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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE?
• Bobřík mrštnosti
Tabulka oddílových rekordů

• Za deníkem Jana Tleskače
Hra v ulicích Frýdku Místku

• Lezení na Kružberku
Další neděle strávená v pohybu

• Sraz “Bítovský mlýn”
Několik postřehů o akci 
pořádané oddílem BVÚ z Ostravy

• Véčka - část třetí
Vše co potřebuji vědět pro 
získání oddílových véček

• Připravované akce pod 
drobnohledem
Co nás čeká a nemine...

Milí rodiče, milí oddíloví kamarádi,
Je sice konec kalendářního roku,ale zdaleka to není konec oddílových akcí a výprav. Za 
několik posledních měsíců se toho událo hodně. Tradičně jsme se účastnili soutěží mezi 
oddíly na srazu v Bítovském mlýně, kde jsme vybojovali oba putovní štíty. Také jsme si 
zaběhali v  ulicích Frýdku pronásledováni nepřátelskými Vonty, vylezli na Lysou, 
proputovali Toulovcovy maštale, vyškrábali se na vrcholek kružberských skal a protáhli si 
tělo u bobříka mrštnosti. Akce se nám asi dařily, protože účast byla hojná. Především 
překvapili nováčci, kteří poctivě jezdili na všechny výpravy a jejich řady se stále 
rozrůstají. 
Na Vánoční prázdniny jsme připravili několik drobných akcí. Neseďte doma a přijďte 
vypotit svá, přes svátky nabraná kila třeba do bazénu nebo na horolezeckou stěnu. Pro 
ty, co mají brusle, je připraven bruslařsko/hokejový den na zimáku. Minulý rok se nám to 
moc líbilo.
Sledujte oddílový web (www.kadao.cz), kde se budou objevovat aktuální informace ke 
všem následujícím výpravám. Nezapomeňte se zde také přihlašovat na výpravy.
Milí rodiče, milí oddíloví kamarádi,
Příjemné počtení Vám přeje

ALICE

Prosinec 
2011
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Po dlouhé  době, co se neplnil bobřík mrštnosti, se 
28.září naskytla příležitost, pro všechny sportovce i 
nesportovce, si něco dokázat a získat tak bobříka. 
Tímto dnem se také  začaly vést rekordy Kadaa. Celá 
akce proběhla na hřišti Zš  Englišova. Soutěžilo se po 
kategoriích v šesti disciplínách: sprint na 60m, skok 
daleký, hod kriketovým míčkem, skákání 2 minuty 
přes švihadlo, trojskok z místa a běh na 1000m. Pro 
získání bobříka byla stanovena hranice 2600 bodů u 
holek a 2800 bodů u kluků za podmínky, že závodník 
má zapsaný výkon u všech šesti disciplín.

V kategorii mladších holek  si to o první místo rozdaly 
Evička Šupolová, Brďa a Mašinka. Nakonec se 
s počtem 2207 bodů podařilo vyhrát Evičce. Své 
sokyně  porazila o více než 500 bodů. Na druhém 
místě  skončila Mašinka a na třetím Brďa. Za zmínku 
stojí čas Evičky na 60m – 10,7s a čas Brďi na 1000m 
– 5min 5s. 

V kategorii mladších kluků  byla poměrně  velká 
konkurence mezi 6 závodníky. Po skvělém čase 
Šišiho na 60m (10,4s) byla soutěž v kategorii velmi 
napínavá. Nejdál do písku skočil nováček  Martin 
Lamich – 3,28m. Svým hodem dlouhým 23m 
všechny překvapil Míša Grufík. Poté  Šiši trojskokem 
dlouhým 5,30m skočil na průběžné  první místo. 

Záleželo tedy na poslední disciplíně  – běh na 1000m. Ani 
napínavý finiš neurčil vítěze. Na děleném prvním místě 
s časem 4:43s skončili Šiši i Martin a celkově  tak vyhrál Šiši 
před druhým Martinem o 250 bodů a před Míšou Grufíkem 
na třetím místě.

Kategorie starších holek byla obsazena pouze 2 atletkami – 
Tete a Májou. Po povedeném sprintu na šedesát metrů 
následoval skok do písku kde obě  holky skočily stejně 
daleko. V hodu krikeťákem jasně  zvítězila Tete s výkonem 
34,5m, která překonala i většinu soupeřek  z kategorie 
vedoucích. Stejná závodnice poté naskákala na švihadle 
188 přeskoků v s časem 4:16s na 1000m si nakonec udržela 
vítězství. Tete zároveň získala bobříka. Mája tedy skončila 
na druhém místě se ztrátou pouhých 700 bodů.

