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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE?
• KADAR 2014
Další ročník oddílového závodu

• Brouzdalská družinová 
výprava
Víkend strávený na srubu

• Družinová výprava Orlíků
Po dlouhé době zase výprava bez 
auta

• Cesta kolem světa
Vydařená bobanská družinovka

• Železný Tomík 2014
Další úspěšný triatlonový závod

• Co pro nás znamená Kadao?
Anketa, ve které odpovídali 
vedoucí a děti o svém vztahu 
k oddílu

• Pět čerstvých vodáckých 
instruktorů
Vydařené vodácké školení

• Tábor s “Duchem Afriky”
29. tábor, Mělčany u Dobrušky

• Na kole Olomouckem a 
Oderskými vrchy
Tradiční letní cyklopuťák po 
krásách naší vlasti

• Outdoor v Pyrenejích
Devatenáctidenní putování po 
vodě, na kole a ferratou 
Francií a Španělskem

• Letní táborová škola Sloup
Tak probíhá školení instruktorů

• Bíťák
65. Sraz turistických oddílů

• 30 oddílových let v číslech
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KADAR 2014
26.–27. 4. 2014  VRŠOVICE

Ví! co d"lat, kdy# se n"komu n"co stane? Kdy# se 
ocitne! u nehody, nebo si ve !kole spolu#ák t$eba zlomí 
ruku?  Ur%it" si vybaví! n"jaké základy, co bys d"lal 
kdyby…  Ale ví!, jak bys reagoval, kdyby byla v!ude kolem 
rány krev nebo kdyby n"kdo le#el na chodníku a v&bec 
nereagoval? N"komu se z'krve m&#e d"lat !patn", n"kdo 
prost" jen zpanika$í. A proto jsme si s'Bobany vyzkou!eli, jak nap$íklad m&#e vypadat rozseknuté %elo, 
zlomená ruka, hluboce od$ené koleno nebo tr#ná rána na ruce. Samoz$ejm" jsme nikoho ne$ezali, nebili 
ani jsme nelámali ruce. Jen jsme v!echny tyto „úrazy“ namaskovali speciální hmotou a barvivem tak, 
aby v!echno vypadalo opravdov".  Potom jsme si na t"chto úrazech prakticky ukázali jak je správn" 
o!et$it a co p$esn" d"lat abychom zran"nému co nejlépe pomohli. Taky jsme si zopakovali p$ivolání 
rychlé záchranné slu#by, vybavení lékárni%ky a dal!í d&le#itá telefonní %ísla. Doufám, #e se tato sch&zka 
Boban&m líbila a taky #e se n"co nového nau%ili. ! Domča

BOBANSKÁ 
ZDRAVOV!DA
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BROUZDALSKÁ DRUŽINOVÁ VÝPRAVA
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Dru!inová v"prava Orlík# aneb návrat ke ko$en#m
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Na!e putování za"alo tím, #e nás v Antarktid$ 
p%epadla sn$hová bou%e a my jsme si museli co nejrychleji 
postavit stany. Jednalo se o hru, ve které  se bodovala jak 
rychlost tak i správnost. Tak#e ten, kdo byl rychl&, ale 
postavil "z%íceninu", nemohl vyhrát.

V Austrálii jsme se dozv$d$li, #e jim ze ZOO utekla 
koala. Op$t se jednalo o bodovanou sout$#, ve které  koalu 
p%edstavoval mal& medvídek vyst%i#en& z houby na mytí 
nádobí, kterého jsme cel& den hledali. Za ka#dé jeho 
objevení jsme obdr#eli body. Nejlépe se da%ilo Rí!ovi, 
kter& cel& den bloudil kolem chaty a hledal a hledal a...

Ve"er jsme dorazili a# k branám kasína ve m$st$ 
Macao. Vzhledem k  tom, #e nikdo z nás nem$l peníze, tak 
jsme se museli upsat lichvá%i. Vypsali jsme sm$nku na 
n$jak& úkol (nap%íklad um&vání nádobí "i úklid chaty) a 
lichvá% nám za ni vyplatil peníze. Ty úkoly jsme si na sebe 
vym&!leli sami a "ím obtí#n$j!í úkol byl, tím více jsme 
dostali pen$z. V kasínu jsme se pak sna#ili na!e peníze 
dob%e vsadit, abychom si pak mohli odkoupit dlu#ní úpisy 
zp$t. Hráli jsme pokr, vojnu, "áru, kostky a hromadu 
jin&ch karbanick&ch her. Cel& ve"er byl pak zakon"en 
dra#bou, ve které  jsme si mohli koupit dlu#ní úpisy 
zpátky, ale také  jsme si mohli koupit úpis n$koho jiného a 
vyu#ít pak jeho slu#eb. Nejv$t!í bitva byla v aukci o úpisy 
"snídan$  do postele", "majiteli úpisu uva%ím "aj nebo 
kávu" a "majiteli úpisu za%ídím pozd$j!í ve"erku".

Druh& den ráno nás v Mongolsku zajali pa!eráci a my 
jsme jim museli pomáhat s p%ená!ením zbo#í p%es 
hranice. Dopoledne jsme se pak !li koukat na závody aut, 
které  se na Podhradí v#dycky v p'lce "ervna konají. Byli 
jsme na nich u# loni a bylo to super. Za"átek provázely 
drobné  zmatky, proto#e se na trati objevila olejová skvrna 
a po%adatelé se ji sna#ili odstranit. Nás to ale nerozhodilo, 
proto#e jsme v dob$  p%estávky byli “v (ín$” a shán$li jsme 
si n$co k jídlu. Abych to tro!ku vysv$tlil, zase se jednalo o 
hru, tentokrát o (ING-(ONG. Sna#ili jsme se získat co 

nejvíc fazolí. Ne# jsme dohráli, za"alo se op$t závodit do 
vrchu.

