Uršula si zlomila nešťastným pádem ruku, ale díky skvělým zdravotníkům, němčinářům už je v  pořádku. 
Opět jsme se vraceli skoro za tmy  a o večeři byla jako vždy bitva alias kdo dřív  dostane, ten má čas sníst 
i ostatním.

LYŽOVÁNÍ 
V RAKOUSKU

2.-8.2.2014
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Další den jsme se vydali do střediska Nauders, bohužel bez Urši.Krásné počasí a konečně nějaké ty 
stupně dolů nám zpříjemnili pocit z jízdy na lyžích a některých ničitelů sjezdovek na snowboardech. Toto 
středisko se nachází na trojmezí Rakouska, Švýcarska a Itálie. Tyto sjezdovky  jsme měli téměř pro sebe, 
bylo to parádní. U hosrké hospůdky  jsme si zatančili na tyroslkou jódlovačku, vykoupili všechny 
germknodely a užívali si dalších jízd. Po náročném dni jsme dojeli na penzion opět na večeři.

Poslední lyžařský  den jsme zavítali do stejného střediska, velice se nám totiž  zalíbilo, lyžování jsme si 
dosyta užili a někteří vyzkoušeli i pravé rakouské sáňky. Tento den vyrazila na svah i Urša, ovšem bez 
lyží, jen na procházku. A tímto dnem končí letošní zimní zájezd do Rakous noční cestou s návratem v 
sobotu 8.2. v  7.30 ráno. Všechny ohlasy, co jsem zaslechla byly  velice pozitivní a už  se opět těšíme na 
další kadaáckou lyžovačku.

Verun + Aňa

POMOC V ZAHRANIČÍ aneb
ZLOMENÁ RUKA V RAKOUSKU
Pěkně si s Kadaem lyžujeme na Rakouské sjezdovce 
Fiss a ejhle - já najednou padám a ležím na zemi 
hlavou dolů ze svahu. Hned ke mě přijíždí Verča, 
Danek a Stoki. Ptají se: "Uršo, jsi v pohodě?" Já 
ale odpovídám: "Sundejte mi rukavici, děsně mě bolí 
ruka." Verča mi sundá rukavici, Danek mi pomůže si 
sednout a pomalu mi rozepínají bundu. Verča obvazuje 
ruku obinadlem, Daneček jí pomáhá a celou dobu si ze mě dělají legraci. Vše 
je v pořádku, směju se, a potom s pomocí Dana a Stokiho, který mi bere batoh, 
sjíždíme dolů za ostatními. Adam ukazuje cestu Alici, která povede sanitární 
jednotku, to jest mě, Harryho a Verču, dolů k autobusu.
- Sjíždíme lanovkou dolů.
U autobusu se mě ujali rodiče Verči Matuškové a odvezli mě autem k nedaleké 
pohotovosti. S doprovodem pana Lubojackého jsme u přepážky vyplnili formulář 
s mými osobními informacemi a předložili kartu pojištění Alpenverein. Poté se 
mě zeptali, jak se to všechno přihodilo, udělali rentgen a ruku zasádrovali 
od dlaně po rameno. Po ošetření jsme museli uhradit 1200 euro za poskytnutí 
lékařské péče. V Opavě jsme navštívili pojišťovnu VZP, kde jsme opět dostali 
formuláře k vyplnění. Pro pojišťovnu Alpenverein jsme popis zranění uvedli 
v angličtině. + URŠULA
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& 8!=

FESTIVAL HARRYHO MOUČKY
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Časně ráno jsme vstávali, abychom stihli sraz v  7:20. Bohužel jsme spěchali zbytečně, protože 
odchod na autobus byl až v 7:40. Někteří (Ufo) sraz nestihli, a proto museli dojet autem na zastávku 
Melč střed, kde se vystupovalo. Cestou jsme se zastavili na bývalé tábořiště, kde se zahrálo několik 
her. Došlo i k několika menším úrazům, kdy tekla krev z nosu, ale naštěstí k žádnému úmrtí nedošlo.