Kategorie starších kluků byla „napráskana“ velmi 
vyrovnanými závodníky. Po první disciplíně, „šedesátce“, se 
však do čela utrhli Honza Hadámek  a Šampón s časy 9,27s 
a 9,37s. Byli si velmi vyrovnanými soupeři. Ve skoku 
dalekém Šampón skočil 3,85m a Honza dokonce o 5cm 
více.   Na švihadle je však jasně  překonal výkonem 150 
přeskoků Kuba Kohút. V závěru však  Honza hodem 45m 
krikeťákem a výkonem 4:15s na 1000m utekl svému sokovi 
a vyhrál tak celou kategorii právě  před Šampónem. Na 
třetím místě  se umístil Kuba Kohút. Všichni tři za svůj 
výsledek získávají bobříka. 

B O B R Í K  M RŠT N O S T Iˇ



[3]

V kategorii vedoucích holek bylo 5 závodnic. Za 
zmínku stojí čas Verči Matuškové na 60m – 9,47s a 
jen o 0,04s pomalejší Alice Petlachové. Ve skocích 
jasně  vévodila Alice, která do písku skočila 4,10m a 
trojskok dlouhý 5,9m. Šárka hodem dlouhým 33,5m 
vyhrála disciplínu „krikeťák“. Na švihadle Týna 
naskákala neuvěřitelných 254 přeskoků a s časem 
4:02min nakonec skončila na prvním místě  v této 
kategorii před Šárkou, Alicí a Verčou. Všechny tyto 
závodnice nakonec získávají bobříka.

Kategorie vedoucích kluků byla také nabitá velkými 
jmény jako je například Keliš či Stoki. Ve sprintu na 
60m jednoznačně  vévodil Robert, který svým časem 
7,9s nastavil laťku velmi vysoko. V disciplíně  hod 
kriketovým míčkem hodil Robert 62m a skokem do 
dálky dlouhým 5,25m si kráčel pro vítězství. V cestě 
mu však stál skokan Dib, který se 181 přeskoky a 
trojkokem dlouhým 7,9m dotáhl Roberta a o 
rozhodnutí se měla postarat poslední disciplína – 
1000m. Dib sice s časem 3:15s ovládnul tuto 
disciplínu, ale v celkovém součtu 4727 bodů nakonec 
vyhrál o pouhých 88 bodů  Robert. Na třetím místě 
skončil Dan Kunz ze ztrátou 250 bodů na druhého. 
Bobříka tedy ulovil Robert, Dib, Daneček, Janek, 
Jenda a Stoki..

 Alice
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Rekordy bobříka mrštnosti
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Tato výprava byla uspořádána velmi narychlo. Dozvěděli jsme se, že oddíl K.A.M pořádají 
v ulicích Frýdku-Místku bojovou večerní hru. Rozhodli jsme se to vyzkoušet. V sobotu ráno se 
scházíme na nádraží a jedeme do Ostravice, odkud vyrážíme na Lysou horu. Na výstup máme 
opravdu málo času, protože musíme být včas na zahájení hry. Včas jsme to nakonec nestihli, 
ale i tak musím děti hrozně moc pochválit. Dali jsme si hodně  do těla. Nahoru jsme šli velmi 
rychle, dolů i běželi. Nakonec jsme ale v docela slušnou dobu dorazili do klubovny frýdeckého 
oddílu, vyslechli si pravidla a s různobarevnými stužkami na prsou vyrazili do ulic. Vontské 
skupiny bojovaly proti sobě, všichni hledali Tleskačův deník, snažili se od Široka získat ježka 
v kleci a přitom nepřijít o moc životů. Hra inspirovaná knihami J. Foglara má už ve  Frýdku 
dlouholetou tradici a tak se asi oddílům líbí.
V neděli ráno nás ještě čeká bazén a pak rychle domů do Opavy.