Kdy# nás p%epadl hlad a m$li jsme dost burácení 
motor', tak jsme se vydali zp$t do chalupy. K ob$du byla 
polévka a francouzské brambory. Odpoledne jsme si v 
Rusku zahráli jejich ku#elky a ringo. 

Ve"e%i jsme si mohli vybrat u# v anket$  na dru#inové 
sch'zce, po úsp$chu z lo)ské  dru#inovky zvít$zily tortily. 
Stejn$  jako loni jsme si zapomn$li vzít velk& vále"ek, ale 
dob%e umytá sklenice, !ikovná T&na a siln& Medv$d jej 
nahradili. Ve v&rob$  tortil u# máme praxi a tak nám to !lo 
p$kn$  od ruky, je!t$  nakrájet zeleninu osmahnout 
marinované  maso a ud$lat dip a mohlo se ve"e%et. Po 
ve"e%i nás "ekal Ví*'v sv$tov& kvíz.

Ráno jsme si k snídani ud$lali tradi"ní kakao s 
váno"kou a je!t$  zahráli pár her. Sbalili jsme stany, umyli 
nádobí a uklidili chalupu. B$hem úklidu se vyplatilo mít 
dlu#ní úpis z Macaa, kter& majiteli zaji!*oval, #e za n$j 
bude uklízet dlu#ník.

Pak p%ijel pan Kunz, kter& nám za%ídil p'j"ení chalupy 
a jelo se dom'. Cestu kolem sv$ta vyhrála Nela, ale ani jí 
se nepoda%ilo objet sv$t dokola a skon"ila n$kde 
uprost%ed Indického oceánu. Snad to vyjde p%í!t$:-) 
Bobanská v&prava se letos zase povedla! Bobani

CESTA KOLEM SVĚTA ANEB BOBANSKÁ DRUŽINOVKA
13.-15. 6. PODHRADÍ
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U příležitosti 30. výročí fungovaní našeho oddílu KADAO jsme se zeptaly některých současných členů i vedoucích 
na to, jak se jim v oddíle líbí, na které akce jezdí nejraději, co by v oddíle změnili, co jim oddíl dal a vzal, jaké lidi potkali 
v oddíle a co přejí oddílu do dalších let fungování. Zde přinášíme jejich odpovědi.

I.T.:# # „Z akcí mám nejraději deskovky a družinové schůzky. Oddíl mi zabere spoustu času, místo toho bych jen seděl 
doma u počítače. Z  lidí v oddíle si vážím nejvíce Medvěda, protože je to dobrý vedoucí. Do dalších let oddílu 
přeji, aby se vydařilo hodně akcí.“

Mája:## „Mimo tábor mě nejvíce baví orlické výpravy, ty jsou úplně nejlepší. Vážím si Toma, protože všechno 
organizuje a stíhá. Oddíl mi vzal hodně času, nemám jej pak na ostatní věci, ale zase je větší sranda, víc zážitků 
a tak. Do dalších let přeji hodně dlouhé fungování, ať jsou noví členové a ať je všechno jako teď a ještě lepší.”

Švagr:# # „Líbí se mi všechno, družinové i  oddílové schůzky i výpravy. Chodím tu,protože tu mám přátelé a složil 
jsem nováčkovský slib. Nejraději mám tábor a sraz turistických oddílů na Bíťáku. Vážím si vedoucích, protože 
s námi mají ty nervy. Myslím, že oddíl je dobrý, tak jak je a hlavně, ať vydrží co nejdýl.”

Stoki:+ „V oddíle jsem potkal samé skvělé lidi, jeden lepší než druhý, vyjmenovávat je fakt nebudu, protože jich je 
opravdu moc. Mám super vzpomínku na to, když mě zvolili králem. A co bych změnil? Nechci, ať to zní nějak 
kriticky, ale přál bych si mít větší klubovnu. Vážím si všech vedoucích, všichni připravují program pro děcka a 
pomáhají s vedením. Byla to pro mě velká změna vstoupit do oddílu, začal jsem s ním cestovat, poznávat nová 
místa, už jsem jen neseděl doma ve Velkých Hošticích. Popřál bych spoustu nových členů, super počasí a 
dobrou náladu.“ 

Ufo:+ + „Nejvíce se mi líbí výpravy, deskovky a schůzky. Do oddílu chodím rád, protože mě to baví. Nejraději jezdím na 
cyklo a tábory. Ať oddíl všechno vydrží a je to pořád dobré. Všechno nejlepší.“

Stoka:+ „Potkala jsem tu většinu srandovních lidí. Mám tu spoustu kamarádů, je tu strašně fajn parta, a dává mi to 
hodně práce, ale i dobrých zkušeností. Oddíl mi dal kamarády, zkušenosti, pocit zodpovědnosti. Myslím, že mi nic 
nevzal. Přeji oddílu, aby měl tak dobré vedení jako doposud, aby tu pořád bylo tolik lidí, kteří tu chodí rádi a baví 
je to tu.“

