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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Nuda v roce 2015
Databázové systémy v praxi

• Lagori cup
Zápolení s oddíly v Ostravě

• Weichtovi v Anglii
aneb Za tetičkou na ostrovy

• Kadao Man
Příprava na Železného Tomíka

• Pohoda na slovenských řekách
Kopa sněhu, narozky, voda... 

• Kadar a nováčkovská zkouška
Tradiční oddílový závod o kotlík

• Divoká Orlice nebyla tak 
divoká
Víťova reportáž z USA

• Železný Tomík - Litoměřice
Voda + kolo + běh očima maminky

• Hlučínský pasák
Softballový turnaj na štěrkovně

• Bobův fotbalový EUROvíkend
Robertův splněný sen

• Družinová výprava Orlíků
Značení turistické značky s 
Bobany

• Brouzdalská výprava all 
inclusive
Proč jezdit autobusem, když to 
jde limuzínou

• Bludiště
Bája a Pérák v televizi

• Osmisměrky, křížovky, hádanky
Spousta luštění na tábor...

Červen
2016

 OSMISMĚRKA Správnou odpověď  ti sdělí:    Anča 

POUŽITÁ SLOVA: APAČ, BOBAN, BROUZDAL, BUVOL, DÝMKA, HRA, 
INDIÁN, KAŇON, KMEN, KOVBOJ, KŮŇ, LUK, MANITOU, MOKASÍN, NŮŽ, 
PRÉRIE, TEEPEE, TOK, TOMAHAWK, ŠAMAN, ŠOŠON, ŠÍP

BOBROVO TÁBOROVÉ LUŠTĚNÍ
Ahoj kamaráde, jsme rádi, že se s námi vydal na tábor a 

aby ti ta daleká cesta na Slovensko lépe utíkala, tak si 
můžeš přečíst, co jsme s oddílem v uplynulých měsících  
všechno prožili. V Bobrovi tradičně najdeš také spoustu 
lušťovek pro táborové “dlouhé chvíle” (vždy hledej obrázek 
bobra). Přejeme příjemné čtení. REDAKCE
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NUDA V ROCE 2015, ANEB 
DATABÁZOVÉ SYSTÉMY V PRAXI

S	 #mto	 článkem	 navazuji	 na	můj	 předchozí	 článek	 z	 Bobru	 (Mgr.	
Jezus),	 u	 kterého	 si	 možná	 většina	 z	 Vás	 řekla	 k	 čemu	 to	 studium	
vlastně	 je?	 Na	 konci	 tohoto	 článku	 možná	 pochopíte,	 že	 to	
nepochopíte.	

V	 roce	 2015	 navš#vilo	 naše	 stránky	 12	 538	 unikátních	
návštěvníků.	Každý,	který	naše	stránky	navš#vil,	si	prohlédl	 	v	průměru	
13,3	 stránky.	 Na	 stránky	 nechodíme	 v	 sobotu,	 kdy	 je	 návštěvnost	 asi	
o	30%	nižší	než	v	 jiné	dny	v	 týdnu,	kdy	 je	návštěvnost	vyrovnána.	Na	
stránky	se	díváme	nejčastěji	mezi	19-21	hodinou.	

K	 prohlížení	 používáme	 v	 69%	 operační	 systém	 Windows,	 20%	
z	nás	používá	některou	 z	distribucí	 Linuxu	a	9	%	Macintosh.	Více	než	
polovina	používá	Prohlížeč	Google	Chrome,	druhý	je	Firefox	a	takový	Internet	Explorer	používá	pouze	8%	lidí.	

Jak	se	na	stránky	dostáváme?	V	83%	dáváme	přímý	odkaz	do	přihlížeče	(i	záložky),	15%	přistupuje	přes	
webové	 vyhledávače	 	 kdy	 je	 poměr	 zemi	 Seznamem	 a	 Googlem	 téměř	 50:50,	 ostatní	 vyhledávače	 jak	
Centrum,	nebo	Bing	použilo	k	přístupu	na	naše	stránky	asi	100	lidí	za	celý	rok	:-D,	to	i	přes	Facebook	k	nám	
přišlo	více	lidí	(362).		Nejčastěji	do	vyhledávače	dáváme	hesla	1.	kadao	67%	2.	kadao	opava	16%		a	na	tře#m	
místě	kadao.cz	14%.	

Na	akcích	 jsme	byli	neuvěřitelných	168	dnů,	ve	stahshce	 jsou	pouze	vypsané	akce	na	webu,	takže	 jsou	
bez	 schůzek	 a	 většiny	 úterních	 tělocvičen,	 to	 je	 vážné	 neuvěřitelné	 a	 přičítat	 tyto	 akce	 raději	 nebudu	 ;-).	
Během	 roku	 2015	 proběhlo	 11	 akcí	 delších	 něž	 3	 dny,	 8	 tří	 denních	 akcí,	 7	 dvoudenních	 a	 dalších	 52	
jednodenních.	

Kde	jezdíme	nejraději?	Pokud	nebudeme	počítat	tábor	tak	to	byl	Kadar,	kde	nás	jelo	63,	v	těsném	závěsu	
byl	Biťák	s	59	závodníky	a	tře#	byla	Vánočka	v	Kaménce	se	49	lidmi.	Naopak	nejhůře	dopadl	Železný	Tomík	a	
letní	outdoor	kde	se	z	akce	odhlásilo	shodně	po	8	lidech.	

Naše	 zprávičky,	 které	 píše	 většinou	Anička	 (29%)	 za	 což	 ji	 děkuji,	 navš#ví	 v	 průměru	 164	 lidí.	 Přičemž	
nejčtenější	zprávičky,	pro	mě	zvláštně	není	tábor,	ale	uzlařská	regata,	lyžování	v	Italii	a	na	tře#m	místě	Kadar.	

Všeobecných	stahshk	už	bylo	asi	dost,	co	se	teď	podívat	se	sami	na	sebe?	
Kdo	se	zúčastnil	nejvíce	akcí?	 			Jezus

V neděli jsme jeli zase po roce na Lagori cup do Ostravy. 
S sebou jsme vezli putovní štít vítězů, který jsme si už odvezli 
popáté. Obsadili jsme všechny kategorie jedním družstvem, což 
bylo super, jen je škoda, že se na nás někteří vykašlali a týmy tím 
hodně oslabili. Nejmladší holky byly pouze tři, takže jsme museli 
shánět jednu do počtu od jiných oddílů. V prostřední kategorii byly 
holky čtyři, což je dostačující počet, ale měly to o to těžší. Taky by 
stačilo, kdyby jim ještě aspoň jedna pomohla.   

