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INFORMUJE

Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi,

prázdniny jsou za námi, léto u! asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nov"ch 
zá!itk#. Mnozí jste se n$kter"ch akcí zú%astnili, nebo o nich alespo& sly'eli od sv"ch 
d$tí.
Poka!dé, kdy! p(ijedeme z)n$jaké oddílové akce, zasypou m$ moji rodi%e otázkami typu: 
„Jak jste se m$li? Jaké bylo po%así?“ a po dlouhém vypráv$ní p(ijdou i otázky jako: 
„Va(ila Iva dob(e? Sprchovali jste se? V)kolik jste chodili spát?“. Postupem %asu jsem si 
uv$domila, !e nesta%í odpov$*: „Bylo tam fajn.“, te* u! rodi%#m vyprávím dlouhé 
p(íhody a p(íb$hy o tom, co jsme na tábo(e v'echno d$lali, kde jsme byli, nebo co se mi 
nejvíce líbilo. Jako malá jsem ale nem$la trp$livost jim v'echno vypráv$t a na'i v!dycky 
(íkali: „To jsme se toho od tebe zase dozv$d$li!“. Ur%it$ by byli rádi, kdyby si o akcích 
na'eho oddílu mohli taky n$co p(e%íst.
Proto jsme hlavn$ pro rodi%e napsali krátké reportá!e z)na'ich letních akcí. Vy ostatní 
m#!ete zavzpomínat na stanov" tábor, na cyklo v) Orlick"ch horách, na vodu na 
Slovensku, na Kadar, p(ípadn$ na Francii. Letos toho bylo op$t hodn$. Najdete-li si 
chvíli na prolistování dal'ího %ísla na'eho Bobra, dozvíte se o nás zase trochu víc a 
uvidíte, !e KADAO nezahálí!
P(eji Vám p$kné po%tení :-)

Alice

!íjen 
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Hned druh! den cestování jsme se stali sou"ástí akce 

sv#tového formátu – cyklistické Tour de France. T#sn#  po 

poledni  jsme se usadili  v zatá"ce u malé vesni"ky, kde m#l 

peloton slavného závodu projí$d#t. Zatá"ka se postupn# 

plnila diváky, a$ se zde nakonec tla"ilo asi 500 lidí. My, 

vybaveni vlajkami na%í vlasti,  jsme se zde ov%em neztratili. 

Krom# toho, $e jsme pozorovali na $ivo v%echna nejv#t%í 

cyklistická esa (Contador, Schleck, Kreuziger, Armstrong), 

byly na%e vlajky vid#t i v p&enosu na Eurosportu (m'$e 

dosv#d"it brácha od Frko%e) a Tyg&íkovi se dokonce poda&ilo 

zapózovat a vyfotit se s jedním ze závodník'.

Hory mohou b!t nebezpe"né. O tomto se p&esv#d"ila jedna 

francouzská dáma, která p&i návratu z vrcholu v Pyrenejích 

%patn# do%lápla a zlomila si kotník. Stalo se jí  to v prudkém 

kopci, asi  4 km  od nejbli$%í silnice, kde by se dalo dojet 

autem. Na nohu v'bec nemohla do%lápnout a ani její postar%í 

man$el  nebyl schopen jí  pomoci se vrátit. M#la ov%em 

obrovitánské  %t#stí. Nejprve si této kulhající dámy v%imnula Tyg&ík, 

která jí ihned nabídnula pomoc. Dáma s man$elem  ov%em neum#li 

anglicky, proto musel nastoupit dal%í zachránce – francouz%tiná& 

Frko%. Ten hrav# zjistil, co a kdy se stalo a povolal v%echny zb!vající. 

Jeliko$ v%ichni  známe základy první  pomoci, okam$it# jsme 

pochopili, $e je pot&eba pou$ít tzv. stoli"ku z rukou. Na tu jsme 

dámu posadili a vydali se na sestup. Nesení takovéhoto b&emene 

není v'bec jednoduché, ale bylo nás 8 siln!ch chlapc'  a 4 statné 

$eny, tak$e nakonec po více ne$ hodin#  se zda&ilo dámu bezpe"n# 

dopravit a$ na parkovi%t#. Ta se sv!m man$elem  p&i lou"ení 

neskr!vali dojetí, proto$e v#d#li, $e setkání s námi je zachránilo od 

nouzového nocování v horách "i n#"eho je%t# hor%ího.

V horách se pohybují  nejen lidé, ale také dal%í zví&ata. A v Alpách to 

jsou p&edev%ím  kravi"ky. P&i jednom  v!letu na%emu zvídavému 

kamarádu Poldovi neu%lo, $e na jedné z krav je n#co podez&elého. A( 

po"ítal, jak po"ítal: jedna, dva, t&i, "ty&i, p#t.., kravi"ka m#la 5 

kop!tek. Polda se s tímto zji%t#ním  pod#lil  s námi ostatními a po"alo 

dohadování, co se asi d#je. Nakonec bylo v%e jasné, kravi"ka bude 

rodit. Takov! porod telátka v%ak netrvá 5 "i 10 minut, n!br$ t&eba 

n#kolik hodin. Rozhodli  jsme se tedy, $e je%t# vyb#hneme na 

nejbli$%í kopec, a( vidíme n#jaké v!hledy, a poté kravi"ku 

zkontrolujeme, jestli se jí dílo poda&ilo. Po cest# zp#t jsme se 

rozd#lili,  v#t%ina cht#la jít novou zajímav#j%í stezkou, jen Polda 

s Tyg&íkem  doufali, $e kravi"ku najdou na jejím  míst# i  s p&ír'stkem. 

