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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Tajemství rudého muže
Tábor v Bobrovecké dolině

• Outdoorové léto 2016
Cyklo-vodácké putování po Evropě

• Finsko a Ålandy
Cestopis ze země tisíců jezer

• Kadao v Banátu
Cesta za krajánky do Rumunska

• Hrej o česká nej
Informace o celoroční hře 

• Náš výlet do Norska
S Aničkou a Danečkem na sever

• Sbírka pro Světlušku
Tykladla, náramky a dobrý skutek

• Litva
S partou kamarádů do Litvy

• Tradiční zamykání Moravice
Oblíbená vodácká akce

• Návštěva našich přátel z ÖTK 
Víkend s Rakouskými turisty

• Jak se tstát myslivcem?
Stokiho cesta ke “zbrojáku”

• Sraz tomíků na Bítovském 
mlýně
67. sraz oddílů v Kyjovicích

• Lušťovky, křížovky, hádanky
Luštění na dlouhé chvíle...

Říjen 
2016

Ahoj kamaráde, držíš v ruce nové číslo našeho oddílového časopisu 
BOBR, snad ti i tentokrát pomůže ukrátit “dlouhé chvíle”. Najdeš zde 
povídání o tom, jak jsme spolu trávili letošní léto na Slovensku, v Banátu 
či během outdoorového putování po Evropě. Máš-li rád cestování, pak při 
svém čtení můžeš s Dibem a Luckou navštívit Finsko, s Aničkou a 
Danečkem Norsko, nebo s Víťou, Robertem a Stokim můžeš na chvíli 
nakouknout do Litvy. Tradičně nebude chybět nějaké to “luštěníčko” pro 
chytré hlavičky. Přejeme příjemné čtení. REDAKCE

PODĚKOVÁNÍ
Statutárnímu městu Opava, které 
přispělo na mezinárodní celoroční 
spolupráci, Moravskoslezskému 
kraji, Klubu českých turistů a  
Asociaci TOM za finančí příspěvky 
na celoroční č innnost našeho 
turistického oddílu KADAO.
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Po kaj mu bratři a sestry. My letos být indián v Bobrovecká dolina na Slovensku. Ty chtít vědět víc? Číst 
dál!
Cesta na Slovensko se táhla, ale stála za to. Místo, kde byl letošní tábor, bylo fascinující. Krásné lesy, 

panorama a tee-pee, ve kterých řada z nás spala poprvé.
Slunce pálilo, my se rozdělili se do obydlí a druhou půlku dne jsme se naposledy přenesli do celoroční hry 

Pevnost Boyard. Naše družiny měly přístup do pevnosti, aby zneškodnily všechny zlé Boyardy a získaly 
tak potřebné klíče k  otevření pokladnice. Večerem vše vyvrcholilo a výhercem celoroční hry se stali 
Bobani! Celým večerem nás provázela Stoka a my se učili znát indiánské zákony, které bylo zapotřebí 
vyluštit.

A teď už k táborové hře…
Zprvu je potřeba říct, že náš Šaman Wetomokea měl deník, ve kterém byly veršované hádanky, které si 

kmeny musely zapamatovat, a vždy ráno se vydat pro díl mapy, který byl ukrytý hádankou. Každý díl mapy 
nás přibližoval blíž a blíž k nalezení pokladu našich předků a velkého Manitoua.
Druhým dnem započala táborová hra. Proběhlo rozdělení do kmenů a celý den jsme vyráběli družinové 

kopí, štít a cvičili tance a pokřiky k večernímu ohni. Zanedlouho se u našich tee-pee objevili bizoni, které 
jsme strefovali luky a šípy. Naše kmeny se zprvu hádaly, proto mezi sebou sehrály pár soubojů, ale 
naštěstí se potom usmířily.
Zanedlouho se v našem táboře objevili bílí muži. Náčelníkům donesli opojné nápoje a naši opilí náčelníci 

TÁBOR 2016 – TAJEMSTVÍ RUDÉHO MUŽE
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jim prozradili tajemství o pokladu. Naštěstí přišel 
Velký Drobek a všechny je vyhnal. My jsme dál 
pokračovali v  hledání našeho pokladu. Ale protože 
k  nám bílí muži zatáhli neštovice, které jsme jako 
indiáni neznali, hledali jsme léčivé byliny. Uzdravení 
se naštěstí podařilo! Večer naši nejstarší kmenoví 
rudí muži museli složit těžkou indiánskou maturitu – 
Va Ru Ka.
Další den jsme se pomocí saní přesunuli do dvou 
kilometrů vzdálené přehrady a tam vyhnali americké 

osadníky. Později jsme bojovali v  rignu v malých úpolových hrách. Ten den k nám přijeli rodiče a malí 
indiáni bojovali o fuflíky za které si mohli koupit různé sladkosti. Večer - slavnostní indiánský taneční večer 
- každý kmen musel připravit tanec, který zvýrazňoval bizona, slunce, život, lásku a další důležité symboly. 
Po pohodovém a veselém večeru přišla ,,studená sprcha“ v podobě kavalérie. Kavalérie nám chtěla vzít 

naši půdu, ale my byli pro jednou silnější. Tím, že byla cesta k pokladu čím dál obtížnější, potřebovali jsme 
se posilnit. K tomu nám pomohla indiánská košíková, Doogo a Indianca.
Jenže další den přišla další ,,studená sprcha“ – náš šaman Wetomokea byl zastřelen a běloši nám ukradli 

deník s verši a hádanky k pokladu. Kmeny se začaly znovu hádat a všechno vypadalo špatně. Naše vztahy 
trochu stmelil velkolepý a mystický pohřeb Wetomokei.
Ráno jsme se každý kmen vydal na strastiplnou cestu za díly mapy, abychom spojili síly, udobřili se 

a společně našli poklad, který hlídá sám velký Manutou. Když jsme se všechny kmeny vrátily se symboly 
a díly mapy, dali jsme jej dohromady a podle oka jsme našli místo, kde je poklad ukrytý. Za pomocí loučí, 
svíček a bubnování jsme došli do osvíceného lomu, kde k  nám promlouval velký Manitou. Pravil, že 
největší poklad není bohatství, ale přátelství a dobro mezi kmeny. Poklad jsme si spravedlivě rozdělili 
a odnesli si ho na svém krku. Tím byla zakončená družinová celotáborová hra.
(Velikánské díky Medvědí Pacičko (Stoki) a Velký Drobku (DiBe))
A jak to bylo s jednotlivci?
Jednotlivci zjistili svou kastu pomocí orlího vejce, které přes noc rozpoznalo, ke které z nich se má přidat. 

Po celou dobu jednotliví indiáni bojovali o to stát se hlavním kastou. Trénovali se v mnoha dovednostech: 
míření, střílení, hbitost, statečnost, překonání bolesti, vytrvalost, úsilí a především moudrost. Každý za svůj 
úspěch mohl získat medvědí, pumí a nebo vlčí zuby. V  poslední velké a těžké zkoušce se opravdu 
ukázalo, zda jsou hodni na místo svého kasty. (Díky Bílá sovo (Danečku))
A jak to bylo s výlety?
Tři dny jsme strávili na cestách pro díl mapy. Jeden den jsme zajeli do Kvačanské a Prosiecké doliny, 

projít si Tiesniavu. Šest hodin na krásné cestě, s krásnými výhledy při slunečném počasí – paráda! Pro 
další díl mapy se muselo vyjít do dalekých a těžkých hor yrtaT a proto se mohli vydat jen ti nejodvážnější 
a nejsilnější. Na cestě byli dva dny a mladší, kteří 
nemohli do hor, hlídali tábor před liškou a bílými 
muži.
Po celou dobu jsme vyráběli zvířecí brože, lapače 

snů, luky a šípy, malovali na kameny, učili se 
rozumět bylinkám, potili se v potní chýši (Díky Bílá 
Sova (Danečku) a Dlouhý Vlas (Jezus)) a spoustu 
dalších indiánských aktivit.
Tohle je ode mne vše, tak ahoj na táboře 2017!  