Každý tým si zahrál asi 3 až 4 zápasy. A na vyhlášení jsme pak 
byli velice úspěšní a štít si opět odvezli do naší klubovny. Super 
výsledek!  

I přes nepřízeň počasí, která byla hlášena, celý den skoro 
nepršelo, byla jen zima. Dalo se to v pohodě přežít!!  

Tak snad příští rok všichni. TeTe 

LAGORI CUP
24. 4. 2016
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Najdeš 5 rozdílů? 

Správnou odpověď 
 ti sdělí: ANČA

Vezmi pastelky a 
vybarvi obrázek 

následujícími barvami: 

1 - hnědá
2 - žlutá

3 - oranžová
4 - červená

5 - bílá
6 - černá
7 - modrá

Maskovaný 
indián

indiáni
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Nestává se to moc často, co by Weichtovi chyběli na 
oddílové akci, ale výjimka potvrzuje pravidlo. Na konci října 
místo puťáku v Českém ráji jsme se totiž vydali na cestu do 
Anglie. Velkým snem taťky Toma bylo navštívit Londýn a 
také praprapra(…)tetu Lydii, která bydlí v malinké vesnici 
Glazebury mezi Manchesterem a Liverpoolem.  

Na Britské ostrovy jsme letěli letadlem, konkrétně 
Ryanairem z Brna do Stanstedu. Pro mladší půlku naší 
rodiny to byl vůbec první let letadlem a tak jsme si jej velmi 
užili. Ze Stanstedu jsme se do centra Londýna museli 
dopravit autobusem. Ubytovaní jsme byli v úplném centru 
ve čtvrti Kensington přímo u zastávky metra Earl’s court, 
což byla vynikající poloha pro návštěvy většiny londýnských 
památek.  

Hned první den nás zmátl časový posun, takže jsme si 
přivstali. Jelikož jsme si náš výlet velice dobře naplánovali, 
měli jsme zakoupeny třídenní London passy (karty 
zajišťující vstup do většiny památek a transport hromadnou 
dopravou). Obhlídku Londýna jsme zahájili u Parlamentu 
s Big Benem, poté jsme přešli k Westminsterské katedrále, 
kde jsou uloženy ostatky anglických králů. Pokračovali jsme 
přes nejstarší londýnský park St. James’s k sídlu královny – 
Buckinghamskému paláci a dále pak po třídě The Mall k 
Traffalgar square. Viděli jsme také královskou konírnu 
Horse Guards Parade, Downing street, sídlo premiéra a 
dalších ministrů, nákupní bulvár Oxford street, čínskou 
čtvrť a také Soho přezdívanou jako „čtvrť červených světel“, 
kde se nachází množství restaurací, barů a obchůdků. Ano, 
tohle všechno jsme stihli hned první den! 

Další den jsme se vydali rovnou ke katedrále Svatého 
Pavla, kde je sice možnost vyjít nahoru na kopuli, ale my ji 

nevyužili. Dále jsme pokračovali 
přes slavný Millennium Bridge do divadla Wiliama 
Shakespeara, které je zajímavé tím, že je kulaté a ve stavbě 
byste nenašli ani jeden hřebík. Nahlédli jsme jen na skok do 
galerie moderního umění hned vedle a dál jsme putovali 
podél Temže až k bitevní lodi HMS Belfast, kterou jsme si 
celou prošli. Nedaleko od lodě jsme navštívili známý 
zvedací most Tower Bridge a také sousední hrad (kdysi 
vězení) Tower of London, v němž jsme si prohlédli britské 
korunovační klenoty. Pak už jsme spěchali na loď mířící do 
Greenwiche. V Greenwiche se nachází geograficky 
významný nultý poledník, u něhož jsme se vyfotili a 
navštívili tamější observatoř. Zpět jsme se dopravili taktéž 
lodí. To byla paráda! Projíždět večerním Londýnem, pod 
osvětleným Tower Bridge, kolem Londýnského oka a Big 
Benu. Perfektní tečka již tak perfektního dne.

W E I C H T O V I  V  A N G L I I  
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Třetí den bychom mohli nazvat „sportovní“. Hned z rána 
jsme vyrazili do čtvrti Chelsea. Každý jistě zná stejnojmenný 
fotbalový klub, kde po několik let působil český brankář Petr 
Čech. Prohlídka stadionu a muzea byla pro nás nevšedním 
zážitkem. Ihned poté jsme vyrazili do neméně známého 
Wimbledonu, kde jsme si prošli centrální tenisový dvorec a 
také „world-class museum“ (muzeum světové třídy) tenisu. 
V nedalekém fastfoodu jsme ochutnali fish and chips (ryba 
s hranolkami), avšak toto oblíbené britské jídlo nás vůbec 
nezaujalo. Třídenní tour po Londýně jsme měli v plánu 
zakončit v koncertní síni Royal Albert Hall, avšak jsme 
netušili, že ve stejný den se zde koná premiéra nové 
„bondovky“ Spectre. Na herce Daniela Craiga ani na 
královskou rodinu se nám ale čekat nechtělo a tak jsme si síň 
prohlédli jen zvenčí. Pak už následovala jen procházka Hyde 
parkem (největším parkem v Londýně) a také projížďka 
typickým double deckerem (dvoupatrový autobus) do 
našeho pokojíčku. 

Ráno jsme sbalili batohy, nakoupili potraviny a autobusem 
vyjeli směrem za tetou do Manchesteru. Zde jsme navštívili 
největší muzeum fotbalu na světě (opravdu obrovské 
pětipatrové). Poté už jsme měli domluvené půjčení auta. To 
proběhlo s menšími obtížemi, ale auto nám nakonec půjčili. 
Řízení na levé straně a volant na pravé straně jsou z počátku 
opravdu velkým oříškem, ale táta se s tím dobře popasoval a 
po pár kilometrech už byl na levé straně jako doma. K večeru 
jsme dorazili k tetě Lydii. Lydie bydlí v Anglii, jelikož se sem 
za války přivdala, neumí česky, jelikož od gymplu česky 
nemluvila a má neuvěřitelných devadesát roků (ovšem 
vypadá o několik desítek let mladší). Svou vitalitu nám 
ukázala hned při přivítání, jelikož jsme dostali bohatou 
teplou večeři. 

Další den začal samozřejmě, jak jinak, než anglickou 
snídaní (volské oko, slanina, toust, čaj s mlékem, 

+ atd.). Poté jsme již vyrazili autem do Liverpoolu. Toto 
přímořské město je opravdu skvostné, londýnské 
všudypřítomné davy, stejně jako nepořádek na chodnících 
byly fuč. Nejprve jsme navštívili dvě místní katedrály – 
Metropolitní a anglikánskou. Ve druhé jmenované jsme 
vylezli na 100m vysokou věž, jednu z nejvyšších na světě, ze 
které se nám naskytl úchvatný pohled na celé město. 