A" jsme tomu ostatní nev#&ili,  na%i zoologové  byli nadmíru úsp#%ní. 

Kravi"ka za dobu na%eho v!%lapu porodila, a to dokonce 2  telátka. 

Mohli tedy pozorovat, jak kravi"ka telátka o"ichává, dloube do nich 

láskypln# "umákem a ty se poprvé v $ivot#  s problémy staví  na nohy, 

nejprve na dv# a  poté i na v%echny "ty&i. K na%í radosti nám  Polda 

s Tyg&íkem v%e nato"ili na fo(ák, tak jsme aspo)  mohli  tento 

nev%ední zá$itek sledovat takto. Bylo to jedním slovem ú$asné.

I toto jsme p&i na%em  cestování pro$ili. A taky spoustu legrace, 

zajímav!ch p&íhod a letní pohody. Bylo to prost#  fajn, t&eba zase 

n#kdy p&í%t#.                         Hoki

Francie 

2010

CO V"E LZE ZA#ÍT VE FRANCII, ANEB 
N$CO Z!LETNÍHO PUTOVÁNÍ MLÁDE#E Z KADAA
V# "ervenci se skupinka kamarád$ dálek z#Opavy vydala spole"n%  do Francie. !ekáte, &e jejich nejv%t'ími 
zá&itky byla náv't%va Eiffelovky, surfování v#oceánu "i túra v#Pyrenejích "i Alpách? No, úpln% takhle to nebylo.
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DOPISY
Ifka Markovi%ová, na!e oddílová kamarádka a vedoucí, odlet"la v#srpnu do Texasu. Je tam na 
rok jako tzv. exchange student. Ifka v#Texasu bydlí u jedné rodiny, která si ji k#sob" vzala na 
celou dobu pobytu. Také tam studuje na st$ední !kole a poznává Ameriku. 
%as od &asu nám Ifka napí!e co v!echno za'ila, její cestovatelské dojmy, její zá'itky. Jsou to 
zajímavé post$ehy o tom, jaké to je za oceánem, co v!echno je tam jiné ne'#zde.

S#jejím svolením zde zve$ejním n"které z#jejích dopis(. Thanks for reading  
      Alice

Ahoj!
Jsem tuuuuu!!!!!!!!!:)
Díky moc za sms, které jste mi poslali.

M!j let byl bez problém!. Odlet"la jsem z Prahy v 8 
ráno sm"r Lond#n - Heatrow. Opravdu velké leti$t". Zde 
jsem m"la asi 3 hodiny na p%estup, a i to málem nesta&ilo. 
V$ude byla spousta lidí a já si musela vyzvednout letenku na 
let do Dallasu. Navíc tam byly velké kontroly cestujících 
letících do USA, tak'e kontrolovali ve$keré dokumenty, pasy 
a vyptávali se co vezeme atd. Na$t"stí jsem v$e zvládla a 
nastoupila do super velkého letadla sm"r Dallas. Tento let 
se mi zdál opravdu nekone&n#! No jak jinak kdy' taky 
cestujete proti &asu! Dallas to bylo n"co. Obrovské leti$t"!!! 
Na terminály se dostanete jedin" tak, 'e musíte nastoupit 
do vlaku Skyline, kter# vás doveze na správn# terminál. 
Tady jsem se vá'n" zapotila, jeliko' jsem m"la na p%estup 
do dal$ího letadla jen hodinu a p!l, a to m" &ekala je$t" 
imigra&ní kontrola. Na$t"stí  jsem oslovila stra$n" moc 
hodného pána, kter# mi pomohl vyplnit ve$keré dokumenty 
a protla&il m" úpln" dop%edu fronty, abych v$e stihla. Neb#t 
toho, asi bych tam stála nejmí( 3 hodiny.

M!j poslední p%estup byl do docela pr)avého letadla 
sm"r Abilene. Na leti$ti v Abilene u' na m" &ekala má nová 
rodina. Ta)ka Dan, mamka Megan a sourozenci Esther, 
Noah, Joshua a malá Mary. Problém nastal a' tehdy, kdy' 
jsem si $la vyzvednout na pás m!j kufr. Ano, jak typické. 
M!j kufr tam samoz%ejm" nebyl. Ale %eknu vám, v!bec mi 
to nevadilo. Byla jsem ráda, 'e u' jsem v Abilene a v!bec 
m" u' 'ádn# kufr netrápil. Akorát jsem za$la do ok#nka, 
kde jsem ukázala &íslo kufru a napsala svou adresu. *ekli, 
'e se ozvou. Moje nova rodina m" hned po p%íletu vzala na 

ve&e%i do místní restaurace na pancakes with strawberies. 
Ne' jsme se sta&ili nave&e%et, volali z leti$t". M!j kufr 
dorazil! Tak'e jsme zase nasedli do auta…(mimochodem je 
to pravy texasky jeap!;))

Barák je obrovsk#: 2 living rooms 2 kitchens 4 
bathrooms. Ka'd# má sv!j vlastní pokoj. +ije tu taky jejich 
velk# pes Bone. N"jaká doga &i co. Fakt velké psisko. 
Mnohem v"t$í ne' ná$ pes, a to je co %íct;) Jinak je tu 
stra$né horko- 38 stup(! a to pr# je je$t" chladno!!!! 
V$echno je klimatizované tak'e kdy' jste v n"jakém 
obchod" nebo n"kde vevnit%, je to pohoda. Jinak dneska 
jsem nav$tívila prav# Texask# shopping park. V$echno je 
tady obrovské!