PS:  A doufám, že se ti na táboře líbilo :). (Už se 
můžeš přihlásit na následující tábor :)). Anča 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24 cestujících v buse, dva soukromým autem, 4 
státy Evropy, 6 řek, ferraty mnoho hor a desítky 
kilometrů na kole či pěšky a taky volejbal, fotbal, 
hry, karty, grilování, vše bez úrazu.....V sobotu 
6.srpna ve čtyři ráno jsme se vrátili z tradiční akce 
OUTDOOR tak, abychom stihnuli Frkošovu svatbu 
v Novém Dvoře, což se nám povedlo. Stejně jako 
se Frkošovi povedla svatba, nám se povedl návrat i 
celé naše putování. A kde jsme přesně byli a co 
jsme tam dělali?

Noční přesun z Opavy na rakousko-německou 
hranici k  rakouskému městečku Mittenwald. 
Zakempovali jsme v kempu Isarhorn u řeky Isar. 
Následujícího dne jsme na rozpádlování jeli lehkou 
vodu Isaru přímo z kempu po proudu, ale nedaleká 
elektrárna nám vzala vodu, takže jsme nejen 
odolávali dešti, ale také šlapali s loďmi vodou 
pěšky, naštěstí se koryto malinko zúžilo a po dvou 
kilometrech jsme již jeli a navíc se umoudřilo 
počasí. Cílem byla malá vesnička Vorderriss, 
bohužel do ní vedla překrásným údolím, podél řeky, 
pouze úzká soukromá cesta, kam naši Karosu 

nepustili. Oklika byla slušná, 100 km místo 20. 
Přesto nás dobrá nálada neopustila.

Následujícího dne jsme vyjeli proti proudu do 
Scharnitz, kde jsme se malinko rozdělili. Jedna 
skupina vyrazila na překrásné okolní dvoutisícovky 
v NP Karwendel a další vodácká parta si zaplatila 
taxidodávky a nechala se vyvést do kaňonu 
Hinterautal  Horního Isaru odkud jsme pluli po 
svižné WWII, s  trojkovými místy až do kempu. 
Kaňon řeky Isar na Scharnitz je úžasný a rozhodně 
se vyplatilo investovat 8E do taxíků. Cestou nahoru 
jsme potkávali i cyklisty, jistě i kolo by bylo dobrá 
volba. Odpoledne ještě „nabušenci“ vzali kola a 
vyrazili omrknout městečko Mittenwald. V  prvních 
dvou dnech jsme ujeli (nebo ušli ha,ha) 40km po 
vodě.

V  pondělí ráno jsme sbalili a vydali se na delší 
přejezd do Švýcarska. Cestou jsme se však ještě 
zastavili u řeky Ammer, asi 40 km od Ga-Pa, 
u  jedné z  nejkrásnějších řek v  Německu. V  létě 
nemívá vodu, ale my jsme měli štěstí, celou noc 
pršelo. Chvilku sice trvalo, než jsme se popasovali 
s  nástrahami uzounké cesty k  řece, ale ani 
odpojení vleku a odnesení výbavy k  řece, nám 
nezabránilo, abychom po Ammeru pluli. Vody bylo 
dost, i když měla barvu kakaa. Hned úvodní 
trojková pasáž –soutěska  nabídla vzrůšo v  lodích, 
a le nás ledu j í c í ch 12 k i l ome t rů už by lo 
jednodušších, zakončených příjemnou skluzavkou 
na jezu před mostem Rottenbuch. Pak už nás 
čekal dlouhý přejezd kolem Rýna, města Chur a 
sedlo San Bernardino na farmu La Finca u 
vesničky Crestiano ve švýcarské oblasti Ticino, na 
břehu stejnojmenné řeky. Travička v  kempu pod 

OUTDOOROVÉ LÉTO 2016

RAKOUSKO 
NĚMECKO 

 ŠVÝCARSKO 
ITÁLIE 

 22.7.-6.8. 
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našimi stany a na volejbalovém hřišti bylo milé 
překvapení, také blízkost altánu slibovala příjemné 
tři následující noci.

Ráno jsme si dopřáli spánku a na nedalekou řeku 
Moesu vyrazili až kolem desáté. Úsek z Cama byl 
velmi příjemný, vzrušující a nabízel perfektní vodu 
obtížnosti WW III-II. 14 kilometrů po Moese, jsme 
zakončili asi tříkilometrovou plavbou po řece Ticino, 
nedaleko města Bellinzona. Ticino nás však 
překvapilo svou šířkou, vůbec řeka vypadala jako 
dálnice, a proto jsme přehodnotili program na další 
den. Ticino nepojedeme. Navíc ani řeka Maggia 
nemá vodu. Večer ještě někteří vyrazili k vodopádu 
nedaleko „naší“ farmy.

Dalšího dne vyrazil bus po snídani i s  koly a 
lezeckými věcmi ke krásnému jezeru Lago 
Maggiore do města Locarno. Keliš se Zapíkama 
berou kola a lana a vyrážejí si zalozit na blízké 
skály Ponte Brolla. Ostatní projedou Locarnem 
kolem jezera a vydávají se na kolech do údolí Valle 
Versacza, které je nekonečně krásné.   Řeka se 
zakousává do úzké údolní rozsedliny a vytváří 
nespočet tůní, vodopádů a překrásných zákoutí. 
Jedeme starobylými vesničkami s  kamennými 
domy. Nejdříve jsme však museli nastoupat do 
velikého kopce až ke zdi přehrady jezera Lago di 
Vogorno, kde jsme sledovali skoky bungee jamping 
z 223 metrů vysoké přehradní zdi. Teprve po dlouhé 
chvíli jsme se vydali do kopce proti proudu ve 
Versaczi, do jejichž vod jsme pak skákali 
z  obrovských balvanů do chladné vody. Pak jsme 
se rozdělili. „Nabušenci“ projeli celé údolí a pak se 
na kolech vrátili až do našeho kempu. Cestou ještě 
navšívili město Bellinzona a jeho 3 hrady, na konci 
dne měli v nohách cca 90 náročných kilometrů, my 
„slaboučcí“ jsme se vrátili k busu do Locarna. Ale 
stačilo!! Ovšem volejbal jsme opět ještě stihli.

Ráno balíme a jedeme přes Lugano kolem jezera 
Lago Como. Nakupujeme v  italské Chiavenně. 
Parmazány, rajčata, Merlot, ovoce, skoro vše, 
neboť se opět vracíme do drahého Švýcarska. Náš 
šofér Petr a jeho Karosa projdou náročných testem 
– serpentinami do sedla Malojapass více než 1800 
m.n.m.  Petr nás vysazuje a dalších 60 kilometrů 
jedeme na kolech. Na kolech frčíme kolem jezer, z 
kterých vytéká řeka Inn. Jsme na začátku dlouhé 
Innské cyklostezky, my však pojedeme jen do 
švýcarského Zernez. Cestou se zastavujeme a 

hledíme, jako u vytržení na okolní hory, vodopády, 
jezery, fotíme, s  koly projdeme slavné lyžařské 
středisko St.Moritz. Cyklostezka, půl asfalt, půl 
šotolina, po takové doslova letíme, navíc pořád 
mírně z  kopce. Pouze když se Inn zakousne do 
lesů, musíme trochu nastoupat, úžasná cyklistika. 
Na další dvě noci kempujeme v  kempu Cul 
v Zernez.

Ráno se opět rozdělujeme. Jedna parta neodolala 
okolním horám a vyšplhala k plesům Lai Sura ve 
švýcarském NP Engadin. K  horám se mnozí 
přiblížili na kolech, jak jinak. My ostatní jsme se 
vydali splout řeku Inn v  úseku Martina strecke, 
kterou jsme si prodloužili ještě o část Scuolské 
soutěsky, takže na konci dne jsme ujeli 22 kilometrů 
a skončili jsme v  Martině na rakouskošvýcarské 
hranici. V tomto úseku je Inn úžasná WW II-III, užili 
jsme si vody opravdu náramně, až na jednoho 
„Čochtana“, s  naraženým kolenem a prstem. Pro 
velký úspěch jsme následujícího dne naskákali do 
lodí všichni, nadjeli si nad kemp k vesničce S-chanf 
odkud jsme vyrazili na podobně obtížný úsek 
(Zernez strecke) do Lavinu. Sfrčeli jsme tak dalších 
necelých 20 kilometrů řeky Inn. Další úseky jsme již 
nepokoušeli, neboť jsou soutěsky pro nás velmi 
náročné. Balíme a opouštíme nadobro Švýcarsko. 
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Cesta přes Berninapass je ovšem okouzlující. 
 Nemůžeme si odpustit nahoře v sedle Bernina ve 
výšce 2400 m.n.m. udělat společné foto a vyfotit 
také pastviny krav, vlaky, které křižují údolí a 
samozřejmě ledovec. Nádhera!! Náš přejezd končí 
už za tmy v kempu Fae, nedaleko italského Pinzola 
pod dolomitskými velikány Brenty. Projeli jsme 
Pass Tonale, Madonnu di Campiglio, kolem řeky 
Noce, která je špinavá. Uvidíme jestli ji pojedeme. 
V  kempu nás čekalo překvapení: skvělý travnatý 
plac, pergola, grill, blízkost kuchyňky, WC a 
koupelny a navíc bus přímo u stanů. Aniž jsme 
večer tušili, jak se nám následujícího dne vše bude 
hodit.