V místních Albert dock (Albertovy doky) na břehu řeky 
Mersey jsme nemohli minout Beatles Story, interaktivní 
muzeum slavných Beatles, kteří odtud pocházejí. Rychle 
jsme také proletěli liverpoolské muzeum a celý výlet jsme 
zakončili na Mathew Street v Cavern Clubu, baru, kde 
Beatles započali svou bohatou kariéru. Pak už jsme měli 
namířeno zpět do Glazebury za tetou, která opět nezklamala 
a připravila nám večeři. 

Další britské město, které stojí za poznání, byl námi 
navštívený Chester. Toto město bylo založeno Římany a 
doposud patří mezi nejzachovalejší v Anglii. Po městečku 
jsme udělali procházku po doporučené trase. Nechyběla ani 
návštěva místní katedrály nebo Guiness (irské černé pivo) 
v historickém pubu. 

Další den jsme se rozhodli poznat nejbližší okolí 
Glazebury. Tedy hlavně okresní městečko Leigh a místní 
tržnici. Zašli jsme se podívat do největšího zahradního 
centra v Británii, které se nachází hned za tetiným domkem, 
a také jsme poznali lancashirskou kuchyni v restauraci. 

Ráno nás čekalo už jen loučení s tetičkou. Snad ji ještě 
někdy uvidíme. Auto jsme bezpečně dopravili zpátky do 
půjčovny v Manchesteru a vlakem (to byl snad poslední 
dopravní prostředek, kterým jsme ještě v Anglii nejeli) jeli 
do Londýna. No a z London Victoria na letiště a hurá 
letadlem domů. 

Byl to opravdu krásný rodinný zážitek. Londýn je „must 
see (musíš vidět)“ město, ale Liverpool… 

PS: Pokud máte v plánu do Anglie vyjet, rádi vám 
poradíme s ubytováním či cestováním. DiB a TeTe
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Jak jistě všichni víte, o tomto víkendu proběhly hned dvě 
jednodenní akce. Tou první, sobotní byl Kadao Man & Girl. Sraz 
byl u splavu v Kylešovicích. Napsáno nás bylo docela málo a taky 
tolik se nás sešlo. Vše bylo řádně připraveno Víťou a Stokim, za což 
jim moc děkujeme. Na trať dojeli vedoucí na kontroly, Víťa vysvětlil 
trasy a mohlo se vystartovat. Vše to začalo lodí. Pak bylo na řadě 
kolo a nakonec běh. Nejmladší kategorie jela na vodě asi půl 
kilometru, na kole 6 km a běželi něco přes kilometr. Prostřední 
kategorie jela na vodě asi kilometr, na kole 10 km a běželi asi 2 km. 
Nejstarší kategorie, kategorie instruktorů, jela na lodi asi 2 
kilometry, na kole 10 stejně jako prostřední kategorie a běžela to, 
co nejmladší jeli na kole, tak něco okolo 6 kilometrů.  

Nikomu se nic nestalo a všichni vše zvládli skvěle. Pak už kluci 
jen vyhlásili výsledky a každý jel svou cestou domů.   

Všichni kteří nepřišli určitě prohloupili, protože to byl opravdu 
hezký den.   TeTe 

KADAO MAN
23. 4. 2016

Spoj čísla od 1 do 
80 a odkryješ tím 

celý obrázek.

Správné řešení
ti sdělí:  ANČA

Dokresli 
obrázek 
indiánky
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Milovaná Belá nemá vodu!!  

Nevadí, stejně jedeme! Potřebujeme prohlédnout 
táborové místo nad Liptovským Mikulášem a projít se 
okolím, kvůli hry a organizaci celkově. A když není 
voda v Belé, volíme náhradní varianty: Dunajec, lehkou 
vodu v krásných Pieninách a Hornád. Prielom Hornádu 
je od 1.5. povoleno splouvat, pokud se zaregistujete. 
Takže večer večer posíláme do Slovenského Ráje žádost 
o povolení pro 7 lodí.  

Z Opavy vyrážíme jedním autem s vlekem s loďmi: 
Jesus, Tom, Keliš, Dib. Kolem poledne jsme na místě 
tábora a do šesti večera chodíme kolem táborového 
místa, fotíme, měřímě, zakreslujeme a samozřejmě 
vyzkoušíme menu a pivko v blízkém hotelu Mnich. 
Cestou k Dunajci zastavujeme ještě na vodáckém 
kanále v Liptovském Mikuláši, sledujeme trénink 
slovenské reprezentace a večer dojíždíme do Červeného 
Kláštora, kde se setkáváme s Poldou, Kubou Šramem, 
Domčou, Markétou a Kubou Štramberákem. 

Ráno vyrážíme na krásný, leč krátký úsek z 
Č.Kláštora do Kroscienka v Polsku. Je veselo a veselo 
nepřeruší ani pokuta za parkování na polské straně. 
Naštěstí máme Kubu, který s polskými policajty 
bravurně svede etudu " Neplať, když nemusíš..." 
Kubovi Š. praskl řemen u auta a jeho zítřejší cesta s 
námi je ohrožena. Kempař nám sice sehnal mechanika, 
ale..... Večer v kempu fotbálek, počteníčko a hlavně 
ohýnek, Jesusovy jehněčí klobásky a písničky Poldy a 
Diba až do půlnoci. Taky jsme si povídali s dalšími 
vodáky z Jeseníku a partou od Kudrny a nutno dodat, že 
jsme byli na tom s vodou všichni stejně. Bialka v Polsku 
také neměla vodu.  

Bohužel Kubovi se nepovedlo auto opravit a proto s 
Domčou vyrazili ráno zpět domů. My ostatní ráno 
hurááá na Prielom Hornádu. Ještě nikdy jsme jej nejeli. 
Nesmělo se! V Hrabušicích na Mýtě kupujeme 
povolenky a ve třech kajacích a dvou barakách se 
vydáváme na 15 km Prielomu Hornádu. I zde je voda 
jednoduchá WW I, stav na vodočtu je 79 cm, což je 
spíše méně. Jezdit se může od 70 cm. Za větší vody tu 
však může být hodně veselo. Po nášlapech a 
žebřících na březích chodí první jarní turisté. V 
Letanovském mlýně si dáváme pivko a veselou svačinu 
aneb všechno všem. Ve tři odpoledne jsme v cíli v 
Čingově. Užili jsme si krásné slunečné dny. Bylo moc 
fajn a třeba nám příroda nadělí příště více vody a Belá 
bude taky.       TOM 

POHODA NA 
SLOVENSKÝCH 

ŘEKÁCH
29. 4. - 1. 5. 2016
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Tento víkend byl jeden z nejdůležitějších v 
roce, tedy alespoň pro náš oddíl a jeho členy. 
Nejenže proběhl tradiční oddílový závod 

KADAR, ale také nováčkovská zkouška, kdy se 
naši nováčci mohli stát právoplatnými členy 
oddílu. 