No nic, budu muset kon&it. Tak se m"jte a pi$te taky 
va$e zá'itky a v$e co se d"je v,Opav"!

Bye bye Ifka

Z USA
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Toto je druh! If!in dopis, kdy" u" se zabydlela u 

nové rodiny….

Ahoj!
Tak se teda zase hlásím tady z té velké zem":) D"kuju 
v$em za va$e maily! Bylo jich fakt hoooooooodn"! 

Na to, 'e jsme po%ád je$t" -eskoslovensko jsem 
narazila u' na leti$ti!:) Fakt jsem se musela smát. To jsem 
si pak %ekla, 'e u' jsem teda správn" v,USA!:)

V&era jsme se vrátili z dovolené z New Mexico. Krásné 
to místo! V$ude samé hory, co' je tady hodn" nezvyklé. 
Cel# Texas je toti' jedna velká plochá deska, cesty jsou 
rovné a dlouhé. Tak'e to bylo p%íjemné p%ekvapení, 'e se 
p%ed námi zrodily hory. Bylo to hodn" daleko, asi 7 hodin 
cesty autem. Nejela jenom na$e rodina, ale rovnou 3 rodiny 
a v$echny m"ly 3 malé d"ti, tak'e to byl takov# men$í 
blázinec!:) Bydleli jsme v tzv.cabin. Je to n"co jako chata, 
akorát ka'dá rodina má sv!j pokoj + je spole&ná jedna 
obrovská místnost s, krbem, kde jsou hry, televize atd. + 
dále je spole&ná kuchy(. Jinak st%edisko se jmenovalo 
Glorieta. Byl to takov# velk# komplex s, obchody, 
kavárnami, tenisov#mi, softbalov#mi a minigolfov#mi h%i$ti. 
Hned druh# den jsme vyrazili na "t!ru". No ur&it" si to 

umíte p%edstavit co myslím pod pojmem „t!ra s mal#mi 
d"tmi“. Tak'e jsem byla trochu zklamaná, s Kadaem jsem 
zvyklá na po%ádné t!ry:) Dal$í dny jsme vyrazili do bazénu, 
ZOO a aquaria. Poslední den jsme pak nav$tívili Art 
museum v nedalekém st%edisku Santa Fe. Dovolena sice 
dobrá, ale trochu jsem se nudila. Jsem prost" zvyklá z 
Kadaa na n"co jiného:)

Jinak poci)uju, 'e se má angli&tina za ten t#den 
v#razn" zlep$ila nebo) u' rozumím mnohem víc.:) Za&átek 
byl fakt peklo! Ten jejich p%ízvuk! Skoro v!bec jsem jim 
nerozum"la, museli na m" mluvit fakt pomalu!

Jinak $kola mi za&íná 23. srpna. Byla jsem se tam u' 
podívat. Je to fakt jak v t"ch americk#ch filmech:) Ka'd# 
má svou sk%í(ku, uprost%ed celého komplexu je jedna 
obrovská místnost, kde jsou lavi&ky. P%edm"ty jsem si u' 
taky vybrala. American history, english, spanish, biology, 
speech, desine, chemistry and theatre art.

No nic, m"jte se p"kn", u'ijte si kola!!!!!!! a napi$te 
jak bylo!!!! O&ekávám va$e zprávy z,domova :)

Ifka

To je prozatím v!e z"If"in#ch cest. V"dal!ím "ísle najdete 

dal!í Dopisy z"Ameriky. T#!te se.

DESKOVKY

 V%pátek 10.zá"í 
prob$hly v%klubovn$ 
deskovky. Se)lo se nás 
asi 15. Nejmlad)í hráli 
'áby, mlad)í ruletu a 
star)í Proroctví a 
poker. Dal)í deskovky 
se budou po"ádat asi za 
m$síc, neboj, v#as 
bude) informovan!. 
Ud$lá) chybu, kdy' 
nep"ijde). Doufám, 'e 
t$ tam p"í)t$ uvidím.

Dib

!

Ifka v USA

pokra!ování 

p"í#te
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P(vodn" jsme m"li odjezd naplánovan) 
na 3.6., ov!em stavy Slovensk)ch $ek nás 
donutily odjezd alespo* o den odlo'it. Na 
v!ech $ekách hlásí povod*ové stupn". 
%moudíci, sp$átelen) oddíl z#Ostravy, jsou 
u' na míst" ve &tvrtek 3.6., podnikají túry 
do hor, v)lety k#$ekám a skalám.

Do kempu Borová Siho+ u Liptovského 
Hrádku tedy dorá'íme v# pátek, 4.6., chvíli 
p$ed ob"dem. V# restauraci v# kempu je 
po&íta&, a tak Tom s#Dibem na internetu 
sledují stavy $ek. N"kolik lodí pak odpoledne 
vyrá'í na Revúci pod Ru'omberok, ta 
vypadá kupodivu nerozvodn"ná. Zbytek se 
jde projít po horách. Po&así není nic moc, 
poprchává a fouká studen) vítr. Do vody !li 
jen ti nejodvá'n"j!í.