Motýl:+ „Jaké lidi jsem potkal v oddíle? Skvělé lidi. Chodím tu právě kvůli vám, těm skvělým lidem. Mám tady rád 
všechny. Nejlepší vzpomínku mám z cyklupuťáku, když jsme šli do Samuelovy jeskyně. Já s Alicí jsme vylezli na 
nějakou skálu, Ali to zvládla dolů, ale protože já mám strach z výšek, tak jsem se hrozně bál. A kdyby tam byl 
kdokoli jiný, tak už bych to neslezl, ale kvůli Ali jsem to slezl a od té doby nemám strach z výšek. Oddíl mi vzal 
čas, a dal mi slušné chování a morální hodnoty. Vstup  do oddílu byl pro mě sociální šok. Mamka říká, že od doby, 
co chodím do oddílu, počítá dobu, co jsem za týden doma, na hodiny. Popřál bych, aby oddíl setrval a vychovával 
dobré lidi a nám vedoucím pevné nervy na práci s dětmi.“

Stopař:+„Potkal jsem v oddíle dobré lidi. Do Kadaa chodím, protože je tu sranda, jsem venku, nesedím doma, mám tu 
hodně kamarádů. Nejraději mám výpravy, tábory, deskovky. Nenapadá mě nic, co bych v oddíle změnil. Oddíl mi 
toho dal plno a nic mi nebere. Popřál bych, ať je stále tak dobrý a chodí tam samí fajní lidé a má dobré akce.“

LP:+ + „Chodím do oddílu kvůli zážitkům s kamarády a zabít volný čas. Nejraději jezdím na Lagori Cup, Regatu a 
orlickou družinovou výpravu. V  oddíle bych nezměnil nic, takhle je to super. Díky oddílu jsem potkal hodně 
kamarádů a přátel, teď  jako vedoucí mám i zodpovědnost za ostatní. Popřál bych, aby mělo Kadao co nejvíce 
členů a aby  jsme vyhrávali na soutěžích co nejvíce cen.“

Dib:+ + „Již dvacet let jsem synem hlavního vedoucího oddílu, můj vztah k němu tedy musí být příznivý. Otázku, zda 
bych po něm oddíl jednou převzal, zatím ponechám bez komentáře. Díky oddílu jsem získal nové kamarády a 
zážitky. Bez něj bych neměl turistické znalosti, neuměl bych hrát softball, lagori, neuměl bych se chovat 
k ostatním lidem. Rád jezdím na letní dlouhodobé akce, na lyže, mám rád akce, ve kterých se můžeme úspěšně 
střetávat s ostatními oddíly. Lidi, kteří chodí do oddílu, jsou velmi přátelští, umí si z  těch nejhorších věcí udělat 
nejhezčí, mají smysl pro humor a nemrhají časem. Oddílu přeji minimálně několik desítek let jako doteď, hodně 
skvělých vedoucích a dětí.”

CO PRO NÁS VŠECHNY 
ZNAMENÁ KADAO?
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V  červnu se Méďa, Dib, Jesus, Stoki a Tom, společně s  dalšími účastníky  jiných oddílů, vydali na  
vodáckou školu, kterou pořádala   asociace tradičně  na rakouské řece Salze ve Wildalpenu. Vlastně úplně 
přesně, jsme ji pro A-TOM pořádali.

Oslovili jsme Honzu Česneka, syna vodáckého nestora Jardy  Česneka, ze vsetínského oddílu TOM Skorci, 
který  se zhostil role cvičitele v neuvěřitelné formě. Je to skvělý  nástupce, který  hrdě nese jméno a s  ním 
i zkušenosti svého táty. Vzal výcvik skutečně poctivě se vším všudy: bezpečnost na vodě v teorii a především 
v praxi, přednášky a testy, video ukázky, rozbory situací, testy  v lodích na peřejích, rozbory  seminárních prací 
přípravy vodáckých akcí pro skupiny apod. Dostali jsme pořádně „do těla“, ale bylo to skvělých pět dnů.

Nebývale vydařené slunečné počasí, dobrá partička, pohoda, prostě nádherné čtyři dny, které však byly 
velmi aktivní a obohacující. Mnohokrát jsme během dne, ať  už nedobrovolně  nebo zcela cíleně plavali, skákali 
pro své kamarády-plaváčky  a jejich lodě z břehů a každý  náročný  den jsme zakončili besedami a přednáškami 
s Honzou. Teprve za tmy jsme společně poseděli u ohně s kytarou nebo při filmu o sjíždění divokých řek.

Jezdím na vodu sám s přáteli i s oddílem dlouho a mohu říci, že jsem nikdy tolikrát neplaval jako o tomto 
prodlouženém červnovém víkendu. Jak říkají vodáci vč.Honzy  „Česni“: „Kdo neplaval, jezdí pod svoje 
možnosti“. Zkoušky jsme splnili všichni, ale zadarmo to fakt nebylo.

Vodáckou školu jsme připravovali téměř půl roku, dokonce vznikl web www.vodackaskola.eu. Z důvodu 
nízkého počtu zájemců, jsme dokonce uvažovali zcela reálně o jejím zrušení. Dnes jsem rád, že nás ústředí A-
TOM podpořilo a akce se uskutečnila. Byla opravdu parádní a věřím, že se bude opakovat a Honza Česnek, jako 
skvělý  pádler a „kumpán“ zůstane tomíkům věrný  a proškolí ještě  hodně  vedoucích. Však i pro náš oddíl to 
znamená, že máme v oddíle opět 5 instruktorů vodní turistiky.# TOM a DIB

P!T "ERSTV#CH VODÁCK#CH INSTRUKTOR$

Medvěd – S Medvědem se nám bohužel rozhovor nepodařilo uskutečnit, protože nad jednotlivými otázkami tak dlouho 
přemýšlel, až jsme s ním ztratily trpělivost a přistoupily k dalšímu rozhovoru. Takže Méďo, máš na to dalších 10 
let, tak třeba to příště vyjde.