Poté jsme došli na chatu Meleček, kde jsme trávili zbytek času hraním her, k příkladu legionářské 
kruhy, plácanou a spoustu dalších skvělých a nepojmenovaných her. Pod vedením hlavního stavitele 
Stokiho, jsme stavěli přehradu Orlík la Grande Zwei. V  průběhu stavění přehrady se hrál autostop, kdy 
nakonec Pérák dostal „prdel“. Také se střílelo ze vzduchovky. Při hře na sirky, škrtátka a křesadlo 
Martin zapálil trávu. Na večeři byl kuřecí vývar (který  vařila Stoka) s nudlemi, které se doslova 
rozplývaly na jazyku, jako italské rizoto, a výborná čína s rýží od Keliše.

Večer se zahrála Stočiná hra psychotest, ve kterém všichni z nás dopadli překvapivě dobře. Hned 
poté šli někteří spát nebo si zahráli deskovky, třeba oblíbeného Farmáře.

V neděli ráno byly na snídani všemožné cereálie a Pérák si samozřejmě musel vzít od všeho něco. 
Následně se balilo a uklízelo. Než jsme vyšli na vlakové nádraží, hrát se autostop, vyvolávka a střílelo 
se ze vzduchovky. Jakmile se všechno dohrálo a všechny  slepé náboje vystřílely, vzali jsme si svačinu 
na cestu a vyšli směr Štáblovice. Cestou na vlak jsme sbírali lízátka, které schovával Daneček. 
S radostí můžu říct, že do Opavy jsme přijeli všichni živí a zdraví. *    Jesus

ORLICKÁ ZIMNÍ V#PRAVA
8.-9. B$EZNA 2014
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SRAZ V OSTRAVICI
Stejně jako loni i letos jsme se zúčastnili srazu turistů v Ostravici. Jen 

nebyl sníh a poprvé jsme jeli na dva dny. Do Ostravice jsme jeli vlakem, 
jako vždy přecpaným.

Na místě vedoucí přichystali dvě naše hry, to byly  Diskgolf a 
Zónovka. Byl nástup a na něm byly  představeny  hry  ostatních oddílů. Asi 
nikdo nestihl obejít všechny  soutěže, protože jich bylo opravdu hodně. 
Soutěžilo se asi 2-3 hodiny, pak byl závěrečný  nástup  s  vyhlášením 
výsledků. Dozvěděli jsme se, že jsme vyhráli soutěž  za oddíl. Dostali 
jsme plynový  vařič. Daneček vyhrál soutěž jednotlivců a Tomík se umístil 
na skvělém druhém místě.

Po nástupu všichni odešli, ale my  jsme si udělali oheň a opekli si 
klobásky. Pak stačilo jen sejít dolů do vesnice, do školy. Tam jsme 
v  tělocvičně spali. Bylo to tam super. Hráli jsme celý  večer, pak i ráno. 
K večeři byla na zaplnění žaludků gulášovka.

Na snídani byly  chleby  s marmeládou. Z Ostravice jsme vyšli kolem 
půl dvanácté, ale hned v  další vesnici jsme zjistili, že do Frýdlantu 
bychom to pěšky  nestihli, tak jsme našli zastávku a sedli na vlak tam. Do 
Opavy jsme dojeli asi ve 14 hodin.* TeTe

P#IPRAVOVANÉ AKCE:
• SPLUTÍ OSTRAVICE - VODA SE ZŘEJMĚ POU!TĚT NEBUDE (5. 4.)

• JARNÍ V"PRAVA NA PEVNOST - VRCHY (11.-13. 4)

• VODÁCKÉ VELIKONOCE (17.-20. 4.)

• LAGORI CUP - LOUKY U ŘEKY ODRY (1. 5.)

• ŽELEZN" TOMÍK LITOMĚŘICE - TRIATLON DVOJIC: BĚH, KOLO, KANOE (8.-11. 5.)

• VODÁCKÁ TÁBOROVÁ !KOLA NA SALZE - WILDALPEN, RAKOUSKO (4.-8. 6.)

• LETNÍ STANOV" TÁBOR - MĚLČANY U DOBRU!KY (29. 6.-12. 7.)

• VODA - KOLO - FERRATY = OUTDOOR VE FRANCII A !PANĚLSKU (25. 7.-9. 8.)

• TÁBOROVÁ !KOLA (MORAVSKÁ) PRO INSTRUKTORY OD 15 LET (17.-23. 8.)

11.-12. 1. 2014