Kdy' jsme se op"t v!ichni se!li 
v# kempu, %moudíci uva$ili gulá! a my 
vytáhli hudební nástroje. U oh)nku se pak 
sed"lo dlouho do noci za doprovodu Toma 
a Rosti s#kytarami (Ros+a je hlavní vedoucí 
oddílu %moudík, hraje na kytaru a na 
harmoniku), Alice s# houslemi a Henryho 
s#bubnem.

V sobotu ská&eme do aut a vyrá'íme 
na Revúci.  ,í&ka je &istá a p"kná, jedeme 
z Liptovské Revúce p$es Liptovskou Osadu 
skoro a' k Vlkolínci, cca 20 km, je to tak 

WW II-WWI, tak'e v pohod", 
jezy v pohod" sjí'díme, slunce 
svítí, opalujeme se, spalujeme, 
k o u p e m e . S e m t a m 
samoz$ejm" v"tve &i klády po 
povodních, ale dáváme si 
pozor. Na konci je p$íjemná 
hosp(dka.  Po stáhnutí aut 
a sbalení se vracíme do 
campu, po jídle kluci 
h r a j o u f o t b a l p r o t i 
%moudík(m. Ve&er se op"t 
o zábavu postarají hudebníci.

V ned"li kone&n" klesají $eky 
v okolí a tak jedeme k Podbanskému mostu 
a &eká nás tro!ku adrenalin, $í&ka Belá. Ta 
si po povodních ud"lala místy i nová 
kor)tka, obe!la splavy… Ale je &istá a te&e 
sv"'e. Tém"$ v!echny posádky se p$es den 
vykoupou, n"které u' p$i nasedání, n"které 
pozd"ji. Ale je horko, tak'e koupele jsou 
vesm"s p$íjemné, pouze dva !rámy na 
ksichtících dokazují, 'e v"tví a vrbi&ek je 
dost. Op"t jsme sjeli cca 20 km se 
zastávkou u nov" postaven)ch srub( u 
skanzenu Pribylina (Muzeum Liptovskej 
dediny). Slunce svítí a za zády máme 
k)&ovité obrázky se zasn"'en)m Kriván"m 
a Tatrami. Je to nádhera. Pr(zra&ná modrá 

voda, na dn" je vid"t ka'd) kamínek. 
Po n"jaké dob" nádhern" strávené v# lodích 
dorá'íme k#cíli, balíme v"ci. Sluní&ko svítí, a 
tak nám v!echno krásn" schne. Balení 
v#kempu máme taky za chvíli hotové, a tak 
n"kdy kolem &tvrté hodiny opou!tíme kamp 
a jedeme dom(.

Byla to opravdu moc krásná akce, i 
p$es prvotní nep$íze* po&así. My i %moudíci 
jsme si to opravdu u'ili a u' se t"!íme na 
p$í!t"!      Alice

SLOVENSKÉ %EKY

V sobotu 11.zá!í se zavírala Moravice. 

Jako ka"d# rok, tak i letos na této akci 

nesm$lo Kadao chyb$t. Tentokrát se jelo ze 
Zálu"né od mostu. Braly se 4 pálavy, 3 

plas%áky a 3 kajaky. 
U mostu jsme v$ci vybalili, jen"e jsme 

zjistili, "e nete&e voda. 'ekalo se, a" 
n$co p!ite&e a po hodin$ a p(l &ekání jsme 
se vody do&kali a odhodlali se sednout do 

lodí. Po pár kilometrech jsme ale vodu 

p!edjeli a a" do Podhradí se jelo bez vody. 
Na Podhradí v hosp(dce jsme poob$dvali. Po 
chvíli dorazil i Frko) ze Zuzkou a praskl#m 
dnem lodi. Hned jsme volali panu Skácelovi, 

jestli by nep!ivezl náhradní pálavu. 

M$li jsme dost &asu, proto"e nám chyb$la 
voda. Pan Skácel lo* p!ivezl a my mohli 

pokra&ovat v plavb$. Do Branky u" jsme vodu 
nep!edjeli a celí zmá&ení jsme nabalili 

lod$ a jeli na ve&e!i dom(. P!í)t$ na vod$ 

Ahóóój( DiB

“Prvosjezd” 

"eky Revúca

ZAVÍRÁNÍ MORAVICE
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„Kdysi p$ed léty, jsem !el po "ervené 

zna"ce kolem $eky Moravice. Zastavil jsem, $e 

si na chvíli odpo"nu. Sedím na pa$ezu a tup# 

zírám p$ed sebe. Na strom# p$ede mnou je 

namalovaná bílo"ervená zna"ka. %íkal jsem si, 

kdy ji tam, kdo namaloval, kolik musí b#t lidí 

ne$ v!echny namalují….a to byl po"átek 

my!lenky. N#jak se mi to spojilo spole"n# s 

plánováním r&zn#ch oddílov#ch v#prav, kdy 

jsem prstem cestoval po map#, kde je mnoho 

"ar v"barv# "ervené, $luté, zelené a modré. A v 

té dob# mne napadlo, $e bychom taky mohli 

b#t n#jak u$ite"ní. Kdy$ tolik let chodím po 

zna"kách a dokonce s" sebou vlá"ím cel# 

oddíl. Kdo jin# by to m#l d#lat ne$ „turis'ák“? 