ALICE

Za deníkem Jana Tleskače
5.−6. listopadu

PROBĚHLO
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V neděli 2.října jsme vyrazili zalozit na Kružberk. Oddíl koupil nové horolezecké vybavení, a tak jsme 
jej šli s děckama vyzkoušet. Samozřejmě s námi byli i kamarádi z VHT, kteří na nás dohlíželi, radili 
nám a pomáhali. Naučili jsme děcka lézt a některé i jistit. Počasí bylo krásné, moc se nám to líbilo.

ALICE

LEZENÍ NA KRUŽBERKU2. 10. 2011

PROBĚHLO
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Konečně se po roce zase vracíme na všem velmi dobře známou louku. Ano, je to ta louka, kde každý  rok 
vypotíme litry  potu a prošlapeme nejedny střevíce při urputném boji o první místo a zisk putovního štítu 
alias dřevěné desky se jmény vítězů. 

Po loňském zdařilém vítězství mezi chlapeckými týmy přijíždíme nabuzeni, plni sil, optimismu a teplými 
ponožkami.

Hned dopoledne nás čeká povinný  nástup, kde se všechny  oddíly  uspořádají kolem sloupu s vlajkami a 
vysvětlují se jednotlivé soutěže, pravidla a my  hrdě odevzdáváme putovní štít. Snad jej brzy  zase 
budeme pyšně vystavovat v klubovně.

Po nástupu ještě hodíme něco do žaludku a jde se na to. 

První disciplína – štafetový běh.

Tradiční a velmi oblíbená soutěž, kde se ukáže, že pomalé 
nohy nemají šanci. Kolík sem, kolík tam,  pár pádů, modřin 
a opět se ukazuje, že naše děti (a ostatní výrostci) jsou 
jedničky.

Ani Marcel nezklamal a připravil si pro nás kulinářskou 
soutěž. Každá družina si vylosovala pokrm a pak se jenom 
vařilo a vařilo, až do večera. Mezitím probíhaly  i další 
soutěže, kterých se naše 4 týmy zúčastňovaly. Zároveň 
probíhaly  i vedlejší soutěže a jednu z nich jsme měli na 
starost i my  (resp. Polda, který  k ní přišel jako slepý  k 
houslím). Byli to oblíbení Lyžaři, známí z letošního tábora.

SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ
...ANEB JAK JSME SE DOZVĚDĚLI, ŽE OFICIÁLNÍ NÁZEV JE ABC SRAZ 

(KÉŽ BY NĚKDO VĚDĚL, CO TO ZNAMENÁ)
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Jak se den chýlil ke konci a přicházel večer, bylo na čase natrénovat písničku k táboráku. Písničky 
Dávno a Hvězdář se nám celkem povedly a konkurence zůstala daleko za námi. Pak ještě neskrývat 
úsměv  při předvádění Rockyho a dlouhá noc, zpívání s kytarama a pohupování se do rytmu může začít. 
Radost a srandu nám nepokazil ani koncert techno hudby  na vedlejší louce. Po chvíli stěžování si, že „ti 
technaři nemůžou být normální“ konečně usínáme s hrubými ponožkami na nohou (já jsem říkala, že 
budou důležité!)

Ráno jako z pohádky, teplo, slunce. Čeká nás už jen závěrečný  nástup  a vyhlášení výsledků. Po přijetí 
spousty diplomů už nám začíná být jasné, že patříme mezi favority. A je to tady. V dívčí kategorii jsme 
první!!! Družstvo Koniny  hrdě přebírají štít a už se těšíme, jak ho vystavíme v  klubovně. Přichází na řadu 
kategorie chlapců. Jsme druzí, skvělý  úspěch! Ale pak si uvědomujeme, že vždy  když vyhraje B.V.Ú., 
kteří tento sraz pořádají, štít se předává druhému týmu v pořadí, což znamená nám! Neskrýváme 
nadšení a přebíráme i druhý štít.

Co říct na konec. Všem moc děkujeme za účast. Byli jsme úžasní a vítězství jste si zasloužili právem. 
Oddíl je na vás moc pyšný a za rok se pokusíme o vítězství znovu!