Juráš:# „Já mám oddíl moc rád, já jsem v něm vyrostl. Mám v oddíle hrozně moc kamarádů, třeba moji kamarádku 
Monču, se kterou jsme slavili společně 30. Narozeniny, to byla super akce. Když tak nad tím přemýšlím, tak oddíl 
mi nedal žádnou přítelkyni, možná mi spíš pár vzal . Bude super, když se oddíl udrží v  takovém počtu a 
v takových lidech, jací tu teď jsou.”

Víťa:+ „Do oddílu chodím, protože tu mám nejlepší kamarády. Vlastně mě oddíl baví nejvíc poslední dva roky, protože 
jsem udělal dva tábory a bylo to super. Tábor považuji také za nejlepší akci oddílu, na které jsou děti i vedoucí. 
Své další fungování v oddíle vidím s ohledem na studium jako čím dál složitější, ale nechci se oddílu zatím vzdát. 
Popřál bych Tomovi a Marcelovi, ať ještě co nejdéle vydrží, než to po nich někdo převezme – myslím, že to bude 
asi Dib. Chci oddílu popřát dalších 30 úžasných let fungování.”+ !"!"#$#!%&'()

http://www.vodackaskola.eu/
http://www.vodackaskola.eu/
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V$t!ina z Vás tam byla s námi. 
V "ervenci jsme spole"n$  vydali do 
Kapského m$sta, abychom odtud 
vyrazili na cestu nap%í" Afrikou. 
Leto!ní, ji#  29. oddílov& stanov& 

tábor DUCH AFRIKY, se konal 
v M$l"anech u Dobru!ky, kde Ví*a, Stoki a Dane"ek, 
tv'rci na!i celotáborové hry, dokázali skv$le napasovat 
africké prost%edí a cel& strhující p%íb$h a spole"n$ 
s ostatními vedoucími nám v!em p%ipravili pestr& a 
originální program.

Pí!e se rok 1810 a celkem 85 táborník' - cestovatel' 
vyrá#í za sm$l&m cílem – bájnou fontánou mládí, která 
má "lov$ku zajistit v$"né  mládí a nesmrtelnost. Zpráva 
o její existenci zalarmovala vlády !esti nejmocn$j!ích zemí 
sv$ta, které  tam posílají vlastní v&zkumné  t&my. V honu za 
tímto cílem v&zkumníky provází deník dvou dobrodruh' 
Johna a Wattsona, kte%í se na "ern& kontinent vydali ji# 
n$jakou dobu p%ed nimi a fontánu objevili. 

Cestou se dobrodruzi potkali s mnoha úskalími. 
St%etli se se lvy, p%i!li o ve!keré  zásoby, onemocn$li 
malárií, museli bojovat proti nep%átelsk&m domorodc'm, 
ale také  se seznámili s p%átelsk&m domorod&m kmenem a 
s ko"ovn&mi Araby. Nejen mnoho artefakt' v&!e, ale 
i mnoho dal!ích drobností, se stalo motivací pro 14denní 
prázdninové  sportování, p%ekonávání p%eká#ek a 

turistick&ch dovedností v p%írod$, kter&mi vyvrcholil ná! 
celoro"ní (!kolní) oddílov& program.

K táboru ji# neodmysliteln$  pat%ilo zpívání u ohn$, 
hraní deskov&ch her, workshopy (jóga, v&tvarná "innost, 
hudba), sportovní turnaje (ringo, fotbal, volejbal, lagori), 
softbal nebo v&lety do okolí – tentokrát do ZOO ve Dvo%e 
Králové  a dal!í do Babi""ina údolí a (eské  Skalice. 
Nechyb$lo ani koupání a hry ve vod$, p%edev!ím v %í"ce 
D$dina, která protékala kolem tábora.

Bájnou fontánu mládí v na!í celotáborové  h%e Duch 
Afriky jsme skute"n$  objevili, stejn$  tak byly p%edány ceny 
a diplomy v sout$#i jednotlivc' i dru#in a záv$re"n& 
táborov& ohe) tradi"n$  zapalovali devá*áci, z nich#  mnozí 
se od p%í!tího roku budou v$novat mlad!ím d$tem. 
V!ichni se tak m'#eme t$!it na p%í!tí rok, na dal!í dva 
t&dny nabité  zá#itky, na jubilejním t%icátém oddílovém 
tábo%e. 

Kam pojedeme? Domluvíme b$hem dvou m$síc', u# 
jsme za"ali hledat místo. Ov!em d'le#ité  je, kdo p%ipraví 
celotáborovou hru dru#in a jaké  bude téma? Na to jsme 
zv$daví asi v!ichni?? Ahoj na tábo%e 2015!!

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

Alice

NÁŠ ODDÍL KADAO PROCESTOVAL AFRIKU!
29. oddílov! tábor, M"l#any u Dobru$ky, 29. 6.–12. 7. 2014

http://www.kadao.cz/
http://www.kadao.cz/
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Ka#doro"n$  se ná! oddíl KADAO Opava vydává 
na kolech, koncem m$síce srpna, do vybrané lokality 
v (R k tradi"nímu cykloputování. Letos jsme si %ekli, 
#e po dlouh&ch 15 letech putování  po (eské repblice, 
kdy jsme na!tívili mnoho vzdálen$j!ích míst, 
pojedeme tzv.“kolem komína“. Vyu#ili jsme pozvání 
na sraz TOM do krásné  Olomouce a vyrazili p%ímo 
z Opavy. 