Za"al jsem se o zna"ení zajímat, ale netu!il, $e 

je to a$ taková práce, $e je v" tom d&kladn# 

systém ……no, ale u$ v"tom v#zím/e!“

M&j plán byl jednoduch#! P$ijdu, vezmu 

barvu, !t#tec a jdu. Co uvidíme, pomalujeme a 

je to! P&jde tak 5 vedoucích, s"sebou vezmou 

d#cka a za chvíli to máme hotovo. Oni nás /

oddíl/ pochválí a je to. Jen$e….?

Ka$dá trasa se v" pr&b#hu let zm#ní: 

kácením strom&, p&sobením vody, zásahem 

lidí a dal!ími vlivy. Proto Klub "esk#ch turist& /

K(T/ má velmi PROPRACOVAN% SYSTÉM. 

Ka$dá trasa se zna"í ka$dé 3 roky. K" tomu je 

zapot$ebí kontrolovat cedule a sm#rovky? Je 

pot$eba správn# namalovat zna"ky a to jak 

volací, tak potvrzovací….a taky v!e zapsat do 

Cestovního p$íkazu, na kterém jsou uvedeny 

v!echny sm#rovky, odkud kam jdete. Do 

„ces'áku“ se zapisují nejen závady na trase, 

ale také se stupnicí 1-3 hodnotí opot$ebování 

sm#rovek. V!e je pot$eba zapsat správn# a 

následn# odevzdat, aby se vedla p$esná 

evidence zna"en#ch cest. Jen tak je mo$no 

zjistit, které jsou hotovy a které teprve "ekají 

na svou opravu. Nutné je také nahlásit závady, 

potí$e a vzniklé zm#ny na trase. 

Abych se toto v!echno dozv#d#l, musel 

jsem nejd$íve absolvovat prvních 20 km se 

zku!en#m zna"ka$em, kter# nám v!e vysv#tlil. 

Vzpomínám si, $e první byla trasa z" Velk#ch 

Ho!tic kolem $eky Opavy k" nádra$í do 

Komárova. Tu jsem !el s" m#m synem 

Adamem, kterému v"oddíle $íkáme Dib. Na!ím 

„!éfíkem“ byl ji$ zku!en# zna"ka$, letit# "len 

K(T Vlá)a Bedna$ík. 

S"ním jsme také hned následující m#síc, 

zna"ili op#t $lutou z"Neplachovic do Nového 

Dvora k"Arboretu. M&j v#rn# druh, a báje"n# 

syn, Adam-Dib op#t se mnou, taky dcera 

Terka, ale u$ se p$idali dal!í "lenové oddílu: 

Zuzka H., Keli!, Ali, Stoki, Ur!a, Frki, Tyg$ík…

ostatní prominou, to bylo v" roce 2007. Od té 

doby nám v$dy jsou p$id#leny /p$id#luje 

Odbor zna"ení K(T Opava/ka$d# rok 

p$id#leny n#jaké trasy, p$ibli$n# 20 – 30 km, 

které musíme b#hem jarních m#síc& opravit. 

Za t#ch pár let jsme u$ nazna"ili zelenou 

trasu z"Mladecka na Kru$berk, u$ zmín#né - 

$lutou do Nového Dvora a "ervenou z"Velk#ch 

Ho!tic, dlouhé trasy - modrou ze &títiny do 

Bohu"ovic a letos zelenou z"Opavy-Jakta$e do 

Zálu$né. 

Dnes ji$ p$esn# nevím, kdo v!echno ji$ 

se mnou zna"il, za co$ se omlouvám, ale 

p$ibylo nás. Leto!ních 29 km je zna"ili 

zp&sobem, kter# jsem si vyt#"il jako cíl  a 

snad se mi m&j zám#r, do budoucna, poda$í? 

Aby v$dy 1 trasu vzal jeden vedoucí – zna"ka$, 

s"ním 2 – 5 "len&. Takov#ch vedoucích by !lo 

v" roce t$eba 5 a nejen$e by p$ib#valo 

nazna"en#ch tras, ale také zna"ka$&. 

Je to pot$eba, nebo' sou"asní zna"ka$i 

u$ jsou skute"n# v#t!inou lidé v" letech, kte$í 

mají mnoha za sebou, p$edev!ím velkou 

d$inu, ale také mnoho zá$itk& v" p$írod# a v 

part#, p$ed kter#mi nelze ne$ smeknout.  

Jen$e "as je neúprosn#. 

Tak$e zna"ka$&m dobré po"así a hustou 

barvu a AHOJ na cestách, nejen p$i zna"ení.

Zdraví Tom 

  NÁ" ODDÍL A ZNA!ENÍ TURISTICK&CH CEST

Zna!ení turistick"ch tras má  v #eské republice dlouholetou tradici. První  p$%í turistická trasa K#T 
vznikla  11. kv$tna 1889, kdy  „ozna!ovací dru&stvo“ spojilo !ervenou zna!kou 't$chovice a 
Svatojánské proudy. V roce 1889 byly dále vyzna!eny  trasy  na Karl%tejn, Skalku a Ra! a délka  tras tak 
dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokon!eno zna!ení první  dálkové trasy  z Prahy p(es Brdy na 
'umavu. V sou!asnosti  je v #eské republice více ne&  kolem 40 000 km turistick"ch zna!en"ch tras pro 
p$%í, ly&a(e a cyklisty.