V  plánu na další dva dny byl přechod via ferrat 
v Brentě. Bus musel dva stát a přespání na chatě 
v  horách vyzývalo k  akci. Navíc se k  nám připojil 
Polda, který přifrčel do Trenta z  Brna a sám 
„přehopsal“ nejednu skálu. Jenže, od rána lilo jako 
z  konve. Nebe se zatáhlo a provazy vody zhatily 
naše plány. Nezbývalo než si den užít jinak. 
Pergola vybízela k  akci: deskovky, karty, kytary, 
jídlo, pití a grilování a na závěr večírek, který 
ukončil až kempař. Moc prima.

Ráno v 6.00 však vstáváme   a valíme na bus do 
Madony di Campiglio. Trošku složitě, neboť nás 
všechny do plného busu nevzali. Za pomoci 
Kubova auta, který za námi po celý týden jezdil, 
jsme se všichni dopravili až k  lanovce na Grosté. 
Dib vyřizuje všechno, teď se povedla i sleva a 
v  9.00 jsme všichni na vrcholu. Na chatě se sice 
nespí, protože plán musel být kvůli dešti změněn, 
ale užíváme si i tak nádherného dne. Nahoře se 
rozdělujeme. Někdo jde ferraty, jednu i více, jiní 
jdou kolem skal mimo ferraty. Během dne všechny 
skupinky navštíví rifugio chaty Tuckett a Brentei, 
někteří sejdou z  ferrat zpět do Madony, jiní dojdou 

od Brentei kaňonem podél říčky Vallesinella až do 
kempu. Všichni stihnou ještě i nakoupit a pak 
dlouho vyprávět pod pergolou, kde kdo byl. Báječný 
den!

Dva dny a tři noci ve Fae jsou za námi a my se 
naposledy stěhujeme. Závěr našeho putování je 
naplánován v  rakouském městečku Mauterndorf 
ve Vysokých Taurech. Z  důvodu jednoduššího 
přejezdu přes Trento, náročné trasy serpetinami 
přes Folgaridu, špinavé náročné řece Noca, se 
rozhodujeme, že si sjedeme řeku Isarco /Eisack 
nedaleko rakouskoitalských hranic, která se nám už 
v  roce 2013 líbila.   Jedeme úsek Freienfeld – 
Mittewald, dlouhý asi 13 kilometrů, začínáme nad 

slalomkou. Vody je dost, ale ne tolik jako před 
dvěma léty. Až za tmy stavíme stany na tábořišti 
s r a z u r a k o u s kýc h Ö T K v  M a u t e n d o r f u . 
Nepříjemností je, že nemáme bus u sebe, ale na 
parkovišti asi 200m od nás. Nakonec vše zdárně 
přenosíme a na další 3 noci máme sympatické 
travnaté místečko, obklopené volejbalovým beach 
hřištěm, fotbalovým hřištěm, siláží a vepřínem a 
blízko školy, kde jsou sociálky. Přidáváme se ke 
kamarádům Čmoudíkům, kteří nás již zpravují o 
festivalu dechovky, který ve městě probíhá.

Což okamžitě ráno zjišťujeme, když se ozvou 
nejdříve hladová prasata a potom zvuky trubky, 
klarinetu a dalších žesťů. Ráno se vydáváme, 
společně s  ostatními účastníky srazu na kolech 
k  lanovce na Spiereck. I s  koly nás vyvezou do 
2000 m.n.m., kde zamykáme kola a vystupujeme 
pěšky na vrchol Spiereck (2490 m.n.m.). Šampon, 
Ráďa, Hela a Tonda zdolávají „krpál“ bez pomocí 
lanovky. Tři hodiny pěšárny na vrchol uteče rychle, 
neboť se těšíme na dlouhý sjezd dolů. A pak to 
přijde frčíme dolů mezi kravičkami, krmíme se 
borůvkami a sjíždíme do St.Michael im Lungau a 
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podél řeky Mur, po Murské cyklostezce jedeme 
asfaltkou do Tamswegu a kolem řeky Taurach do 
Mautendorfu. Někteří si cestu zkracují, ale všichni 
se sjedeme u kotlíku praženice, plné hub, které 
našli řidiči Petr a Lukáš. Takže ani nemusíme vařit, 
je toho dost pro všechny. Kotlík zvalíme za 
doprovodu dechovkých va lč í ků a po lek . 
Beachvolejbal si samozřejmě dáme i s  plnými 
břichy těžkých hub.

Následujícího dne, po zaslouženém spánku 
nejdříve Petr odváží busem cyklisty a trekaře do 
známého střediska Obertauern, kde všichni 
absolvují trek do 2500 m.n.m. a následně jedou 
odpoledne na kole údolím k vodopádům a zpět do 
Mautendorfu. Pak se vrací pro vodáky a vyrážíme 
na obtížnější řeku Lieser. Lieser má vody dostatek, 
střední vodu a je skutečně parádní o obtížnosti WW 
III-II, některá místa jsou i obtížnější. Jede s námi i 
jedna loď Čmoudíků. Do Lieserschluchtu si 
netroufáme, ale Dib a Niki v kajaku jedou, společně 
s  dalšími místními kajakáři. Po návratu hrajeme 
fotbálek bosky. Dodnes mne bolí palec.

A je tady poslední den. Po krásných dnech má 
přijít změna počasí. Ráno je sice zataženo, ale 
neprší vyrážíme na řeku Taurach, s  tím že si 
sjedeme i Mur, do kterého se u Tamswegu Taurach 
vlévá. Je to příjemný lehká říčka o obtížnosti WW I-
II, jedeme 10 kilometrů a dává se do silného deště. 
Končíme u sedmimetrového jezu, který si sice 
sklouzneme, ale následně nám náhon odvádí vodu. 
Končíme, voláme Petrovi a padá rozhodnutí: Mur 
už nepojedeme, balíme v dešti lodě, stany, věci a 

vydáme se na celonoční zpáteční cestu do ČR. 
Tradiční zdržení na všech dálnicích, kterých 
využíváme a v  Opavě jsme ve 4 hodiny ráno. 
Alespoň trošku dospáváme a za nějakých 5 hodin 
se většina z  nás setkává opět, tentokrát na 
Frkošově svatbě. Ale to už víte z úvodu!

Outdoor dopadl skvěle! Nikomu se nic nestalo! 
Zážitky mocné! Mnoho nových míst! A co příště? 
Uvidíme!? Norsko, Černá Hora nebo taky nic!? TOM

1. Roční období
2. Věc, bez které se na puťáku neobejdeš
3. Název „sportu“, při kterém používáš GPSku

4. Okres, ve kterém leží Moravský kras
5. Příští velká výprava
6. Tůra
Správnou odpověď ti sdělí:   STOKA

KŘÍŽOVKA
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Je zvykem, že Bobr obsahuje převážně 
články z  proběhlých nebo chystaných akcí 
oddílu. Avšak sem tam se v něm objeví článek 
nepřímo související s Kadaem, jako je například 
tento. Berte jej jako inspiraci, proč se vydat do 
Finska a do severských zemí vůbec. 

Po tom, co jsem se Stokim připravoval tábor 
a s Tomem chystal outdoorové léto a výpravu 
do Banátu, měl jsem chuť si odpočinout, nic 
neorganizovat a vyrazit někam, kde jsem ještě 
nebyl. Skvělou příležitostí se jevila cesta do 
Finska, kde Lucka (má slečna) celé léto 
pracovala v  rodině jako aupair (pomocnice 
s  hlídáním dětí). Letenku z Prahy do Helsinek 
jsem si koupil s  dostatečným časovým 
předstihem. V půlce srpna mi však přišel e-mail, 
ve kterém stálo, že se let zrušil. Musel jsem 
tedy využít nabídnutou náhradní variantu – let 
z Prahy do Helsinek s přestupem v Berlíně.  