ŠÁRKA

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
27.12. - ODDÍLOVÁ DVOUHODINOVKA V OPAVSKÉM BAZÉNU 
28.12. - LEZENÍ NA STĚNĚ
29.12. - HOKEJ A BRUSLENÍ -ZIMNÍ STADION OPAVA
30.12. - 1.1. - SILVESTR VEDOUCÍCH 
3.3. - 9.3. - LYŽOVÁNÍ 2012 ITÁLIE 
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11. Znát základní typy ohnišť, jejich 
dělení a využití
Ohně dělíme na dvě základní skupiny a to 
na ohně užitkové a slavnostní.
Užitkové ohně slouží k přípravě jídel, 
ohřátí, strážní ohně.
Patří sem:

• Závěs na kotlík na 1 vidlici
• Závěs na kotlík na 2 vidlice
• Strážní (hlídkový)oheň
• Oheň mezi kameny
• Rožeň
• Polenový (kanadský) krb

Slavnostní ohně se používají při 
nejrůznějších slavnostních příležitostech.
Patří sem:

• Hranice
• Pagoda
• Pyramida

13.Orientace mapy, světové strany, měřítko mapy
Ke splnění tohoto véčka se musíš naučit zorientovat mapu s pomocí buzoly. Vyjmenovat všechny světové strany 
a jejich určení na buzole, mapě i směrové růžici (a to česky, slovy i písmeny sever – S, jih-J, jihozápad – JZ, 
atd. a také anglickými pímeny sever – N, jih – S, západ – W, východ – E). A také umět převést měřítko mapy 
– tedy určit jaká vzdálenost je na mapě znázorněna (Např. při měřítku 1:100 000 je jeden cm na mapě je ve 
skutečnosti 1 km).

ODDÍLOVÁ VÉCKA   3ˇ

!

!!
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14. Založení a likvidace ohniště, provést samostatně
Ohniště musíš založit a opět zlikvidovat tak, aby nebylo poznat, že zde ohniště bylo. Důležité je vybrat vhodné 
místo (bezpečné – ne v lese kde je spousta suchého chrastí, které by mohlo chytnout), poté je třeba si určit o 
jaký oheň a jak velký půjde. S pomocí polní lopatky odstraníme travní drny (ale tak abychom je při likvidaci 
mohli opět vrátit na své místo) jámu pak ještě trochu vyhloubíme. Celé ohniště obložíme kameny (ne přímo 
z potoka – při rozžhavení praskají a mohly by vás zranit). Poté už jen doneseme vhodné dřevo a založíme oheň. 
Pokud po skončení uhlíky ještě doutnají důkladně je uhasíme, poté popel odstraníme nebo jej (je-li chladný) 
v ohništi necháme. Odneseme kameny vrátíme zpět hlínu a drny, které důkladně ušlápneme zpět 

15.Uvařit kompletní oběd
Oběd musíš uvařit zcela samostatně a bez užití instantních potravin (polévky ze sáčku, 
polotovary). Kompletním obědem se myslí polévka i druhé jídlo.
             Markéta

12. Ovládá práci s nožem a sekerou.
Práce s nožem.
Nůž je věc každodenní potřeby, a podle toho byste se k němu měli chovat. Měl by být dobře nabroušený, čistý a 
měli byste na něj mít pouzdro. Měli byste s  ním umět i zacházet. Tohle vám trochu pomůže, abyste měli 
představu jak s ním zacházet. I když důležitější je mít v tomto oboru spíše praxi než teorii.

1. Nožem nikdy neřežeme tak, abychom poranili sebe nebo někoho ve svém okolí.

2. Vždy  provádím řez od sebe, nikdy k sobě.

3. Pokud s ním něco krájíte (bylinky, maso, …..) vždy krájejte na dřevěné podložce.

4. NIKDY !!! NIKDY!!! se nůž nemyje v HORKÉ VODĚ!!!!!!!! Pokud to uděláte pak jste zničili ostří.

5. Nůž se brousí krouživými pohyby viz. Broušení nože a sekyry.

6. Nožem se provádějí rovné plynulé řezy na odstranění přebytečného materiálu.

7. Nůž nikdy nenecháme zrezivět, protože tak zkrátíte jeho životnost.

8. Nekupujte si nože za 150Kč, jsou to vyhozené peníze. Nůž za  400kč je pro vás možná drahý, ale 
rozhodně vám vydrží více než 10 let. 

9. Pokud máte nůž zavírací (nejlepší volba na tábor i do běžného života), nikdy ho nenechávejte 
otevřený.

10. Po práci jej otřete mokrým hadříkem a zaklapněte. Vložte do

pouzdra a položte na místo odkud jste ho vzali. Vždy ho mějte

na jednom místě, ať víte kde je.