P.S. Podpo"te nás a p"idejte se k!nám. V!roce 2011 za!neme pát" rok na#eho 

sna$ení ve zna!ení.
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L e t o s" s e v # j i m e "n# K a d a r 

s"Nová"kovskou zkou!kou konaly a$ v"m#síci 

"ervnu, proto$e v" kv#tnu nám ná! tradi"ní 

oddílov# závod p$ekazilo po"así. Alespo* 

v!ak v!ichni a hlavn# nová"ci m#li mo$nost 

v!e si zopakovat a po$ádn# se p$ipravit, aby 

nová"kovskou zkou!ku splnili hned napoprvé.

Závod se ji$ jako obvykle konal na srubu 

ve Vr!ovicích a jeho p$ípravu m#li tentokrát na 

starost Ví'a s"Robertem. Závodu se ú"astnilo 

celkem 29 z vás, na které po trati "ekalo 

celkem 60 otázek (pro nová"ky pouze 30) a 

!est kontrol. N#které z"nich byly zam#$ené na 

znalosti a dovednosti, jiné spí! na zru"nost a 

talent. 

Limity pro spln#ní byly pro nová"ky: 20 

správn#ch odpov#dí ze 30 a spln#ní 1 kontroly 

ze 2. Pro "leny, kte$í jsou v" oddíle teprve 

druh#m rokem: 30 správn#ch otázek z 60 a 

správn# 2 kontroly ze 3 a u ostatních: 40 

otázek správn#ch z 60 a rovn#$ 2 kontroly ze 

3.

Po napínavém boji nakonec vyhrál Dib, 

kter# Jendu porazil o pouh#ch 12 sekund. 

Jenda m#l sice mén# chyb (6), Dib (8), ale Dib 

m#l zase v#razn# lep!í b#h. Splnila se tak ji$ 

tradice, $e Kadar vyhrává v#t!inou ten, kdo se 

ve stejném roce stává vedoucím. Na 3. míst# 

se umístila Ur!ula a zachránila tak "est holek

Na neuv#$itelném  4. míst# se umístil 

Kubík Domes, kter# byl loni nová"kem a chyb 

m#l celkov# stejn# jako vít#z Dib. Myslím, $e 

nebude trvat dlouho a jako vít#z se bude psát 

brzy na kotlík on sám. Za p$ipomenutí stojí 

je!t# moc p#kné 5. místo Tete. Kadar v"prvním 

termínu neud#lal o pár otázek pouze Kuba 

Ko!ec. Nová"kovskou zkou!ku splnili na 

srubu v" po$adí od nejlep!ího tito: Cecil, 

Ani"ka, Katka D, Tom Kunz, Kohout, Martin, 

Terka T a Ver"a. Naopak nesplnili Ondra V, 

Pe'a a Katka Vl"ková.

L e t o s j s m e z a v á d# l i p$ i p l n#n í 

nová"kovské zkou!ky novou tradici, která se 

doufejme udr$í a která se vám taky snad líbila. 

V!ichni, kte$í nová"kovskou zkou!ku splnili, 

od$íkali p$ed nastoupen#m oddílem slavnostní 

oddílov# slib a t$ikrát podepsali listinu s" tímto 

slibem. Jednu z" nich jsme vlo$ili do láhve, 

která je te) zakopaná na míst#, které v!ichni 

známe a "eká na to, a$ k ní p$í!tí rok p$ibude 

druhá listina s" podpisy nová"k&, kte$í teprve 

zkou!ku budou skládat v" roce 2011 a pak 

samoz$ejm# dal!í a dal!í … Druhá listina byla 

vlepena do kroniky. A ta poslední odlet#la 

spole"n# s" lampiónem n#kam k" nebi, kam ji 

v!ichni nová"ci, kte$í zkou!ku splnili, pustili. 

Ráno je!t# spole"n# zasadili nová"ci lípu, 

kterou pro nás sehnal Medv#d a "asem by tak 

m#la vzniknout $ada strom&, kdy$ ka$d# rok 

nová"ci zase vedle zasadí dal!í.

Nutno je!t# p$ipomenout, $e nová"ci se 

tímto stali $ádn#mi "leny oddílu a obdr$eli 

oddílová tri"ka a znaky.

Druhou mo$nost splnit nová"kovou 

zkou!ku a zárove* opravit Kadar m#li "lenové 

oddílu na tábo$e. Tam s" p$ehledem Kadar 

opravil Kuba a zkou!ku splnili Aneta, Danek, 

Vilém a Koblih.

Bohu$el n#kte$í nová"ci se neú"astnili 

v#pravy ve Vr!ovicích ani tábora a tak budou 

mít poslední p$íle$itost nová"kovskou zkou!ku 

splnit na Srazu oddíl& u Bítovského ml#na, 

kter# se koná od 24. do 26.9. Doufejme, $e 

Sára, Honza, Kuba D, Mat#j, Katka V a Ondra 

dorazí a zkou!ku splní, aby s"námi dál v"oddíle 

mohli pokra"ovat.

Tyg"ík

KADAR 2010

Celkové v!sledky KADARU 

1.Dib

2.Jenda

3.Ur)ula
4.Kubík D

5.Tete

6.Stoka

7.Terka P

8.Hadi#ka
9.Kuba V

10.Katka H

11.Frko)ka
12.Petra Stoni)ová
13.Sa)a
14.Tomá) K
15.Ev#a
16.Kuba K (opravil na tábo"e)

KADAR A NOVÁ!KOVSKÁ ZKOU(KA V#ROCE 2010
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Leto!ní stanov# tábor stál nedaleko 

malé vesni"ky Mezibo$í u Brna. Je to 

krásné místo pro tábor, proto$e hned u 

tábo$i!t# je vzrostl#  a "ist# les, velká 

louka na fotbal a na softbal a p$ímo 

v" tábo$i!ti stojí d$ev#ná jídelna. Jediné 

co nám tro!ku chyb#lo byla n#jaká v#t!í 

$í"ka na okoupání.  %í"ku nám ale 

"áste"n# nahradil rybník v" Mezibo$í a 

men! í pot&"ek, kter# te"e kolem 

tábo$i!t#.