Nakonec se z  této nepříjemnosti vyklubala 
věc příjemná. 1. září jsem se na letišti Václava 
Havla objevil pouze o hodinu dřív, než bylo 
původně v plánu, všemi kontrolami jsem prošel 
bez problémů i se svým 22,8 kg batohem. První 
překvapení mě čekalo na ranveji, když se přede 
mnou objevilo vrtulové letadlo společnosti Air 
Berlín. Vypadalo trochu jako létající Pendolino, 
do té doby jsem si myslel, že letadla tohoto 
typu se používají pro vyhlídkové lety nad 

Prahou, ale ne. Než jsem se vzpamatoval, už 
jsme přistávali na letišti Tegel. Velký odbavený 
batoh letěl přímo do Helsinek, takže jsem se 
o něj na letišti nemusel vůbec starat a šel jsem 
rovnou na odbavení k  letu do Helsinek. I druhý 
vzlet byl úspěšný a po posunu času jsem se 
objevil v Helsinkách. Teda 25 km od Helsinek na 
letišti ve Vaanta. Nasedl jsem na vlak a po dvou 
přestupech jsem dorazil do Seinäjoki. Zde jsem 
chvíli počkal na prázdninovou mamku od Lucky 
Vuoko a společně jsme jeli k  ní domů, kde už 
čekal prázdninový taťka od Lucky, Lucka a dva 
kluci Konsta a Veika o které se Lucka celé 
prázdniny starala. 

Jelikož jsem večer dojel za tmy, teprve ráno 
jsem obdivoval farmu, kde Lucka strávila celé 
prázdniny a já dvě noci. Červený baráček, vedle 
něj 3 červené stodoly u obrovského jezera 
Ähtarinjärvi z  jedné strany a lesů a polí 
s jahodami a malinami ze strany druhé. Ten den 

ZEMĚ TISÍCŮ JEZER A OSTROVY ČERVENÝCH CEST

FINSKO A ÅLANDY 2016
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mě Lucka provezla autem po okolí. Večer jsem 
vyzkoušel slavné finské saunování. Je to zážitek. 

V sobotu ráno odjížděla rodina od Lucky na 
dovolenou do Estonska a my jsme 
měli v plánu vyrazit do národních 
parků, kterých je ve Finsku 
mimochodem asi 24. Avšak Lucka 
doléčovala chřipku a já vzal ráno 
poslední antibiotika a tak jsme se 
r o zhod l i zů s t a t j e š tě d en 
v  civilizaci. Pomoc nám poskytla 
Mari, kamarádka od Vuoko. 
Položila nás do jejího krásného 
srubu u jezera, připravila nám 
večeři a večer pro nás její manžel 
Teemu domluvil projížďku na 
loďce při západu slunce. 

Ochota „Finů z  lesa“, jak se přezdívá 
vesničanům, kteří opravdu bydlí v  domcích 
uprostřed lesa, kde sousedi bydlí alespoň půl 
kilometru daleko, je neuvěřitelná. Ráno nás Mari 
a Teemu odvezli autem do 70 km vzdáleného 
národního parku Helvetinjärven. Zlehka mrholilo 
a tak jsme byli rádi, že nás dovezli blíže, než 
bylo původně v plánu. Park byl nádherný, všude 
krásná panenská příroda, každá borovice a bříza 
je porostlá lišejníkem, jezera, bažiny, prostě 
krásan. Park v  překladu znamenající Pekelné 
jezero jsme prošli rychleji, než jsme očekávali, 
a  tak jsme se rozhodli co nejvíce se přiblížit 
druhému parku, Seitsemisen. To se nám taky 
povedlo. Nadvakrát jsme stopovali, až jsme 
dojeli k  informačnímu centru tohoto parku. Už 
byl podvečer a tak jsme jen došli na kempovací 
místo. Ve všech finských národních parcích jsou 
místa, kde člověk může přespat, rozdělat oheň 

nebo si zajít na záchod. Bylo pro nás velkým 
překvapením, když jsme došli na naše kempovací 
místo, kde bylo ohniště, kadibudky, nádherné 

jezero a bouda se dřevem, ve které 
byla pila a sekyra. Kéž by tohle 
někdy bylo i u nás… Postavili jsme 
stan, rozdělali ohník a připravili 
večeři. Tento den byl, co se týče 
počasí, jediný, kdy pršelo. Po 
zbytek dovči už jen svítilo sluníčko 
a bylo cca 16 °C. Příjemné 
překvapení potom, co mi všichni 
tvrdili, že v  září ve Finsku slunce 
neuvidím. 
Se i t semisen kansa l l i spu i s to 
(národní park) jsme v  dalším dni 
prošli kompletně celý. Téměř celá 

cesta vedla po dřevěných chodníčkách, jako na 
Rejvízu. Nikde ani odpadek i přes to, že nikde 
nejsou koše. Kéž by se tohle někdy dělo 
i  u  nás… Viděli jsme starý mlýn nebo farmu 
Kovero z  18. století. Stan a oheň jsme opět 
rozdělali na podobném místě jako předchozí noc. 
Taky jsme se vykoupali v jezeře, které bylo úplně 
čisté a  zároveň úplně černé, jelikož leží na 
rašelinovém podloží. 

S  parkem jsme se rozloučili krátkou 
dopolední 8km túrou zpět k  informačnímu 
centru. Celkově jsme za ty dva a půl dne 
nachodili 45 km. Jelikož jsme oba parky prošli 
rychleji, rozhodli jsme se pro stopování do 
Tampere. Fakt nevím proč, ale po celou dobu 
jsme měli obrovské štěstí na stopování i přes to, 
že všichni tvrdili, že „Fin ti nikdy nezastaví.“ Do 
Tampere jsme se dostali opět po dvou stopech. 
Nejprve nám zastavil typický mladý finský pár 
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(metalisti – černé oblečení, tetování, copek 
z  vousů), po chvíli se však ukázalo, že jsou to 
Izraelci, a že cestují po Finsku za kořeny metalu 
(metal je ve Finsku velmi populární). Napodruhé 
nám zastavilo dokonce hned první auto. 

Tampere je krásné město. V  centru se 
nacházejí staré cihlové fabriky. Vyjeli jsme také 
na 134,5m vysokou rozhlednu, ze které se nám 
naskytl úžasný výhled na město. Nočním 
autobusem firmy Onnibus (doporučuji) jsme se 
pak přepravili do přístavního města Turku. Noc 
jsme strávili v parku pod hradem (jeden ze čtyř 
Finských hradů). 

Ráno už na nás čekala obrovská 11-ti 
patrová loď Amorella společnosti Viking line. 
Nikdy jsem nic takového neviděl, hodinu nám 
trvalo, než jsme ji celou prošli. Na lodi se 
nacházelo několik barů a kaváren, supermarket 
nebo dokonce sprchy, ve kterých jsme se 
samozřejmě umyli. Loď nás dovezla do 
Mariehamnu, hlavního města ostrovů Ålandy 
(Alandské ostrovy jsou autonomní švédsky 
mluvící provincie Finska=). K našemu údivu jsme 
vystoupili společně s  asi 5 lidmi, ostatních 300 
jelo zpět do Turku druhou lodí. Prostě si jen 
nakoupili alkohol bez daně, pobavili se a jeli 
zpátky domů. 

Ålandy nás očarovaly už při prvním pohledu 
na ostrovy. Všechny cesty jsou červené, jelikož 
do nich silničáři přimíchávají granit. Poté, co 
jsme se na informacích dozvěděli, jak to na 
Ålandech chodí, kam vyrazit a kde přespat 
(kdekoliv volně v  přírodě, jak je oficiálně 
povoleno zákonem), jsme si v místní půjčovně 
kol vypůjčili dvě kola, jedno lepší než druhé 
( j e d n o b e z p ř e h a z o v a č k y a j e d n o 

s přehazovačkou třístupňovou), a vozík, na který 
jsme dali batohy a vyrazili jsme vstříc novým 
dobrodružstvím. Ålandy mají dohromady 6500 
ostrovů, my jsme však projeli jen největší 
z  ostrovů se stejnojmenným názvem. Ještě 
téhož dne jsme ujeli cca 35km přes druhý ze 
čtyř finských hradů Kastelholm do místa 
s názvem Bomarsund. Nachází se zde zřícenina 
bývalé ruské pevnosti, která padla v  anglicko-
francouzské válce. Hned vedle ní na pláži jsme 
rozbalili náš stan. Toto místo bylo opravdu 
nádherné, zvlášť při západu slunce nad Baltským 
mořem. 