V sobotu ráno jsme vyjeli na kolech. Mladší 
kratší trasu a starší delší Danečkovu trasu.  

Svítilo sluníčko, bylo nádherně, a tak se na 
srub jelo jedna báseň. 

Postavili jsme stany, proběhl slavnostní 
nástup a první běžec už byl na trati.  

Trať doprovázelo 60 otázek - lehké 
i  obtížnější, týkající se přírody, našeho oddílu, 
orientace a dalších turistických znalostí.  

Celkově bylo po trati rozmístěno 8 kontrol - 
Buzola, uzly, orientace mapy, hod míčkem, 

plížení, vzduchovka, přírodniny a zabíjení 
hřebíků.  

Když dobíhali poslední závodníci, začalo se 
nám kazit počasí. Přišel pořádný "slejvák". 
Naštěstí na chvíli přestalo pršet a tak přišel na 
řadu Méďa s Mončou a vyhlásili výsledky 
závodu a úspěchy v nováčkovské zkoušce. 

Novačkovskou zkoušku splnili: 
SAMÍK, RADIMEK, KOČKA, KAČKA, 

AMÁLKA, MÁŠA A JIRKA VLČEK. 
Nováčci podepsali list s oddílovým slibem, 

obdrželi své oddílové tričko, zápisník Toma a 
také památeční lístek. GRATULUJEME, jste 
šikovní!!!   A vy ostatní nevěšte hlavu! Do 
tábora času dost! :-) 

Nakonec všichni odříkali oddílový slib. 

KADAR A NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA

28.-29. 5. 2016
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Celkovým vítězem se sta l TONDA 
s úžasným časem! GRATULUJEME!!! Za chvíli 
se bude Tondovo jméno blýskat na slavnostním 
kotlíku! Tradičně vítěz získal obrovskou mísu 
plnou zmrzliny a bonbónů, o které se podělil 
i s ostatními.  

Naštěstí nám do večera vydrželo počasí a 
tak jsme si mohli upéct buřty a zpívat a sedět 
u ohně. Později začalo pořádně pršet, ale déšť 
ustal a tak jsme se mohli vrátit a zpívat dál!  

Bohužel ráno už to tak super nebylo. Od 
9  začalo pořádně pršet a ne a ne přestat. Ve 
srubu jsme zahráli pár her, sbalili mokré stany a 
když na chvíli přestalo pršet, vzali jsme kola 
a  sjeli dolů do Raduně. Marcel měl zde 
připravenou zruční jízdu na kole a TeTe 
znalosti.  

Bohužel počasí neovlivníme a déšť se vrátil. 
Vyjeli jsme směrem do klubovny a s deštěm 
o  závod jsme dojeli úplně durch. Aspoň máme 
další zážitek na vyprávění! 

Ikdyž nebylo počasí podle představ, víkend 
to byl super a jak už jsem jednou napsala - 
takových zážitků nikdy není málo!!:-) Anča
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Jaro	 by	mělo	 být	 vždy	 plné	 vodáckých	 akhvit.	 Přece	 jen	 vody	 bývá	
nejvíce	právě	na	 jaře,	což	už	v	 těchto	suchých	 letech	taky	mnohdy	není	
pravda.	 Na	 poslední	 chvíli	 jsme	 se	 tedy	 s	 Dibem	 rozhodli,	 že	 dáme	
dohromady	parhčku	na	Divokou	Orlici,	která	se	vloni	nepouštěla,	neboť	
přehrada	 Pastviny	měla	málo	 vody.	 Vůbec,	 jsme	 s	 oddílem	na	Orlici	 už	
dlouho	 nebyli.	 Přece	 jen	 je	 to	 do	 Žamberka	 150	 km,	 ale	 dodávkou	 a	
fordem	galaxy	jsme	byli	kolem	deváté	na	místě.	V	sobotu	7.5.	jsme	právě	
odtud	 vyjížděli	 na	 6	 barakách	 a	 dvou	 kajacích	 a	 s	 námi	 také	 ostravská	
posila	Čmoudík,	s	kterými	jsme	se	viděli	na	začátku	a	na	konci	u	aut.	Bylo	
nás	 15.	Dib	 nám	v	 kajaku	najížděl	 a	 sjeli	 jsme	 všechny	 jezy,	 které	 jsme	
cestou	 potkali.	 Na	 jediném	 nebezpečném	 jezu	 nám	 jednou	 pomohl	
záchranář	 (moc	 děkujeme!),	 přestože	 jsme	 měli	 nachystánu	 záchranu	
vlastní,	 ocenili	 jsme	 jeho	 akhvitu	 a	 skok	 za	 mamkou	 Adélou	 do	 válce.	
Voda	 v	 Lihckém	 oblouku	 byla	 taky,	 takže	 jsme	 všichni	 spluli	 jez	
u	elektrárny	 	a	se	všemi	dalšími	nástrahami	 jsme	se	vypořádali.	 Je	však	
nutno	dodat,	že	"měchuřiny"	odpus#	všechno	a	v	pevných	kánoích	už	by	
měli	 mnozí	 problém.	 Jednoho	 čochtana	 v	 kajaku	 nám	 předvedl	
Šampónek,	ale	holky	mu	do	vody	trošku	více	pomohly.	Než	 jsme	vyraili	
domů,	si	Tom	ještě	dvěma	kávami	spálil	pazoury,	ale	domů	jsme	dorazili	
v	pohodě,	přímo	na	hokej	našich.	Den	byl	krásný	teplý,	nádherný	a	když	
jsem	se	ptal	Kubíka	D.,	 jaký	byl	den	na	vodě,	odpověděl:	 "Super,	úplně	
skvělý"!!	Což	mne	přivedlo	k	myšlence,	proč	vlastně	s	námi	na	vodě	ještě	
nikdy	 nebyl	 a	 to	 už	 je	 v	 oddíle	 více	 než	 5	 let.	 Přidejte	 se	 příště	 i	 Vy	
ostatní!!	Den	na	vodě	je	zpravidla	superden!	 TOM