11. Nenechávejte jej otevřený na zemi.

Pokud vám můžu poradit jaký nůž si koupit, tak by to měl být tento.

!
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Práce se sekerou

Při práci se sekerou buďte opatrní. Pokud s ni neumíte opravdu dobře zacházet měl by být ve vaší blízkosti 
někdo kdo vám kdo vám to ukáže jak s ní správně pracovat. 

1. Pokud se sekerou snažíte přeseknout  např.  kmen stromu. Sekáme do tvaru V. Jeden zásek zprava

druhý z leva. Úder  by měl být pod úhlem 45°.

2. Čím hrubší je kmen, tím větší by mělo „Véčko“ být. Mám na mysli, že by mělo být více otevřené. 

3. Sekeru udržujeme stále čistou.

4. Nikdy s ní nesekáme do země ani do kamene.

5. Sekeru nenecháváme nikdy na zemi a nezatínáme ji do živého stromu.

6. Čistíme ji ocelovým kartáčem.

7. Brousíme ji krouživými pohyby.

8. Pokud je topůrko uvolněné necháme ji přes noc  v kyblíku s vodou, aby dřevo nasálo vodu a roztáhlo

se.

9. Před prací si vždy sekeru zkontrolujte, zda je v pořádku. Čepel i topůrko. 

10. Zkontrolujte zda je v topůrku klínek. Buď je kovový a nebo dřevěný. Musí tam být.

11. Neohánějte se příliš kolem sebe. Je důležitější přesnost, než síla úderu.

12. Sekyru uchopíme tak, aby čepel byla dozadu; tak, abyste se nezranili při případném upadnutí.

Broušení

Nůž i sekera se brousí stejně. Nůž si položte na bok. Poté si vezměte brusný kámen a navlhčete ho. Pokud 
nemáte k dispozici olej, použijte vodu. Krouživými pohyby postupujte od špičky nože k jeho rukojeti. Netlačte 
na brusný kámen, zničíte ostří. Pak obraťte nůž a postupujte stejně i na druhé straně. Čím tupější nůž, tím 
drsnější brousek musíte použít. Pokud je čepel plná zubů od toho jak jste nožem zavadili o hřebík nebo jiný kov, 
tak ji nejdřív musíte srovnat drsným brouskem. Pak použijete jemný. Na konečné vybroušení je možné použít i 
kus břidlice. Musí být ale rovně seříznutá. Tak to je vše, co byste měli vědět o broušení.

Vincenzo
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Datum: 27.12. 

Zaplaveme, zahrajeme, „zablbneme“.  Úterní dopoledne věnujeme aktivitám v opavském plaveckém 
bazénu. Proběhne VODNÍ PÓLO (pokud tak tomu můžeme říkat) budeme lovit BOBŘÍKA PLAVCE 
a pokud vyjde čas, měli bychom zahrát potápěčskou a loveckou družinovou hru. Pokud nám vedení 
bazénu povolí přivézt kajaky, pak se bude taky „obracet“.

Datum: 28.12. 

Letos se nám podařilo zakoupit nějaké lezecké vybavení, které hned můžete vyzkoušet. Vy, které 
lezení baví, můžete pod vedením Alice, Keliše, Uršuly, Jesuse a dalších navštívit lezeckou stěnu v 
tělocvičně na Střední zemědělské škole v Opavě. Čas a místo srazu se ještě upřesní, ale počítejte 
s odpolednem.

Datum: 29.12. 

Kluci /i holky/ přijďte si zahrát hokej nebo jen tak si zabruslit.  Pokud máte čas, chuť, hokejku, ale 
hlavně taky BRUSLE, přijďte. Můžete klidně s maminou či tátou. Samozřejmě, že může venku 
mrznout, ale to v době, kdy vše zajišťujeme, nemůžeme vědět. Máme zamluven na 1-2 hodiny zimní 
stadion jen pro náš oddíl. Nemáme potvrzen čas, ale máme požadavek začátku od 9.00 – 11.00. 
Bohužel Tech.služby nejsou schopny nic /ani bazén ani zimák/ potvrdit již dnes /bude potvrzeno na 
webu/. Předpokládáme, že na půlce hřiště se bude bruslit na druhé hrát hokej (kdo chce).

ALICE

INFORMACE O CHYSTANÝCH AKCÍCH:

!