Další den jsme ujeli asi 80 km. Nejprve jsme 
ještě prošli část Bomarsundu, pak jsme se jeli 
podívat k bezplatnému trajektu na ostrov Töftö, 
který jsme si samozřejmě vyzkoušeli tam 
a  zpět=). Naše cesta pokračovala okolo 
červených mlýnů, jablečných sadů a cibulových 
polí do okresu Geta (na Alandech se nachází 16 
okresů, my jsme za tři dny projeli 8 z  nich). 
V Getě jsme si prošli místní hory. Tedy, tak je 
nazývají pouze místní, nejvyšší místo má ve 
skutečnosti 89 m nad mořem. Jedná se 
o skalnatou terasu, která vylézá z vody. Nehledě 
na velikost těchto hor, místo je to opravdu 
skvostné. Pak už jsme jen dojeli na pláž Hällö. 
Opět s lavičkou a záchody. 

Úkol pro páteční den byl jasný – dostat se co 
nejblíže Mariehamnu, abychom nemuseli dalšího 
dne spěchat na loď. Počasí bylo stále nádherné. 
Po cestě jsme se stavovali na ovčí farmě, kde 
jsme si dali pravou finskou překapávanou kávičku 
a kochali se krásnými přírodními scenériemi. 
Jižně od Mariehamnu se nachází malé ostrůvky 
propojené cestou na násypu. Všichni nám 
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učili se zde vydat a my jsme udělali dobře, že 
jsme jim věřili. Červená cestička se klikatila mezi 
ostrůvky a my jsme si vychutnávali poslední dny 
v přírodě na Ålandech. Až tuto, v pořadí šestou 
noc, jsme strávili na místě, kde nebyly záchody a 
lavička. Nenašli jsme totiž veřejnou pláž, ale 
vůbec nám to nevadilo. Na Ålandech je všude 
krásně a všude bezpečno. 

V sobotu jsme už jen dojeli 10 km do centra 
Mariehamnu, prohlédl i jsme s i př í stav 
a  historickou loď Pommern, vrátili jsme kola a 
nastoupili do lodi Viking Grace, tentokráte 12-ti 
patrové. Ta byla ještě víc nobl než Amorella. 
Z Turku jsme pak jeli autobusem do Helsinek, 
kde jsme spali u Samuliho, bratra prázdninového 
taťky od Lucky. Společně s manželkou Kaisou a 
dcerou Sofií bydlí na ostrově Tammisalo asi 15 
minut veřejnou dopravou z centra. 

V  neděli ráno pro nás naplánovali výlet na 
lodi. Asi tři sta metrů za domem v přístavu jsme 
nasedli na jejich motorovou loď. Společně jsme 
projeli celé pobřeží Helsinek. Je nádherné 

pozorovat město z  vody. Viděli jsme několik 
přístavů a dvě helsinské katedrály. Lucka a já 
jsme vystoupili na ostrově Suomenlina, což je 
bývalá ostrovní pevnost. Celou pevnost jsme si 
prošli a městkou hromadnou dopravou (lodí) 
jsme přejeli do centra Helsinek, které jsme si 
taktéž proš l i . Zdrže l i j sme se h lavně 
v  pravoslavné katedrále, která je opravdu 
dominantou města. Po návratu domů jsme si 
nahřáli poslední finskou saunu, kterou zde má 
opravdu každý.  

Poslední den patřil procházce po pobřeží, 
nakoupili jsme poslední dárečky a vlakem jsme 
přejeli na letiště. Na letišti šlo vše hladce, a co 
nevidět jsme již letěli nad Kurskou kosou. Tento 
článek jsem napsal, takže i přistání proběhlo bez 
komplikací. Z letiště na nádraží a pak regiojetem 
hurá domů. 

Tento výlet byl opravdu nádherný. Finská 
příroda je fascinující, stejně jako sauny, Ålandské 
ostrovy a jezera. Doporučuji všem Finsko 
navštívit, já tam určitě nebyl naposledy…    DiB
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Banát, hornatá oblast rozprostírající se na území Rumunska, Srbska a Maďarska. Protéká jím řeka 
Dunaj, která je v těchto místech již veletokem. Na území Rumunska v jedné ze zákrut Dunaje se nachází 
6 českých vesnic – Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibenthal a Šumice. Lidé žijící v  těchto 
vesnicích jsou Češi, mluví česky, mají české zvyky, přesto žijí 1000km daleko od České republiky. První 
Češi zde odešli v 19. století za vidinou lepšího života. Ale… dnes mladí odchází pryč za prací, nové děti 
se nerodí a český Banát se pomalu vytrácí. 

Když jsem se v  roce 2015 ve Zlíně na sněmu Tomíků dozvěděl o táborech, které Tomíci v Banátu 
pořádali a o možnosti vycestovat do Rumunska s podporou asociace, byl jsem nadšen. I přes to, že náš 
oddíl Kadao je na zahraniční cesty docela zvyklý, vidina návštěvy krajanů v Banátu byla něco nového 
a zejména pro mě velkou výzvou. Ještě téhož roku v září, jsme se dodávkou s kamarády do Rumunska 
vydali. Byl jsem ohromen zdejší přírodou a lidmi a byl jsem přesvědčený, že tento kraj chci ukázat klukům 
a holkám našeho oddílu. Hned po příjezdu jsem kontaktoval tomácké ústředí s prosbou o dotaci a vida, 
vyšlo to…

Po dlouhých přípravách jsme se do Banátu vydali autobusem v pátek 19. září večer proto, abychom 
v sobotu ráno dorazili do Sasca Romany. Zde jsme nabalili naše batohy na dvoudenní túru, protáhli jsme 
se po dlouhé 17-ti hodinové cestě a vydali jsme se do kaňonu řeky Nery. Kaňon, který zde řeka vytvořila, 
je místy až 600 m hluboký a vylézt z  něj se dá jen na 
několika místech. My jsme si však nesli všechny věci na 
zádech, abychom mohli přespat v  kaňonu na veřejném 
tábořišti. Při cestě kaňonem jsme stihli shlédnout vodopády 
na říčce Beu, také jsme se koupali v řece, procházeli jsme 
tunýlky vytesanými ve skalách. Viděli jsme také bájné 
jezírko Dracului, u kterého jsme se utábořili. Tento den byl 
velmi náročný, jelikož jsme po dlouhé cestě autobusem ušli 
27 km.

Další den pokračovalo naše putování kaňonem až 
k vesnici Sopotu Nou, kde na nás čekal náš autobus a my 
jsme si mohli vyměnit naše velké batohy za menší a lehčí. 
Dalších 7 km bylo do kopce, odměnou však byla první námi 
dosažená nejvýše položená vesnice Rovensko. Veškeré 
ubytování nám zařizovali „kluci od Medvěda“, tedy Štěpán, 
Honza a Tibi, kteří se svou malou cestovečkou Dovolená 
v Banátu vozí do Banátu expedice. V Rovensku nám tedy 
zařídili spaní u Pražáků na zahradě. Krajanky jsou 
vyhlášené kuchařky a my jsme se o tom mohli přesvědčit 
hned první večer, kdy nám paní Pražáková připravila 
domácí prejt s bramborem a kolosální vdolky (jak je nazval 
náš kamarád Víťa) s  domácím tvarohem a marmeládou. 
Byla to sladká tečka po 14 km chůzi.