Divoká Orlice nebyla tak divoká
10. 5. 2016
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Po loňském turnaji  jsme se vydali obhájit naše 
společné vítězství se Čmoudíkama opět k hlučínské 
štěrkovně. Už ráno na srazu bylo teplo,  takže jsme se 
mohli těšit na krásný slunečný den. Hned jak jsme 
dorazili, všichni si vzali rukavice,  míčky a pálky a šli si 
trochu zatrénovat. Okolo půl desáté se konal nástup, 
na kterém jsme si stručně zopakovali pravidla a mohlo 
se začít hrát. První zápasy začali okolo 10. hodiny, kdy 
už sluníčko mělo pěknou sílu a hráli všechny naše 
týmy.  Bohužel u mladších jsme vytvořili jen jedno 
družstvo,  ale těm se dařilo!  Vyhráli všechny zápasy a 
umístili se tak na 1.místě.   V druhé kategorii jsme 
utvořit jedno ryze holčičí a druhé klučičí družstvo. 
 Holky sice všechny zápasy prohrály, ale nevedlo se jim 
zas  tak zle. Kluci vyhráli jen jeden zápas,   takže se 
rozhodovalo o 5. a 6. místo mezi Kadaem A a 
Kadaem B. Jak se (ne)dalo předpokládát kluci porazili 
naše dívky. Takže nám bylo jasné,   že štít do Opavy 
nepřivezeme. Celý turnaj vyhrál oddíl Maraccaibo, 
kterému se dařilo v obou kategoriích. I  přes to, že 
jsme nevyhráli, spotili jsme se a někteří se připekli na 
sluníčku,   tak se nám  krásně hrálo  a užili jsme si 
slunečnou sobotu spolu! Tak Ahoj příště :) Stoka

HLUČÍNSKÝ PASÁK



[ ! ]12

1. Kontinent známý pro původní osídlení Indiánů
2. Obřad
3. Hlavní autor letošního tábora
4. Vrchní představitel „vládce“ indiánského kmene
5. Výlet pro starší v době tábora bude do oblasti
6. Tábor sídlí v ___________ dolině
7. Otec kmene táborové hry: Veliký _________
8. Půlden tábora strávíme na vodáckém kanále ve vlnách
9. Jazyk používaný Navahy (indiánský kmen) v Severní Americe
10.Tradiční obydlí Indiánů

Nápověda: NAVAŽŠTINA

Doplň větu: Tajemství __________________________?

PŘEZDÍVKY

Keliš	–	E	 	 Barbora	Vavrečková	–	9 
Polda	–	B	 	 Daniel	Rychlý	–	6 
Hroch	–	A		 	 Robert	Šupola	–	15 
Ufo	–	C	 	 Jiří	Matela	–	4 
Juráš	–	R	 	 Jakub	Skácel	–	10 
Švagr	–	I		 	 Monika	Ticháčková	–	13 
Uršula	–	K	 	 Michal	Poláš	–	3 
Jezus	–	Á	 	 Jakub	Vyhnálek	–	11 
Dib	–	B	 	 Aleš	Ryšavý	–	2 
Tygřík	–	L		 	 Michal	Gruzk	–	14 
LP	–	D		 	 Jan	Křížkovský	–	12 
Medvěd	–	O	 	 Ondřej	Hon	–	5 
Stopař	–	O	 	 Filip	Vocetka	–	8 
Šampon	–	O	 	 Adam	Hofer	–	7 
Motýl	–	V	 	 Adam	Weicht	–	1 
Bobo	–	N		 	 Jakub	Hornek	–	16

Velká INDIÁNSKÁ křížovka

Správnou odpověď ti sdělí:    
ANČA

Správnou odpověď ti sdělí:    
ANČA

Znáš jména členů oddílů nebo jen jejich přezdívky? 
(Přiřaď vždy písmeno k číslu a vyjde ti tajenka)
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	 Ahoj	 všichni,	 letos	 jsem	měla	 to	 štěs#,	 že	 jsem	 se	mohla	
přidat	 k	 oddílu	 KADAO	 na	 jejich	 výpravě	 za	 krásnými	
sportovními	zážitky	a	výborným	celkovým	2.	místem	za	oddíl	
v	22.	závodě	o	Železného	Tomíka	v	Litoměřicích.	
	 Výprava	začala	v	7:00	nakládáním	kol	do	vozíku	a	batožiny	
do	dodávky,	v	zápalu	boje	s	koly	si	nikdo	nevzpomněl	na	čas.	
A	co	čert	nechtěl	skupince,	která	měla	cestovat	vlakem,	ujel	
vlak.	 Ale	 naštěs#	 jim	 jel	 další	 a	 tak	 dojeli	 jen	 o	 dvě	 hodiny	
později	 oproh	 původnímu	 plánu.	 To	 skupinka	 cestující	
dodávkou	 zjishla	 už	 v	 Opavě,	 že	má	 podhuštěné	 zadní	 levé	
kolo.	 Tak	 nezbylo	 než	 zajet	 naložit	 malé	 vesty	 a	 pádla	 na	

loděnici	a	hurá	na	benzínku	dofoukat	kolo.	Následně	jsme	vyrazili	kvapem	do	Brna,	kde	jsme	nabírali	DiBa.		
Na	benzínce	jsme	opět	zjishli,	že	kolo	je	skoro	prázdné	a	od	té	doby	jsme	každých	cca	150	km	dofukovali.	
Což	znamenalo,	že	i	když	děckám	ujel	vlak,	tak	tam	byli	dřív	než	my.	

Musím	uznat,	že	děh	mile	překvapili,	jak	dokážou	být	samostatní	a	
jak	 starší	 pomáhají	 mladším	 bez	 toho,	 aby	 je	 musel	 někdo	 pobízet.	
Stany	měli	 všichni	postavené	velice	 rychle.	Hned	potom	se	 vybalili	 a	
někteří	vyrazili	ještě	honem	trénovat	na	lodích,	kolech,	běhat	nebo	si	
jen	tak	zahráli	fotbálek,	vybíjenou	a	další	míčové	hry.	Po	dojezdu	bylo	
rozhodnuto	v	rámci	zlepšení	zpáteční	cesty,	že	nejlepší	bude	vyměnit	
kolo	za	rezervu.	A	při	této	činnosh	se	ukázalo,	kdo	je	nejsilnější	(Eliška	
lámala	meče)	a	„Keliš	-	láme	hevery“.		Vážně	byl	pátek	13.	