Hned po p$íjezdu jsme zhlédli 

s c é n k u o s á z c e p a n a F O G G A 

v" Reformním klubu. Pan Fogg se 

s" gentlemany v" klubu vsadil, $e stihne 

objet sv#t za 80 dní. Proto$e sázka je 

lákavá, zapojí se do ní i pár dal!ích 

gentleman&. Aby to v!ak dokázali, 

najímají si k" sob# pomocníky z" $ad 

mlad#ch cestovatel&. Je!t# ten ve"er je 

sbaleno a v!echny dru$iny vyrá$ejí pod 

svou vlajkou vst$íc dobrodru$stvím.

Na!i cestu jsme za"ali p$eplutím do 

Francie, po té vlakem do Itálie a pak 

rovnou do Egypta. V"Egypt# nás "ekalo 

veliké tr$i!t# a také domorodci se sv#mi 

r i t u á l n í m i t a n c i a s l a v n o s t m i . 

Samoz$ejm# jsme se cht#li p$ipojit, a 

tak jsme si vyrobili kost#my a p$ipojili se 

k"rituálnímu ob$adu.

V"Africe jsme si to opravdu u$ili, ale 

musíme pokra"ovat dál v" cest#, a tak 

ve"er nasedáme na lo) a ráno u$ 

p$ip louváme k" Indické Bombaj i . 

V"Bombaji je po$ádné horko, a tak jsme

V"Bombaji je po$ádné horko, a tak jsme 

nav!tívili koupali!t# a lanové centrum.

Dal! í den se j i$ probouzíme 

v" Singapuru, kde jsme sv#dky skoro-

upálení krásné princezny Audy. I na!e 

dru$inové princezny m#ly namále, ale 

my je zachráni l i , a tak m&$eme 

pokra"ovat do Hongkongu. Hongkong 

mnohé z" nás uchvátil nejen sv#m 

vzhledem, ale i rozmanitou kulturou a 

tradicemi. Dostali jsme se dokonce do 

místní !koly pro GEISHY a n#kte$í si 

mohli nelehk# úkol t#chto $en vyzkou!et 

na vlastní k&$i.

TÁBOR
aneb 

CESTA KOLEM SV$TA ZA 80 DNÍ
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Dal!í den dorá$íme do JAPONSKÉ 

Jokohamy, a to i kdy$ jsme zme!kali lo). 

Jokohama nás v!echny ohromila svou 

rozmanitostí a krásou. Nau"ili jsme se 

japonsky po"ítat, p$ipravovat sushi, 

zazpívat japonskou hymnu, zkusili jsme si 

japonské sporty jako je sumo nebo 

japonsk# fotbal s" velik#m "erven#m 

mí"em. Také jsme rozlu!tili prav# v#znam 

japonské hymny a pokusili se stát 

bojovníkem NINJA. 

Po krásném japonském dni nás 

"ekala dlouhá cesta lodí p$es !ir#  Tich# 

oceán. Mnohé trápila mo$ská nemoc, ale 

vidina nového sv#ta a mo$nosti setkání 

se s" indiány nás dr$ela na nohou. A 

povedlo se. P$ivítalo nás krásné San 

Francisco

V"San Franciscu jsme nav!tívili hrad 

Pern!tejn. Ud#lali jsme si v#let a bádali 

po jeho historii. Po"así nám stále p$álo, a 

tak jsme se !li ovla$it na koupali!t#.

Setkání s" indiány v!ak nebylo tak 

idylické jak jsme doufali. N#kte$í z" nás 

byli zajati a my se museli opravdu sna$it, 

aby byla na!e expedice kompletní. Kdy$ 

jsme v!ak dorazili do New Yorku, 

nemuseli jsme se u$ bát. New 

Yor"ané byli velmi milí a pohostinní, 

pozvali nás na ve"erní p$edávání 

OSKAR+. Byla to opravdu skv#lá 

zábava ! I na!e d ru$ i n y se 

p$edvedly sv#mi scénkami a 

písn#mi a sklidily opravdov# ohlas. 

Dal!í den jsme pro svou dal!í cestu 

získali kapitána jisté men!í lod#, a tak 

jsme pluli p$es Atlantsk#  oceán. Ke konci 

se ji$ p$ed námi za"ala r#sovat stará 

dobrá Británie a postupn# jsme za"ali 

rozpoznávat b$ehy Liverpoolu. Odtud u$ 

zb#vala jen krati"ká cesta do Lond#na. 

Bohu$el, jak se ukázalo, místní zna"ení 

cesty bylo ud#láno velmi zmaten#,  dalo 

by se $íci a$ !ifrovan#, a tak jsme se 

málem ztratili na posledním úseku na!í 

cesty! Dru$iny jsou ov!em v#borné a jen 

tak n#co je nep$ekvapí, a tak po 

posledním p$ekotném b#hu jsme dorazili 

do REFORMNÍHO KLUBU v"po$adí:

1.Bentley,

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.