Na trasu vyrazilo 28 cyklist', které  je!t$  v t&dnu 
doplnili dva dal!í. Na!i cestu do Olomouce jsme 
v ned$li zahájili, nám známou, cyklostezskou údolím 
Moravice, od ní# jsme nedaleko Vítkova p%ejeli k %ece 
Od%e a podél Budi!ovky jsme dojeli a# na tábor oddílu 
Pr'zkumník, s jejich# laskav&m svolením jsme za 
táborem na louce p%enocovali. Díky moc.

V pond$lí jsme ji# dorazili krásn&m údolím 
Olomoucké  Byst%ice p%ímo do Olomouce, rovnou k 
pln$n&m bramborov&m knedlík'm, které byly na 
ve"e%i na olomouckém srazu tomík' v Nemilanech. V 
úvodních dvou dnech jsme ujeli 116 kilometr', p%i 
p%íjemném zji!t$ní, #e ani jeden z !esti mlad!ích 

ú"astník' (8-10 let) nezaremcal a neptal se, kolik 
je!t$ kilometr'. 

Po p%edchozí kv$tnové domluv$  jsme si ná! 
program na srazu upravili podle na!eho t&denního 
putování, proto jsme jej m$li odli!n& od ostatních 
oddíl'.  Také jsme v Olomouci strávili pouze t%i, ale 
krásné dny. Hned v úter& jsme zdolali 60 kilometr' 
p%es Nám$!* na Hané a Javo%í"ko k pohádkovému 
hradu Bouzov a do muzea tvar'#k' v Lo!ticích, které 
nás p%ekvapilo svou moderností. Mnoho "asu jsme 
m$li na nákup na!ich oblíben&ch syre"k' a v nohách 
dal!ích 60 kilometr'. 

St%eda pak byla ve znamení volna v Olomouci, jak 
jinak ne# na kolech. Na radu po%adatel' srazu jsme 
nav!tívili Veteran arénu, Vlastiv$dné muzeum, 
Radni"ní v$# a samoz%ejm$ také aquapark. Po t%ech 
hodinách v aquaparku jsme pak  je!t$  absolvovali 
turnaj ve fotbálku, zahráli si volejbal a n$kte%í  i stolní 
tenis. St%edu jsme zakon"ili písni"kami u ohn$  a 
kytary.

N A  K O L E  O L O M O U C K E M  A  O D E R S KÝM I  V R C H Y
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Ve "tvrtek jsme opustili ú"astníky srazu, ud$lali 
jim místo v na!í  t%íd$  (d$kujeme moc za v!e 
po%adatel'm) a odjí#d$li na kolech podél %eky Moravy 
Litovelsk&m Pomoravím nav!tívit krásn& hrad 
Sovinec. Po prohlídce hradu jsme sjeli k Re!ovsk&m 
vodopád'm, které jsou ji# nedaleko na!í nové 
tomácké chalupy ve St%íbrn&ch horách, která se práv$ 
opravuje. V!ak jsme také nav!tívili (moudíky a 
povzbudili je v práci. +í"ka Huntava, která p%es 
„Re!áky“ te"e má vodu opravdu studenou, ale kdy# 
pod vodopád vlezete po dal!ích 60 kilometrech na 
kole, je to vlastn$ pouze p%íjemné osv$#ení. Za 
zmínku stojí fakt, #e v okolí Re!ova není  oficiáln$ 
#ádné tábo%i!t$, ale kdy# ud$láte útratu za ve"e%i, 
nechá Vás mil& pan majitel spát p%ímo za hospodou 
v Re!ov$. Skv$lá kuchyn$, velice laskavá a ochotná 
obsluha a hlavn$  pohoda a lidskost, prost$ prima 
místo k odpo"inku.

Po p%íjemné  noci pod stany i pod !irákem, jsme 
v pátek  vyrazili k poslednímu cíli na!í  cesty, p%ehrad$ 
Slezská Harta. Na!i v&borní p%átelé, zde v Leskovci 
nad Moravicí, kotví nádhern& katamarán QuCZka a 
tudí# je zcela jasné, #e páte"ní  odpoledne a následn$ 
sobotní  dopoledne jsme v$novali placht$ní po 
p%ehrad$. Moc d$kujeme kapitánovi Tondovi. Kdo 
zrovna nebyl pod plachtami, trávil "as sportem na 
místním h%i!ti nebo se ob"erstvoval v hosp'dce U 
kormidla. (Jen malá poznámka: pokud si chcete 
zaplachtit, ozv$te se Tomovi, kontakt sd$lím). 

V sobotu po ob$d$  nás ji# "ekalo posledních 40 
kilometr' dom', do Opavy. 

Byl to sv&m zp'sobem zvlá!tní pu*ák. Nikterak 
daleko, v$t!inou ve znám&ch místech, ale p%esto jsme 
si „u#ili sv$ta“ dostate"n$ a na kolech najezdili 362 
kilometr'. P%í!t$  t%eba nav!tívíme n$jakou 
vzdálen$j!í  lokalitu, t%eba Kru!né  Hory, kam se ji# pár 
let chystáme. 

P.S: Moc se ve!ejn" omlouvám v#em #esti na#im 
mlad$m vedoucím, kte!í ve stejném termínu byli 
ú%astníky %eské nebo moravské táborové #koly, &e jsem 
poru#il slib a cyklopu'ák p!ece jen nakonec uspo!ádal, 
tak&e jste nemohli jet s( námi. V"!ím, &e LT) byly 
plnohodnotnou náhradou. 

 TOM
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Na p!elomu "ervence a srpna jsme, spole"n# 
s$ n#kolika neoddílov%mi zájemci, vyrazili na ji& 
tradi"ní letní zahrani"ní akci. 