Večer	 šli	 všichni	 spořádaně	 spát,	 jen	 některé	 slečny	 se	 ráno	
nemohly	už	dočkat	startu	závodu	a	vstaly	už	v	5	ráno.	Po	ranním	budíčku	si	všichni	pochutnali	na	chlebu	
s	máslem	a	marmeládou.	 Ti	 co	 se	den	předem	nebyli	 projet	na	 kole,	 honem	 ještě	dotahovali	 šroubky	a	
foukali	 kola.	Někteří,	 hlavně	 Ti	mladší	 začali	 netrpělivě	 vyhlížet	 	 9:00	hodinu,	 a	 s	 ní	 i	 zahájení	 závodu	o	
Železného	Tomíka.		9:30	už	to	bylo	tady,	každá	dvojce	měla	své	startovní	číslo	a	honem	olepili	kola,	které	šli	
nachystat	na	předem	určené	místo.	První	disciplínou	v	závodě	byla	voda	 jen	oproh	klasickému	triatlonu,	
kdy	se	plave,	museli	všichni	uspět	na	kánoích,	kdy	každá	kategorie	měla	předem	určený	počet	km	od	5	do	
0,5,	které	musela	zvládnout.	Pořadatelé	měli	nachystaný	dostatečně	velký	počet	lodí,	ale	i	tak	posádek	bylo	
hodně	a	 závod	 zahajovali	muži,	 dorostenci,	 ženy	a	dorostenky	po	nich	 šli	 na	 start	 žáci,	 žákyně,	na	 závěr	
zůstali	Tomíčci,	kteří	sjížděli	jen	dolů	po	proudu.

ŽE L E Z NÝ  T O M Í K  -  L I T O M E R I C E  
1 3 . - 1 5 .  5 .  2 0 1 6

ˇˇ
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Všem	se	mohutně	fandilo.	Po	dojezdu	z	vody,	honem	u#kat	k	připraveným	kolům	a	závěr	patřil	běhu.	
Musím	 uznat,	 že	 byla	 radost,	 se	 na	 to	 byť	 i	 jenom	 koukat.	 Všichni	 v	 závodě	 vydali	 ze	 sebe	 to	 nejlepší.	
Pořadatelé	měli	vše	krásně	připravené,	dokonce	si	objednali	i	počasí,	nato	že	byl	poslední	zmrzlý	(Bonifác)	
mohli	 všichni	 vyrazit	 na	 trať	 jen	 v	 kraťasech	 a	 tričkách.	 	 Ani	 2	 hodinové	 počítání	 výsledku	 nebylo	 tak	
dlouhé.	Většina	dě#	si	vytáhla	karimatky	před	stan	a	odpočívali.	V	tomto	mezičase	jsme	se	konečně	vydali	
s	Jirkou	na	kolo	a	projeli	jsme	alespoň	kousek	okolí	–	Litoměřice	–	Malé	-	Velké	Žernoseky	(přívozem	přes	
řeku)	–	Lovosice	–	Terezín	a	honem	na	vyhlášení.	Při	vyhlášení,	bylo	vidět	jak	silným	oddílem	je	KADAO,	ve	
všech	kategoriích	měl	zastoupení	tzv.	na	bedně.	Což	jim	vyneslo,	jak	jsem	již	psala	2	místo	mezi	oddíly.	

Jen	 k	 večeru	 se	 počasí	 začalo	 trošku	 kazit,	 začal	 foukat	 studený	 vítr.	 Ale	 nikoho	 to	 neodradilo	 od	
procházky	 do	 centra	 Litoměřic	 na	 Pizzu	 –	 posádka,	 která	 vyhrála	 1.	 místo	 kategorii	 dostala	 poukázku	
v	 hodnotě	 300,-	 Kč	 (pro	 KADAO	 to	 bylo	 600,-	 Kč)	 po	 objednání	 pizzy,	 všichni	 vyrazili	 do	 kavárny	 „Káva	
s	párou“,	kde	si	děh	za	svůj	výkon	v	závodu	zasloužily	zmrzlinu.	Kavárna	je	přestavěná	z	bývalého	nádraží	a	
venku	mají	parní	lokomohvu	a	model	vláčků.	

Z	 kavárny	 jsme	 si	 zašli	 prohlédnout	 hradby	 a	 na	 nich	 si	 každý	 pochutnal	 na	 svém	 kousku	 pizzy	 na	
starověkých	hradbách.	Jen	se	divím	že	to	všechno	udrželi	v	sobě.		

Po	návratu	si	někteří	ještě	s	rados#	zahráli	míčové	hry,	Mölky	a	další	podobně	vykutálené	hry	jako	kdo	
koho	lépe	trez	stříkací	trubicí	a	kdo	bude	více	mokrý.	Vlastně	většinu	volného	času	za	celou	dobu	pobytu	
všichni	 trávili	 hrou,	 je	 vidět,	 že	 se	 v	 nich	 pěstuje	 kolekhvní	 duch,	 celou	 dobu	 závodu	 se	 vzájemně	
podporovali.	

V	neděli	po	probuzení	jsme	všichni	zjishli,	že	si	pro	nás	Žofie	nachystala	nemilé	překvapení	v	pořádně	
chladném	počasí	a	mraků,	které	vypadaly,	že	nám	každou	chvilku	něco	pošlou	dolů.	Na	snídani	byly	koblihy	
a	ani	jeden	neměl	šanci	utéct	do	světa,	všechny	skončili	v	břichu	někoho	z	nás.	Pak	už	jenom	sbalit	stany	a	
předběžně	i	batohy.	Dohodli	jsme	se	na	návštěvě	města	Terezín	s	#m,	že	kdo	bude	ch#t,	může	jít	na	exkurzi	
do	památníku.	 	Jenže	zase	za	nás	rozhodl	osud	a	v	Terezíně	probíhala	tryzna	za	oběh	nacishcké	perzekuce	
před	71	lety.	A	tak	nám	nebylo	přáno	se	dostat	dovnitř,	ale	alespoň	jsme	zvěčněni	v	přenosu	české	televize.
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Společně	jsme	počkali	na	českou	hymnu	a	vráhli	se	zpátky	do	kempu,	kde	se	přebalila	dodávka,	i	vlek	
na	 který	 se	naložily	 kola.	 Poslední	 rozloučení	 s	místem	konaní	 a	hurá	domů.	 Zpáteční	 cesta	už	proběhla	
normálně	a	bez	problému	alespoň	u	nás	v	autě,	ale	děh	cestující	vlakem	nic	nehlásili,	dokonce	nás	zase	
předjeli.	

	Víkend	se	opravdu	moc	vydařil	a	myslím,	že	se	všem	líbil	jako	mně.	 Adéla Zapletalová	
			

Před mnoha a mnoha generacemi v čase, kdy orli létali výš než slunce a bizoni byli větší než hora, 
žil na zemi jen jeden lidský kmen. Kmen, jehož otec byl sám Veliký Manitou. Svá moudra a vědění 
o počátku věků se rozhodli uchovat pro budoucnost. Zaznamenali vše, co věděli, a na dobrém 
místě to ukryli. Přidali také dary matky přírody, které v té době uctívali, jako byly vzácné kovy a 
drahokamy. 
 