KADAO V BANÁTU

19.–28. 8. 2016
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Ti, kteří si pondělní ráno přivstali, viděli krásný východ 
slunce. Po vydatné snídani pokračovalo naše putování 
směr Gerník. Počasí se bohužel začalo kazit a těsně poté, 
co jsme dojedli naši svačinu u osady U Filipa, začalo pršet. 
Krásné výhledy byly bohužel v mracích. Na staré mlýnky 
U Petra, kde tomíci pořádali několik let po sobě tábory pro 
banátské děti, jsme však viděli dobře. Je to k nevíře, ale 
staré dřevěné vodenice jsou dodnes funkční a někteří 
krajané na nich stále melou obilí. Po 15 km jsme dorazili 
do obce Gerník, která bývala největší českou vesnicí 
v Banátu. Tentokráte jsme se měli hlásit u Franty Kusky. 
Ten nám u pana ředitele Boudy domluvil spaní v altánu za 

školou. Jelikož bylo sychravo, byli jsme rádi za „střechu“ nad hlavou. Vývar, gulášek a koláčky paní 
Kuskové jsme si vychutnali, stejně tak starší z nás domácí slivovici, kterou právě Franta přivezl z palírny. 

Úterní počasí bylo podobné tomu pondělnímu. Mrholilo a my jsme po doznění smutečního žalozpěvu 
z pohřbu pokračovali po červené turistické značce, kterou namaloval Klub českých turistů. První zastávka 
byla u Turecké díry, jeskyně opředené mnoha mýty. Jeskyni jsme si prošli a narazili i na netopýry. Počasí 
bylo opravdu špatné, déšť byl vytrvalý, ale my jsme s ním statečně bojovali. Ve Svaté Heleně se stal malý 
zázrak. Pan Hrůza nám dovolil přespat v  kulturním domě, v  teplíčku, pod střechou. Přes noc jsme 
u kamen vysušili naše mokré boty a bundy. Kvůli večeři jsme vytvořili několik skupinek a každá se vydala 
do jiného stavení. U večerních deskovek se pak všichni předháněli, kdo měl vlastně chutnější jídlo a kdo, 
že ochutnal slavné „svatohelenské rohlíčky“.

Stejně jako v Gerníku, tak i ve Svaté Heleně jsme zanesli do školy několik dárečků do místní školy. 
Paní uklízečka zrovna myla podlahu a my jsme tak dostali šanci si školu prohlédnout. Pak už jsme nasedli 
do našeho autobusu a vydali se podél Dunaje do Baile Herculane. Baile Herculane jsou staré řeckořímské 
lázně. Původně jsme chtěli vyrazit na túru národním parkem Domogled, ale jelikož nám cesta trvala déle, 
než jsme očekávali, dali jsme přednost koupeli. Ale jaké… Pod mostem u hlavní cesty byla uprostřed 
nepořádku káď s 38°vodou, ve které se místní koupali. Ještě, že hned vedle tekla řeka, ve které jsme se 
mohli po koupeli v lázních umýt. No prostě lázně po Rumunsku… Pak už jsme pokračovali autobusem do 
Eibenthalu, kde jsme postavili, stany tentokráte na kopci za hospodou U Medvěda (teď už víte, proč kluci 
od Medvěda). V Eibenthálu jsme strávili tři noci a po celou dobu se o naše žaludky starala Romina, žena 
Tibiho, a vařila opravdu skvěle. Namátkou sármy, mleté maso zabalené v zelném listu, pečená žebírka 
s bramborovou kaší nebo fazolový guláš.

Nejdelší pochod nás čekal ve čtvrtek a to 26 kilometrů do poslední námi navštívené vesnice Bígr. Byl 
krásný slunečný den a celá cesta utekla rychle. Většinu času se šlo v lese a příjemnou rovinatou cestou 
přes vyhlídku Znamána a přes hřeben Ravna. V Bígru jsme si chvíli popovídali s místní babičkou a pak už 
pro nás přijel autobus, aby nás odvezl zpět do Eibenthálu. Naši dva řidiči Petr se synem Lukášem se 
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opravdu předvedli. Rumunské cesty jsou jako naše polňačky a představte si na polňačce autobus… 
Klobouk dolů, dostali se do každé vesnice i přes všeliké nástrahy a úžiny.

Na pátek jsme s kluky od Medvěda domluvili výlet do jeskyně Ponicova a projížďku na člunech po 
Dunaji. Jel s námi průvodce Lojza, který nás provedl nejprve 1,7 km dlouhou jeskyní, na jejímž konci nás 
čekaly motorové loďky, které nás Velkou kazaňskou soutěskou dovezly k 51 m vysoké soše dáckého krále 
Decebala. Lojza nás pak ještě vzal na vyhlídku na soutěsku, která má v nejužším místě pouze 120 m 
(před soutěskou je Dunaj široký až 2 km). Odpoledne patřilo návštěvě dolů na Ubányji a nákupu domácích 
surovin od krajanů. Večer jsme si zahráli na kytaru a užívali si poslední chvíle naší výpravy.

V  sobotu jsme už jen sbalili všechny věci a vyrazili směr Opava. Cestou ještě navštívili maďarské 
lázeňské město Szeged, kde jsme strávili dvě hodinky a odpočali si při dlouhé cestě.

Musím říct snad za všechny, že naše výprava se opravdu povedla. Všichni jsme si ji moc užili, poznali 
jsme nový kout Evropy, navštívili krajany, obdivovali jejich krásnou češtinu a zjistili, že se tady u nás máme 
opravdu dobře. Expedici do Banátu mohu všem jedině doporučit, ale dlouho neváhejte, kdo ví, jak dlouho 
bude ještě český Banát žít (snad navěky)…

Obrovský dík patří klukům od Medvěda za zařízení ubytování u krajanů, Statutárnímu městu Opava, 
Klubu českých turistů za celoroční podporu a hlavně Asociaci TOM za finanční podporu celé akce. 
Děkujeme! DIB
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Na několik dní, obklopeni nádhernou přírodou, bez 
konkrétních plánů (skoro) a za (aktivním) odpočinkem, 
jsme vyrazili s Danečkem do Norska. Poslední rok nás 
Norsko začalo neskutečně lákat.  

V dubnu jsme objednali letenky do Bergenu, což je 
západní město Norska a také druhé největší.  

Doletěli jsme do Bergenu, pokračovali do Oddy a skočili 
v hlavním a největším městě Oslu. Původně měl náš plán 
ještě plno jiných zastávek, ale protože jsme se někde zdrželi 
víc dní, jinde se nám zase nedařilo nikoho stopnout a my 
museli zaplatit hříšné peníze za autobus, plán se zkrátil. 
Což ale vůbec nevadilo a navíc máme více důvodů se tam co 
nejdříve vrátit! 

V pátek brzo ráno nás můj taťka odvezl na letiště do 
Katowic a my jsme za necelou hodinu a půl vzlétali. Cesta 
uběhla rychle a my přistáli do deštivého Bergenu. Což se 
ale dalo očekávat, protože když jsem procházela různé 
příručky, všude bylo napsáno, že je Bergen nejdeštivější 
město Norska. Za deště jsem dorazili do centra a naším 
útočištěm se stalo infocentrum. Bylo pod střechou a byl 
z něj krásný výhled na celé malebné městečko. Na všechny 
památky UNESCO, které Bergen má, na přístav a na velký 
rybářský trh.  

Tři dny strávené v tomhle městečku stály za to. Opravdu 
nádherné. A navíc všechny tři dny nám svítilo sluníčko! Tak 

i z vyhlídky Floyen bylo vidět až do našeho campu 
v Grimenu.  

Další naší zastávkou bylo město fjordů – Odda. Do 
Oddy jsme jeli autobusem skoro celý den. Ale protože 
jedete po cestě a z okna míjíte vodopády, fjordy, hory, 
stáda krav a ovcí, majáky, přístavy a taky jedete šíleně 
dlouhými tunely (jeden měl i 25km!), bylo to jako 
obrovsky dlouhá vyhlídková jízda! Trajekt je v Norsku na 
denním pořádku, kvůli množství frojdů a proto nás cestou 
jeden čekal, teda vlastně dva na cestě zpátky. 

Odda je další krásné městečko. Je to městečko v údolí a 
kolem dokola jsou frojdy a v centru je jeden velikánský 
přístav. Do Oddy jsme jeli hlavně z důvodu vyjít si na 22 
kilometrovou vyhlídku Trolí Jazyk (Trolltunga). Tady nám 
pršelo tak střídavě pořád, což byla škoda. Pršelo nám 
i v den, kdy jsme šli Trolltungu, ale naštěstí se nám na 
vrcholu vyjasnilo počasí, to bylo za odměnu! Všem vám 
tenhle výstup doporučujeme, okolí je naprosto nádherné, 
trasa se jde kolem nádherného jezera a nespočtu 
vodopádů. Výhledy jsou neskutečné. A hlavně když 
dojdete k cíli! Nic krásnějšího jsem v životě neviděla! 
Kdybych tam mohla bydlet, udělám to hned :D. Opravdu 
to stálo za to a později jsme litovali toho, že jsme si nevzali 
stan a nepřespali na vrcholu, páč vidět západ a východ 
slunce v takové krajině, by byl opravdu zážitek. Celý tenhle 
výlet stál za to a myslím si, že na to budeme pamatovat do 
konce života:).