Po outdoorovém lét# ve 'v%carsku (2011), 
francouzské Provence (2012) a n#meck%ch, 
italsk%ch, rakousk%ch Alpách (2013) bylo jako cíl 
cesty zvoleno o n#co vzdálen#j(í francouzsko-
(pan#lské poho!í  Pyreneje. 

To nabídlo k!i()álov# "isté divoké !eky, kolmé 
horolezecké st#ny, treky po horsk%ch h!ebenech, 
plno více "i mén# náro"n%ch cyklo tras a také 
zaji(t#né horolezecké cesty „via ferrata“.

Denn# si ka&d% z$ nás mohl vybrat program, 
kter% se mu líbil nejvíce. Organizáto!i akce, Tom, 
Dib a Keli(, na ka&d% den p!ipravili hned n#kolik 
alternativ, a tak byla mo&nost zvolit den na vod#, 
n#kterou z$etap Tour de France nebo t!eba túru po 
okolních horách. V&dy byla k$ v%b#ru spousta 
zajímav%ch aktivit a program tak byl velmi 
r*znorod%. 

Cestou do Pyrenej í jsme stihl i splout 
francouzskou !eku Allier a zatancovat na 
slavnostech v$ m#ste"ku Langeac. Pyrenejské 
putování jsme zahájili splutím !eky Neste´d Aure 
s$ krásn%m pr*jezdem m#ste"kem Arreau a  
cyklop!ejezdem známého sedla Col du Tourmalet 
(2$ 120 m n.m.). Do$ poutního m#sta Lourdes 
n#kte!í dojeli na kolech p!es hory, jiná skupina 
p!iplula do m#sta po !ece Gave du Pau, zatímco 
dal(í vystoupali na vrcholy Vignemale. Z$ Francie 
jsme se p!esunuli k$!ece Gallego, kterou jsme spluli 
pod p!ekrásn%mi skalami Mallos Riglos. Ve 
(pan#lském Brotu jsme zdolali ferratu Sarrocal a 
v$ národním parku Ordesa vystoupala skupina na 
t!etí nejvy((í horu Monte Perdido, s$p!enocováním u 
refúgie Góriz. Na (pan#lské stran# jsme spluli je(t# 
!eku Ara a královnu (pan#lsk%ch vodák* Nogueru 
Pallaresu, ve dvou etapách u m#ste"ka Sort. 
Následovaly dva dny na kolech a via ferratách 
v$ Ando!e a cestou zp#t do +R jsme nav(tívili 
francouzské pob!e&í, s$ pís"it%mi dunami a 
plame,áky u Saintes Marie de la Mer.

OUTDOOR V PYRENEJÍCH



[13]

Za akcí jdou více ne& skv#lé ohlasy a tak 
outdoorové léto v$Pyrenejích op#t úsp#(n# navázalo 
na p!edchozí ro"níky prázdninového putování 
s$na(im turistick%m oddílem. Zájemci se ji& v$ tuto 
chvíli mohou t#(it na p!í(tí outdoorové léto, které 
mo&ná op#t dáme dohromady. Bude Norsko, -ecko, 
Bosna nebo n#jaká jiná destinace, n#kde v$Evrop#?? 
P!isp#jte sv%mi návrhy!!

 TOM

BE IN OUTDOOR – TOM KADAO V PYRENEJÍCH
Také letos se parta z KADAA, doplněná 

o několik neoddílových kamarádů, vydala 
poznávat krásy zahraničí. Pro outdoorové  
devatenáctidenní putování jsme si 
vybrali sice vzdálenější, ale zato 
nádherné Francouzsko-Španělské pohoří, 
Pyreneje. Ty nabídly vše, co naše 
dobrodružné povahy na horách hledají – 
křišťálově čisté divoké řeky, kolmé 
horolezecké stěny, zajištěné lezecké 
cesty „ferraty“, treky po horských 
hřebenech a také plno více či méně 
náročných cyklo tras. 
Přibližný program našeho putování byl znám již předem, 

kluci si dali opravdu hodně práce s nashromážděním obrovského množství 
map, průvodců a informací o všem, co stojí za navštívení a tak vždy 
bylo přichystáno na daný den několik velmi lákavých alternativ.
Díky autobusu s vlekem a samozřejmě díky velice ochotnému a stále 

usměvavému řidiči Jirkovi Galejovi jsme se dostali všude tam, kam jsme 
si umanuli. 
Milovníci cyklistiky si zde přišli na své především při zdolávání 

etap slavného Tour de France. A příležitostí na překrásný výlet na 
kole byla opravdu spousta. Turistika má zde také své kouzlo. Jedna 
partička dokonce podnikla dvoudenní výstup na ledovec Monte Perdido 
s přenocováním v horách. Horolezci si ve Francii vyzkoušeli lezení na 
lezeckých skalách, asi deset kilometrů od slavných Lurd. Ve Španělsku 
jsme pak šli ferratu nad městem Broto, která je velmi turisticky 
atraktivní především díky průchodu tunelem ve skále a lezení vedle 
vodopádu. Velmi pěkné pak byly ferraty v Andoře, kterou jsme 
navštívili téměř na konec putování. 
Veliké poděkování patří především Tomovi a DiBovi za připravení 

bohatého programu, zařízení kempů a za celkově skvěle zvládnutou 
organizaci celého našeho outdoorového putování. A taky díky všem 
oddílovým i neoddílovým kamarádům, kteří s námi jeli, za to, že bylo 
pořád veselo a že jsme si to spolu pořádně užili. 
Ohlasy jsou více než skvělé, tak kam příště?! ALICE