Čas běžel. Z jednoho kmene povstalo mnoho dalších, osídlovali celou zemi. Po generacích se už 
lišili jazykem, oblečením i rituály, ale všechny uctívali Velikého Manitoua a všechny si předávali 
legendu o uschovaném pokladu. Mezi kmeny panovala rivalita. Bojovali o úrodnou půdu, o stáda 
bizonů, kteří byli zdrojem masa a kůže, kradli si mezi sebou koně.  
 

Pak přišel bílý muž. Jeho síla rostla ze dne na den. Začal plenit zemi indiánů, pobíjel bizony, 
stavěl města a železnice, ničil přírodu, jednal sobecky. Zanedlouho si podmanil velkou část 
severoamerického kontinentu a co hůř, doslechl se o bájném indiánském pokladu…  

 

tábor Kadao 2016 již brzy… 
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Rozhodčí píská konec zápasu, Zlatníky vítězí nad Oticemi a mí spoluhráči jdou oslavovat výhru 
s fanoušky. Je sobota 11. 6. 2016 večer a já na rozdíl od mých spoluhráčů usedám do auta a vydávám 
se na více než dvoutisící kilometrovou cestu na jih Francie – do Toulouse, kde naše fotbalová 
reprezentace sehraje první zápas Mistrovství Evropy ve fotbale proti Španělsku. Naše cesta vedla směr 
Plzeň, Norimberk, Štrasburk, Lyon a Toulouse, kde jsme dorazili v neděli kolem 20. hodiny. Hned při 
parkování u hotelu jsme zjistili, že tu nejsme jediní Češi – nějaký Pražák nedokázal zaparkovat na 
poloprázdném parkovišti správně a musel k tomu využít dvě parkovací místa. 

Pondělí byl den zápasu – bohužel celý den propršelo a tak na nějaké prohlídky města nebyla moc 
nálada. Po snídani jsme se dopravili na centrální parkoviště, odkud nás svozové autobusy převezly 
nedaleko Le Stade de Toulouse. Už cestou na stadion na nás dýchla atmosféra Eura. Všude se 
skandovaly pokřiky obou států, fanoušci chodili oblečeni do národních barev – všechno v  přátelské 
atmosféře, žádné potyčky, ba naopak. Jelikož na stadionu se čepuje pouze nealko pivo, tvořily se po 
cestě na stadion velké fronty před obchody a hospody. Kdo by očekával nějaká obrovská bezpečnostní 
opatření při vstupu na stadion, musel být překvapen. Nejvíce těžkooděnců se objevilo v  souvislosti 
s příjezdem naší reprezentace na stadion, jinak probíhala normální opatření, kdy se procházelo kolem 2 
kontrol, než se člověk dostal na samotný zápas. 

Atmosféra během zápasu byla skvělá. Čeští fanoušci podporovali náš tým po celý zápas, stadionem 
obíhala mexická vlna a dokonce jsme španělské fanoušky porazili v soutěži o nejhlasitější skandování. 
Bohužel předváděná hra až na malé výjimky nebyla dobrá a 87. minuta zhatila nejen naděje na dobrý 
výsledek, ale i na další pokřik Kdo neskáče, není Čech. Inkasovat branku pár minut před koncem byla 
škoda a i když jsme ze stadionu odcházeli lehce zklamáni, celkový zážitek z Eura byl úžasný.

Na parkovišti po zápase jsme se rozhodovali, co dál. Nakonec zvítězila varianta přejezdu přes 
Andoru a Pyreneje do katalánské Barcelony. Cesta byla nádherná, projížděli jsme údolím a po obou 
stranách na nás vyčnívali vrcholky Pyrenejí. Do Barcelony jsme dorazili skoro o půlnoci a tak jsme ulehli 
na hotel a šli spát. 

Protože tento náš výlet spojoval fotbal, hned po snídani jsme se vydali na největší fotbalový stánek 
Evropy – na Camp Nou, stadion FC Barcelony. Mí kolegové absolvovali prohlídku muzea a stadionu a já 
mezitím šel na procházku po mých oblíbených místech Barcelony. Poté, co jsme každý dokončili náš 
program, jsme se přesunuli do Badalony, předměstí Barcelony a strávili odpoledne na pláži. V podvečer 
jsme se sedli už jen do auta, do navigace zadali Opava a vydali se na cestu zpět do vlasti.

BOBŮV FOTBALOVÝ 
E U R O VÍKEND
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Jako každý rok, tak i letos proběhla v polovině června družinová výprava Orlíků. Ale hned na 
srazu se vyskytl problém ohledně toho, kam se vydáme a navíc nás bylo zoufale málo. Byly 
předloženy dva návrhy - značení červené turistické značky v údolí Moravice nebo dobytí vrchu 
Orlík v Jeseníkách. Po hlasování v "orlí radě" zvítězila varianta číslo jedna.  U  pár 
jedinců ale převládal názor křivdy, a tak se pokusili o demisi, avšak neúspěšně.

 A tak jsme se vydali auty do Žimrovic doznačit červenou turistickou značku. Práce nám šla 
doslova od ruky, po asi 1,5 km jsme se zastavili na bývalé základně Rosoly kvůli dešti,což jsme 
využili jako pauzu na oběd. Zanedlouho však vysvitlo sluníčko, a proto jsme se dali zase do 
práce. Kolem čtvrté hodiny odpolední jsme se usadili v hospodě v Žimrovicích.

Zde padlo poslední slovo o tom, kde přespíme. Jelikož Bobani měli svou výpravu v  tom 
samém víkendu a taky jich bylo příliš málo, byla volba jasná. Spojili jsme se s nimi a přespali na 

chatě v Podhradí. Proti minulému roku tahle noc 
proběhla bez sebemenších problémů, někteří ji 
strávili v chatě, jiní ve stanu. Vstávání proto bylo velice 
příjemné, naopak balení o poznání méně. Za nocleh se 
Orlíci odvděčili Bobanům pomocí při značení zelené 
turistické značky. Když bylo vše hotové, tak obě 
družiny zasedly  ke stolům v  restauraci a doplnily 
tekutiny. Pak už se jelo domů, někteří   auty jiní zase 
autobusem. Výprava se vydařila, jedinou vadou na 
kráse byly skromné počty obou družin, čímž utrpěla 
pestrost programu. A tak doufám, že se příště sejdeme 
v hojnějším počtu a zúčastníme se další výpravy. LP