N ÁŠ  VÝL E T  D O  N O R S K A
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Naší poslední zastávkou bylo hlavní město Oslo. Do Osla 
nás autem přivezli dva poláci přes aplikaci Blablacar. Tady 
jsme byli 4 dny a skoro pořád nám svítilo sluníčko. I Oslo 
bylo nádherné, přesto, že je to město s hodně moderní 
stavbou a je tam velký ruch, na druhou stranu je obklopen 
mořem a horami.  A navíc je zde nespočet parků, jezírek 
a všelijakých možných přírodních úkazů. Vyšli jsme na 
skokanský můstek Homenkollen, prošli si slavný Vigelův 
park (kde každý druhý člověk hrál Pokemon Go) a vlastně 
jsme celé městečko za ty 4 dny prošli skrz na skrz (včetně 
muzea E. Muncha). Náhodou jsme objevili tržnici, kde bylo 
úplně všechno. A taky levný meloun a tak jsme si ho 
kupovali snad každý den :D. V sobotu nás čekat odlet 
z městečka Rygge, blízko Osla. 

Doletěli jsme v pořádku a Danův taťka nás odvezl domů. 
Čekal na nás s pečených kuřetem, bagetami a vším 
možným. Prostě parádně zakončených 12 suprových dnů!  

Doufám, že se tam ještě někdy vrátíme, protože je toho 
spousta, co jsme neviděli a nebo nestihli. Byl to zážitek 
a dokonce moc, moc fajn zážitek! :) Díky Dane! 

Anča

A je to tady zase! V  druhém říjnovém týdnu jsme se opět 
podíleli na sbírce pro nevidomé. Prodávali jsme tykadla, placky, 
náramky, propisky a píšťalky.

Přesto, že jsme letos vybírali příspěvky jen v pondělí, úterý a 
ve středu, vybrali jsme krásných 20  268,- Kč. A určitě to 
pomůže! 

Velké poděkování patří TeTe a Šamponovi, kteří celou sbírku 
zorganizovali, a ještě větší dík patří těm, kteří našli volný čas, 
kdy celé odpoledne strávili ve městě oslovováním kolemjdoucích a to jen pro dobrý skutek. 
DÍKY VÁM!!!

Světlušky a světlušáci: TeTe,Šupolka, Jirka Z., Amálka, Hanule, Julie Vlčková, Tygřík, Kača H., 
Kačka, Jája, Šampon, Stoka, Máša Rychlá, Marťa Rychlý, Tonda, TOM, Markét, Mája, Zuzka R., 
Opice, Rozálka a Anča.	 Anča	

Sbírka pro Světlušku
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Hrej	 o	 česká	 nej-to	 je	 název	 letošní	 celoroční	 hry.	 Jak	 již	 je	 z	 něj	 zřejmé,	 půjde	 o	 získávání	
„českých	nej“.		

JAK	TO	BUDE	PROBÍHAT?		
Za	každou	schůzku,	výpravu	nebo	jakoukoli	oddílovou	akci	budete	získávat	mince	tzv.	KADAONY.	
Můžete	je	získat	také	za	hry	a	vedený	deník,	který	budeme	kontrolovat	co	dva	měsíce. 
Zároveň	 jednou	 za	dva	měsíce	proběhne	nákup	 „nej“.	 Každý	 jednotlivec	 si	 za	 10	 kadaonů	může	
koupit	 jedno	„nej“	 jako	nálepku.	Aby	družina	mohla	 získat	velkou	kartu	„nej“,	alespoň	polovina	
členů	družiny	musí	vlastnit	nálepku	této	karty.	Karty	se	budou	zveřejňovat	postupně.	Podmínkou	
v	 nakupování	 u	 družiny	 je,	 že	 družina	musí	mít	 alespoň	 jednu	 kartu	 z	 Čech,	Moravy	 a	 Slezska.	
Pokud	si	družina	kartu	koupí,	nemůže	ji	získat	už	jiná	družina.		

Zisk	kadaonů:	
• schůzky	a	deskovky	-	2	červené	Kd	
• jednodenní	výprava	-	3	modré	Kd	

• víkendovka	-	5	modrých	Kd	

• větší	výpravy	(Železný	Tomík,	puťák,	atd.)	-	6	modrých	Kd	

• deník	–	0,	3	nebo	7	žlutých	Kd	
• pořadí	ve	hrách	na	oddílových	výpravách	a	schůzkách	se	sečtou		
a	každý	člen	družiny	získá	podle	umístění	–	3,	2,	1	zelených	Kd	

Kadaony	 získáte	 vždy	 na	 akci	 a	 budete	 si	 je	 schovávat	 do	 svých	 pokladniček,	 které	 od	 nás	
dostanete.	Je	to	jen	proto,	abyste	je	neztrahli,	pak	je	všechny	dáte	ke	svému	jménu	na	nástěnku.	
POZOR!!	Co	je	na	nástěnce,	to	se	počítá!	

A	CO	ZA	TO?  
To	 je	 nejspíš	 ta	 otázka,	 na	 kterou	 všichni	 čekáte.	 Nejlepší	 družina	 (Bobani,	 Orlíci,	 Brouzdalové	
nebo	nováčci)	plus	nejlepší	 jednotlivci	z	každé	kategorie	navšlví	 jedno	z	míst,	které	si	koupí.	Na	
konci	roku	si	vylosují	jedno	z	míst,	které	koupili	a	tam	(a	do	okolí)	se	vydají.	 
Tak	to	už	za	to	stojí,	ne?	

PAMATUJTE,	ŽE	SVOU	ÚČASTÍ	POMŮŽEŠ	SVÉ	DRUŽINĚ!!	 TAK	HODNĚ	ŠTĚSTÍ	A	ZÁPALU!	
TeTe	

HREJ O ČESKÁ NEJ
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3
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Stalo se už tradicí, že my starší vedoucí jezdíme těsně před 
začátkem nového semestru na takzvaný výjezd. Je to výlet 
v malé skupině do země, kde nikdo z nás ještě nebyl. Letos 
jsme se dohodli, že zajímavá bude třeba Litva. V neděli 11.9. 
jsme vyrazili ve složení Víťa, Bobo, Stoki a Evka, budoucí paní 
Stoklasová. 

Po příjezdu, kdy jsme jeli celou noc, nás v  litevském městě 
Lazdijai uvítali moc milí lidé. V  infocentru se skoro předháněli, 
kdo nám dá více informací o okolí. Dokonce v regionálním 
přírodním parku Meteliu nám slečna otevřela takovou 
interaktivní místnost, kde jsme se mohli něco dozvědět 
o želvách, které tam žijí a dalekohledem pozorovat jezero. Jen 
škoda, že byla mlha a želvy měli po sezoně. Ještě ten den 
jsme stihli navštívit starobylé město Trakai s velkým ostrovním 
hradem. Večer v  hlavním městě Vilnius se mi podařilo malé 
faux pas, kdy jsem v restauraci požádal o to nejlepší Lotyšské 
pivo. Takže pozor. Litva je anglicky Lithuania a ne Latvia.

Další den jsme se věnovali pouze historii. Bobo nás provedl 
historickým centrem Vilnusu, které je zapsáno na seznamu 
světového dědictví UNESCO a centrem Kaunasu, druhým 
největším městem v  Litvě. Den jsme zakončili prohlídkou 
Deváté pevnosti. Bývalou tvrz využívali nacisti a potom i Sověti 
k mizení nepohodlných lidí. 