[14]

Jako ka!d" rok jsme se i letos zú#astnili srazu turistick"ch 
oddíl$ u Bítovského ml"na. Na v"pravu se nás p%ihlásilo 
hodn&, tak!e jsme jeli objednan"m autobusem, kter" jsme 
zcela zaplnili. Autobus nás nedovezl' a! na samotné místo 
tábo%ení, ale kousek jsme museli je(t& dojít. Na louce jsme si 
vybrali krásné místo a mohlo se za#ít stav&t. Vedoucí 
postavili #ty%i velké stany a ostatní stany pro dva. Po%ádn& 
jsme se nasva#ili, kluci ud&lali ohni(t&, za(li pro d%evo a 
jakmile bylo v(e pot%ebné hotové mohlo se jít na nástup, kde 
jsme se dozv&d&li v #em budeme letos sout&!it. P&tiboj 
obsahoval krom& be!ecké (tafety také (tafetu uzla%skou, 
v(estrann" kvíz, zdravov&du a mí#ek v kole. N&které oddíly si 
p%ipravily také'hry pro jednotlivce nebo pro dru!stva.
V leto(ním roce jsme postavili rekordní po#et dru!stev a to 

dv& hol#i#í, 1 klu#i#í, 2 smí(ená a dru!stvo veterán$. Po 
nástupu jsme (li tato dru!stva p%ihlásit a mohlo se za#ít 
závodit. P&tiboj za#ínal b&!eckou (tafetou, ve které jsme se 
nenechali zahambit. Kluci pod vedením Mot"la se umístili na 
míst& prvním, holky pod vedením Zuzky také, na(e druhé 
hol#i#í dru!stvo pod vedením Stoky na míst& druhém, ale ani 
veteráni neváhali a i po úvodním pádu Stokiho obsadili 
krásné t%etí místo. Na(e dv& smí(ená dru!stva se pod 
vedením A)i a Hanule v obrovské konkurenci na stupni vít&z$ 
neobjevila. Poté se ka!dé dru!stvo odebralo k ostatním 
sout&!ím.
Jakmile jsme m&li sout&!e spln&ny mohl Mé*a s Marcelem a 
+árkou podávat ve#e%i. Letos jsme m&li ji! tradi#ní 
hamburgery zna#ky McDaO, které byly tak dobré, !e si (li 
n&kte%í i po t%etí p%idat. M&li jsme chvíli volného #asu, 
zazpívali jsme si na(i sout&!ní píse) k táboráku a Brouzdalové 
si zopakovali scénku Popolu(ka. Poté se v(echny oddíly se(ly 
u táboráku, kde se zpívalo a hrálo, kdo cht&l mohl po 
sout&!ním programu odejít spát.
Ráno,'po ranní rutin&, se (la sbírat sm$la a jehli#í na fakule, 

ale aby to na(im mlad(ím nebylo líto tak jsme si zahráli pár 
her. Dopoledne ub&hlo jako voda a u! se pískalo na záv&re#n" nástup. Hol#i#í dru!stva byla jen #ty%i, ale i tak 
na(e dru!stvo pod vedením Zuzky skon#ilo s'p%ehledem na 1.míst&, ale ihned za nimi dru!stvo od Stoky. Kluci 
sice letos urputn& bojovali, ale bohu!el na 1.místo nesta#ili, ale i tak obsadili st%íbrn" post.'Stejn& tak dopadli i 
na(i veteráni. Poté byly na %ad& sout&!e O'Nej kroniku, ve které jsme obsadili 2. místo, dále to byla sout&! 
O'Nej deník, které se zú#astnili Dib, TeTe a Bája. Bája obsadila 3. místo a TeTe místo 2.. V sout&!i O'Nej 
písni#ku jsme skon#ili na krásném 1.míst& a O'Nej scénku na míst& druhém. Po vyhlá(ení v"sledk$ jsme (li 
uklidit tábo%i(t& a po#kali na autobus, kter" nás zavezl ke klubovn&, kde u! nás #ekali netrp&liví rodi#e.

I p%es malou ú#ast ostatních oddíl$ jsme si sraz u!ili a snad p%í(t& AHOJ!! Stoka

BÍTÁKˇ
65. SRAZ ODDÍLU - BÍTOVSKÝ MLÝN  27.–28. 9. 2014°
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Start. 

1 David 3 2 1 1 3 10 1

2 Lalok 6 10 5 3 8 32 7

3 7 13 12 8 1 41 8

4 Dan 8 13 13 10 9 53 12

5 Oraj 4 6 3 5 10 28 4

6 8 14 11 2 6 41 8

7 30 Dejv 2 4 8 7 11 32 7

8 KTO Ondra 7 3 7 6 7 30 5

9 KADAO " " 9 9 9 4 13 44 10

10 KADAO " " Hanule 9 11 14 3 12 49 11

11 ESKADRA OSTRAVA Klajd 8 5 10 6 14 43 9

12 Brumla 6 8 2 3 4 23 3

13 Honza 9 12 15 12 15 63 13

14 Vojta 5 7 6 11 2 31 6

15 KADAO " " 1 1 4 9 5 20 2

101 3 4 4 2 4 17 3

102 KADAO " " Zuzka 1 1 1 1 2 6 1

103 KADAO " " Stoka 2 2 2 3 1 10 2

104 Lejka 4 3 3 4 3 17 3

151 Walter 2 2 1 4 1 10 1

152 1 4 2 5 3 15 3

153 Pulec 5 3 3 2 2 15 3

154 Hanys 4 5 5 3 2 19 4

155 KADAO Dib 3 1 4 1 4 13 2

BÍTÁK
VÝSLEDKY PETIBOJE

ˇ
ˇ
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BÍTÁK
VÝSLEDKY OSTATNÍCH SOUTEZÍ