Družinová výprava ORLÍKŮ     11.- 12. 6. 2016

Po ránu jsme se blížili k  francouzskému Nice, odkud je to nedaleko do 
Monaka a tak jsme se rozhodli ještě pro malou zastávku. Když jsme dorazili 
do malého knížectví, byl před námi těžký úkol – zaparkovat. Po projetí města 
jsme parkovací prostory přece jen našli a my tak mohli jít na malou 
obchůzku. Monacký přístav s  luxusními jachtami, slavné Casino Monte 
Carlo, knížecí palác a samozřejmě Stade Louis II od AC Monako jsme stihli 
projít za pár hodin. Cestou zpátky na dálnici jsme si pak projeli část trasy 
Grand Prix Formule 1 včetně slavného tunelu Louise II. Cesta byla 
pohodová, nic se nestalo a my tak ve čtvrtek kolem oběda dorazili do Opavy. 
Výlet se velmi podařil, krásný zážitek a celkových 4555 ujetých kilometrů 
stálo za to.     Bobo :-)
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Moc jsme se těšili na dlouho očekávanou, vyhranou Brouzdalskou výpravu. Vedoucí 
asi tušili, že nás autobus nepobere, když slibovali exkluzivní přepravu limuzínou. 
Nastoupili jsme tedy do tří automobilů a ubírali se k cíli naší cesty. K „hotelu“ Rabštejn. 
Pikolíci ze 4 hvězdičkového hotelu asi ochořeli, takže se neujali našich těžkých 
zavazadel, ale my nejsme žádné béčka a i s těžkou bagáží jsme vyšli na místo našeho 
nočního odpočinku a krátce zrelaxovali. Když jsme nabrali síly, zkusili jsme horolezení na 
blízkých skalách. Ti z nás s lepším zrakem objevili v okolí velké množství borůvek, proto 
jsme si udělali takovou malou zdravou svačinku. Náš all inclusive pobyt vyvrcholil večeří 
– vynikajícím řízkem s kaší. Než jsme usedli k ohni, odskočili jsme si ještě na nedalekou 
tvrz Rabštejn. U táboráku jsme zahráli pár her a šli na kutě. Ráno jsme se sbalili, zahráli 
šiškovanou a pak se našimi vozy přesunuli na další atrakci našeho pobytu, a sice na 
wellness do aquaparku Bru n´t all. Parádně jsme si užili dvě hodiny vodních radovánek. 
Nádech cizokrajnosti dodala naší výpravě paní zmrzlinářka, která sice neuměla ani slovo 
česky, zato zmrzlinu měla dobrou. Zážitků už bylo dost, proto jsme se rozloučili a jeli 
domů. TONDA

Brouzdalská výprava all inclusive     18.-19. 6. 2016

Ve stínu 
rudého bratra

Správnou odpověď ti sdělí:    
ANČA

Poznáš, který ze stínů patří našemu indiánovi?
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Zdálo by se, že je Bludiště celkem snadná televizní soutěž, při které soutěžící ukážou své fyzické 
schopnosti ale také znalosti. A právě Bludiště jsme se s Pérákem a mojí třídou zúčastnili. Zdání ale často 
klame a tato soutěž je celkem náročná. Ani natáčecí studio není tak velké jako ve skutečnosti vypadá.

Hned po příjezdu nás oblékli, nalíčili, vysvětlili nám pravidla a šli jsme natáčet.
Možná by vás překvapilo, že jako první se natáčí laserové bludiště. My jako 

nováčci jsme si ho mohli vyzkoušet, ale moc nám to nešlo. Roman, tedy 
moderátor Bludiště, si párkrát zkusil komentář k  našemu výstupu, a já jsem 
vyrazila na trať. Řeknu vám, není to nic lehkého, když skoro nic nevidíte. Po té co 
jsem asi po páté klikatá kód k otevření dveří jsem zjistila, že to nepůjde tak rychle. 
Následoval úklid studia a příchod fanoušků. A pak už se natáčelo tak, jako to 
vidíte v televizi. Na natáčení pětkrát jednoho záběru jsme si rychle zvyknuli. Až na 
to že jsme si v první disciplíně nemohli vybrat otázku, jsme odpověděli na obě 
témata. Tedy Pérák odpověděl. Následovala lezecká disciplína a ta nám šla 
docela dobře. I přes několik karambolů jsme ukořistili zlatého bludišťáka a navýšili 
tak náš náskok. Pro fanoušky následovala přestávka ale pro nás ne. My jsme 
točili naše názory na to  jak se nám vedlo a po té taky představení týmů v šatně. 

Následovalo točení disciplíny pro učitele.
To nás celkem mrzelo. Sice náš učitel prošel dráhu naprosto bez chyby, ale 

učitelka druhého týmu prošla dráhu po časovém limitu a uznali jim body.  
Následovala vědomostní část. V  té jsme sice něco odpověděli, soupeři také ale 
minimálně šest otázek zodpovězeno nebylo.

Nejdůležitější disciplína - poznání pražského orloje podle indicií se nám dvakrát nepovedla a proto 
jsme skončili na druhém místě. 

Za odměnu jsme dostali hezká trička. Z  ověřených zdrojů mám zjištěno, že jsme odstartovali éru 
proher červeného týmu. Alespoň něco jsme zde dokázali, a zážitky nám zůstanou dlouho. Bája
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LUŠTÍME S BOBREM

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• TAJEMSTVÍ RUDÉHO MUŽE - LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2016 NA SLOVENSKU V 

BOBROVECKÉ DOLINĚ (2.-16. 7.) 
• LETNÍ OUTDOOR 2016 - RAKOUSKO, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO, NĚMECKO   (22. 7.-6. 8.) 
• ODDÍLOVÁ SLAVNOSTNÍ VÝPRAVA   (6. 8.) 
• LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA - VE SLOUPU A NA POLANĚ   (19.-27. 8.) 
• BANÁT - PĚŠÍ PUTOVÁNÍ PO ČESKÝCH VESNICÍCH V RUMUNSKU   (19.-28. 8.) 
• KUSALÍNO - BRIGÁDA   (1.-4. 9.) 
• SVĚTLUŠKA - SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU. PŘIDEJ SE K NÁM!!   (12.-15. 9.) 
• ODDÍLOVÁ SLAVNOSTNÍ VÝPRAVA   (17. 9.) 
• SRAZ BVÚ U BÍTOVSKÉHO MLÝNA   (1.-2. 10.) 
• SETKÁNÍ S ÖTK V OPAVĚ A MSK   (7.-9.10.) 
• PODZIMNÍ PUŤÁK   (26.-30. 10.) 
• ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO LAZNÍ BĚLOHRAD   (17.-20.11.)

INDIÁNSKé 
NÁČELNICE 

Která z dívek se jako první 
stane indiánskou 

náčelnicí?

Správné odpovědi ti sdělí:      ANČA