Tak AHOOOJ p!í"tí rok na tábo!e!

Markéta a Alice
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!LENSKÉ P%ÍSP$VKY za (kolní rok 2010/2011
Velmi &ádám/e o jejich povinnou úhradu do konce m%síce listopadu!!! 
To ji& i nová"ci v%t'inou ví, zda vydr&í….

Budeme vybírat  RO!NÍ  "lensk)  p*ísp%vek 1000,-K"/na !lena a 1 "k.rok, kter#  hradí v"ichni !lenové 
do 15 let. Hradí se celá !ástka na 1 rok. 
Instrukto*i a vedoucí hradí 250,-K". Jeho zaplacení prove$te v%hotovosti v%pokladn& RaiffeisenBank 
(spojka mezi ulicí Ostro'nou a Masarykovou – hl.po"ta), nebo v%RaiffeisenBank  (na Horním nám&stí),  nejjednodu"eji pak 
internetem. 

Nezapome!te uvést do poznámky PRO P"ÍJEMCE  jméno #lena Kadao – POVINNÉ!!!. Jako 
variabilní symbol slou'í datum narození /bez te!ek/

Na webov#ch stránkách budou vyv&"ena jména v"ech !len( oddíl( a po zaplacení p)ísp&vku Va"e 
jméno zmizí  /bude smazáno v%polovin& následujícího m&síce/.

PLATBU za'lete internetem nebo vlo&te v#pokladn% banky na ú"et KADAO:  

2371159001/5500

Z$p%ísp&vku se hradí:  poplatky za elekt!inu + el.vytáp"ní + voda + odpady, staveb.spo!ení ke klubovn" 
+ telefon +  platby za slu#by  v$dom" – jsme %leny spole%enství vlastník& v%.stavebního spo!ení na d&m 
+ %lenství v$ATOMU a K'T a VHT + obstarávání srubu ve Vr(ovicích + nájem t"locvi%ny + organizace a 
administrativa + dluh m"stu za koupi klubovny + dovybavení materiálem atd..

PRAVIDLA ODDÍLOV+CH FINANCÍ – Oddílové finance podléhají pravidelné kontrole !IST+ 
TOMÍK Asociace TOM !R /1x za 2 roky/. Oddíl vede pen%&ní deník a má z*ízen transparentní ú"et, 
kter) m$&ete sledovat  na www.kadao.cz. Dále platí oddílové pravidlo, &e v'echny akce: v)pravy, 
tábory, zájezdy apod. se vyú"továvají hromadn% v#pen%&ním deníku a v'echny z$statky z#t%chto 
akcí z$stávají v#pokladn% oddílu. Z#pokladny se taky hradí p*ípadné nedoplatky.

JAKO VLONI, BUDEME MÍT K!MO%NOST ZASPORTOVAT V%DY 1X T&DN#. 

LETOS ZM#NA: VE $TVRTEK OD 16.00 – 18.00 v T#LOCVI$N#  NA KRNOVSKÉ  ULICI 

v! areálu MAGISTRÁTU OPAVA. Ú$AST SE NEBUDE  PO$ÍTAT DO ODDÍLOVÉHO 

BODOVÁNÍ.  

P%IJ, SI ZASPORTOVAT. JEN TAK!!  CO SI CHCE& ZAHRÁT ? M+'E& OVLIVNIT I 

TY!!!! TÍM, 'E NAPÍ&E& EMAIL TOMU, KDO MÁ TERMÍN NA STAROST NA JEHO EMAIL. 

TE, BUDETE PSÁT TOMOVI NA EMAIL:  tom.weicht@seznam.cz. 

Sraz v$dy v"16.00 hod u vchodu do T-LOCVI(NY. Do areálu m&$ete vejít bu) z"ulice 

Krnovská, kde stojí i trolejbusy do Jakta$e a !ikmo p$es parkovi!t# dojdete k" t#locvi"n#. 

M&$ete také vjet dovnit$ autem nebo na kole, z"ulice Stará silnice. 

Rodi"e nejmlad!ích prosíme, aby d#ti vyzvedli nebo vysv#tlili nejkrat!í cestu dom&. 

Nebudeme odvád#t ke klubovn#.

Za"ínáme 7.10. – ka$d# vedoucí zajistí dle plánu jeden "tvrtek: Podle prvních ú"astí si 

domluvíme, zda-li budeme chodit v!ichni nebo se rozd#líme.

VELMI OBTÍ'N- SE V"OPAV- ZAJI&.UJÍ A BLOKUJÍ T-LOCVI(NY, PROTO PROSÍM, 

ABYSTE TÉTO AKTIVITY, CO NEJHOJN-JI VYU'ÍVALI. BUDOU SE HRÁT B-'NÉ MÍ(OVKY,  

ALE TAKÉ NETRADI(NÍ HRY A R+ZNÉ DAL&Í HRY A SOUT-'E. UR(IT- ZA%ADÍME 

milovan# FLORBAL, RINGO, LAGORI, DESÍTKU……V'DY ZÁLE'Í, KOLIK NÁS BUDE. 

S!SEBOU: obuv se!sv%tlou podrá$kou, sportovní p"evle!ení.  

SLEDUJ/TE ODDÍLOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY:  www.kadao.cz, BUDEME ZDE 

AKTUALIZOVAT TERMÍNY T#LOCVI$NY A PRO KOHO JSOU UR$ENY.

Tom

T$LOCVI!NA
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