ˇ
ˇ̌
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ROK TÁBOR VODÁCKÉ PUTOVÁNÍ LETNÍ CYKLOPUŤÁK PODZIMNÍ PUŤÁK
1985

Tábor se nekonal
v!ichni byli v 1. t"íd# Z$

1986
Za lesními sk!ítky
Hradec nad Moravicí

1987
Poztrácená abeceda

Litultovice

1988
Hry bez hranic

Litultovice

1989
Zlatá Hore"ka

Pohled u Havl. Brodu

1990
Lovci lebek aneb Tsantsa

Pohled u Havl. Brodu

1991
Poklad #erného delfína

Pohled u Havl. Brodu Podyjím - p$%ky

1992
Velk& Orel
Litultovice

1993
Tajemství staré 'eleznice aneb záv$( 

str&ce Jamese
Ronov

1994 Xapatán - Kukulkanova Pyramida
Kloko%&vek u Odry

1995
7 klí") "esk&ch lapk)

Kloko%&vek u Odry

1996 Pevnost Boyard Kloko%&vek u Odry

1997
Expedice Rumburak

putovní (povode' Na Morav#)

1998
Odysseuss, Starov$ké *ecko

Kyjovice, údolí Seziny

1999
Hry bez hranic

17.km "eky Moravice Sázava

2000
Dobrodru'ství Pacifické magistrály - 

Prospekto!i
17.km "eky Moravice

Oderské vrchy, Nízk& 
Jeseník

2001 Hobit aneb do svatyn$ draka +maka
Mele%ek

Slovenské !eky
Orava, Dunajec, Váh Moravsk& Kras

2002 Lovci poklad)
Jívová Oh!e, Sázava Slovensk& Ráj - p$%ky Lednicko - valtick& areál, 

Pálava, B!eclav

2003 Tajemství Dun Naomhtha
Kyjovice, údolí Seziny

Slovenské !eky
Hron, Váh, Orava #esk& Ráj Rychlebské hory

2004 Putování s piráty
Sob#!ín, Sázava

Slovinsko a Rakousko
So%a, Korytnica, Moll, Salza, 

Schwarza
Ch!iby

2005 Blízká setkání
Radkov, (abí údolí

Slovensko, Polsko
Dunajec a Poprad +umava Javorníky, Beskydy

2006 Tajemství Midgardu - Vikingové
Rozko! u Rokytné Otava, Vltava, Sázava Lipensko a Novohradské 

hory Súlovské skály

2007 Záv$( str&ce Jamese
19.km "eky Moravice

Polsko
Dráva, Brda T!ebo,sko a #eská Kanada Beskydy, Prost!ední Be"va

2008
Tajemství objevn&ch plaveb aneb 

Deník kapitána Wilcoxe
Slezská Harta, Vápenka

Polsko
Bobr, Sm#dá Podyjím a Ji'ní Moravou Adr%pa%ské a Broumovské 

skály

2009 Ztracené civilizace
17.km "eky Moravice

Slovinsko
Savinja, So%a, Korytnice Jizerské hory Ivan"ice, údolím Oslavy a 

Jihlavy

2010 Cesta kolem sv$ta
Mezibo"í u Ti!nova

Francie
vedoucí, poznávací v)let

Orlické hory Helf%t&n a Host&nské 
vrchy

2011 Království Teotihuacanu
Hornice u Jemnice

+v&carsko
Simme, Sanne, 
Vordenrhein ad.

#eskoslovenské 
pohrani"í

Litomy%l, Toulovcovy 
Ma%tale

2012 Projekt Brána
17.km "eky Moravice

Francie
Durance, Claree, Verdon, 

Ubaye ad.
#esk& Les 10.mezinárodní 

olympiáda

2013 Mafie
Bíl) Potok, Mar!ov u Brna

Rakousko, N$mecko, 
Itálie

Saalach, T.Ache, Ammer, 
Piave, Enns, Salza ad.

Lu'ické hory, 
Koko!ínsko

2014 Duch Afriky
M#l%any u Dobru!ky

Francie, +pan$lsko, 
Andorra

Allier, Neste ´d Aure, Gave 
de Pau, Gallego, Ara, 

Noguera Pallaresa

Olomoucko, Oderské 
vrchy

Kralick& Sn$'ník, 
Rychlebské Hory
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TURISTICK" ODDÍL KADAO SLAVÍ 30 LET 

P%IPRAVOVANÉ AKCE:
• PODZIMNÍ PĚ!OPUŤÁK - KRALICK" SNĚŽNÍK A RYCHLEBSKÉ HORY (25.–29. 10.)

• SLEZSKÁ HARTA ANEB QAZCKA MUSÍ NA ZIMU Z VODY VEN (1. 11.)

• VYZVĚDAČI - TRADIČNÍ MĚSTSKÁ BOJOVKA (7. 11.)

• FESTIVAL OUTDOOROV"CH FILMŮ - SLEZSKÁ UNIVERZITA (11.–13. 11.)

• LISTOPADOVÁ TŘÍDENNÍ V"PRAVA PRO STAR!Í - POLANA, JAVORNÍKY (15.–17. 11.)

• VÁNOČNÍ V"PRAVA - KAMÉNKA (12.–14. 12.)

• LY!OVÁNÍ V ITÁLII (07.–13. 2. 2015)
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