Středa byl den, na který se všichni těšili nejvíce. Jeli jsme se 
podívat k  Baltskému moři na poloostrov Kurská kosa. Ten 
z poloviny patří Rusku a z  litevské strany se na něj lze dostat 
pouze trajektem. Na poloostrově je pozoruhodná příroda. Po 
příjezdu jsou kolem cesty vidět jen husté a neprostupné lesy, 
které ale po pár kilometrech vymizí a objeví se písečné duny 
vysoké až 12m. Člověk získá pocit, že se ocitl na poušti. 
Odpoledne na „kose“ patřilo vylehávání na pláži a koupání 
v moři. Večer jsme trochu porušili zákon, když jsme si ustlali na 
pláži a rozdělali oheň. Ovšem byl to až překvapivě krásný 
zážitek a na naši obranu musím říct, že těch zákazových 
cedulí jsme si všimli až ráno. 
Čtvrtek byl náš poslední den v Litvě a v plánu byla celo denní 

procházka po národním parku Žemaitijos. V infocentru nám ale 
řekli, že v parku se v místě bývalé raketové základny nachází 
muzeum studené války. To nás kluky nadchlo, a tak jsme 
trochu pozměnili plány. Bylo to opravdu zajímavé, protože jsme 
viděli nejen všechny ovládací místnosti ale i 40m hluboké 
raketové silo. Později došlo i na přírodu a prohlédli jsme si kus 
národního parku. Na večerní program našel Bobo opravdu 
zvláštní místo. Jmenuje se Křížový vrch a je to takové 
vyvýšené místo poblíž města Šiauliai, kde je vztyčeno více než

LITVA
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100 000 křížů. Jde o křesťanské poutní místo a také symbol 
vzdoru proti sovětské okupaci. Sovětský režim totiž několikrát 
nechal všechny kříže odstranit, ale místní lidé je vždy znovu 
vztyčili.

Přes noc jsme se vydali do polského města Ketrzyn. 
Samotné město není tolik zajímavé, ale kousek odtud je Vlčí 
doupě. Je to komplex bunkrů, které Hitler za války využíval 
jako své velitelské stanoviště. Bunkry jsou dnes už dost 
pobořené a nesmí se do nich chodit, jenže to nás neodradilo, 
všechno jsme prolezli a dostali se Hitlerovi málem až do 
obýváku.

Celý vý jezd jsme zakonč i l i ve známém letovisku 
u Mazurských jezer. Spíše než koupání jsme tentokrát zvolili 
spánek, protože na všechny dolehla únava a domů to bylo 
ještě 9 hodin jízdy autem. Během cesty domů jsme zhodnotili 
celý týden jako vydařený a už přemýšlíme, kam vyjedeme 
příští rok. Víťa

Jako každý rok, tak i letos jsme si nenechali ujít tradiční 
zamykání naší oblíbené řeky. I přes původní hrozbu špatného 
počasí jsme se nakonec v neděli v osm hodin sešli na 
východním nádraží. Pravda, počet účastníků nebyl nikterak 
veliký. Z Opavy nás jelo pouze devět, ale v Mokřinkách, 
odkud jsme vyráželi, se k nám připojili ještě Tom s Dibem. Z 
Mokřinek jsme vyjeli v dobré náladě, bohužel však bez 
jednoho pádla. Malý Mates si ale nestěžoval, když nemusel 
až do Podhradí pádlovat. Tam jsme si taky dali naši první a 

jedinou svačinovou přestávku a úspěšně jsme zlikvidovali řízky od Medvěda. Nemyslete si,že se to letos 
obešlo bez nějakých těch cvaknutí, ale co, to se prostě stává. Na Hradci se nám ale stalo něco, co jsem 
ještě neviděla a myslím, že jsem teda nebyla sama. Jedné nejmenované posádce se povedlo udělat do lodi 
takovou díru, že nám nad tím zůstával rozum stát. Ale ráda bych letošní zamykání Moravice uzavřela něčím 
pozitivním, takže bylo to jako vždycky super a věřím,že příště nás pojede dvakrát tolik.  KAČA

TRADIČNÍ ZAMYKÁNÍ MORAVICE 
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Bylo to minulý rok v březnu, kdy jsme my poprvé zavítali na sraz 
rakouských turistů, kde jsme se spřátelili s  jejich hlavním šéfem 
Marcusem a dalšími vedoucími. Již tenkrát jsme měli v plánu pozvat 
také je, tady k nám, do Opavy, ovšem trochu trvalo, než se Rakušáci 
rozhoupali a vše se událo až letos.  

Dorazili tedy druhý říjnový víkend v pátek večer. V osm hodin přijel 
vlakem do Svinova, kde jsme je čekali společně s Víťou, Kelišem a 
Bobem. Připravili jsme si pro ně vítací cedule, na kterých bylo 
německy napsáno: „Srdečně vítejte rakouští sousedé“ a „Ahoj 
Marcusi“. Sousedé ovšem málem nevystoupili a jeli by na Hlavní 
nádraží, naštěstí Bobo zasáhl a mohli jsme společně vyrazit dvěma 
půjčenými dodávkami do Opavy, kde jsme se potkali s  Tomem, 
Méďou a Jirkou Homolkou. Tam jsme se ubytovali v  penzionu A 
Club. Sice již bylo pozdě, ale Rakušani od oběda nejedli, tak jsme si 
vyšli na večeři do Středověkých pivních sklepů. Myslím, že všem 
velmi chutnalo. Já osobně jsem si dal česnekovou polévku a pečenou 
kachnu s červeným zelím. 

Další den jsme odstartovali výbornou snídaní. Poté jsme již mohli 
vyrazit do města, v  deset hodin nám paní přišla otevřít hlásku a 
radniční věž, odkud jsme si prohlídli celou Opavu. Zbytek dopoledne 
byl v  režii Boba, který si pečlivě přichystal prohlídku města. Začal 
historií města, nato jsme obešli nejvýznamnější budovy v centru, o 
kterých nám Robert v krátkosti vždy něco povyprávěl. Stihli jsme se 
také podívat do Slezského muzea. Našim přátelům z ÖTK se Opava 
velmi líbila, navíc si v muzeu mezi dobovými dokumenty v němčině 
připadali jako doma. Bohužel jsme neměli čas nazbyt a museli jsme 
vyrazit k dalšímu bodu našeho programu – na Lysou horu. 

Podobný výstup na Lysou už asi nikdo z nás nezažije, vyjeli jsme 
totiž nahoru autem. Na Lysé hoře již ležel sníh, nahoře dokonce 
nějakých třicet centimetrů. Ubytování jsme byli na nedávno 
dostavené chatě Klubu českých turistů, chata to je opravdu pěkná a 
ještě lépe na ni vaří. Po jídle se členové ÖTK, sešli na schůzi, kde asi 
tři hodiny řešili své srazy, práci s mládeží atd., my jsme v  tu dobu 
odpočívali. Večer jsme měli večeři formou švédských stolů, opět jsme 
se výborně najedli tlačenky, párků, klobás a dalších dobrot. Poté již 
nastoupil Tom se svou kytarou a dlouho do noci se zpívalo, taky 
Rakušani přispěli svými písničkami a nechyběly ani nějaké 
mezinárodní. 

V neděli nás již čekala jen cesta do Ostravy a loučení. Radost nám 
ovšem udělalo počasí. Po deštivé sobotě plné mlhy, nás ráno 
přivítalo sluníčko, mohli jsme se tedy kochat výhledem na zasněžené 
Beskydy. Naše kamarády jsme odvezli auty na Svinov, kde jsme se 
s  nimi rozloučili a oni odjeli zase domů. Sice naše setkání bylo 
krátké, ale stálo za to, snad ještě někdy přijedou a zdrží se déle.  

Děkujeme Klubu českých turistů,  Asociaci TOM a Statutárnímu 
městu Opava za finanční podporu této akce.  STOKI

NÁVŠTĚVA NAŠICH PŘÁTEL Z RAKOUSKÉHO ÖTK 
7.-9. 10. 2016
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JAK SE STÁT MYSLIVCEM?
Někdy	začátkem	srpna,	pár	dní	potom	co	jsem	se	vrá8l	z	outdooru,	

jsem	ulovil	divokého	holuba.	Byl	to	vůbec	můj	první	úlovek.	Když	jsem	si	
ho	 další	 den	 upekl	 k	 obědu,	 na	 chvíli	 jsem	 se	 pozastavil	 a	 vzpomínal	
jsem,	 jak	 dlouhou	 cestu	 jsem	musel	 ujít,	 než	 jsem	 střelil	 něco,	 z	 čeho	
jsem	se	ani	nenajedl.	

Mnoho	 lidí	ani	nemá	tušení	a	hodně	se	mě	 i	ptá,	co	to	obnáší	být	
myslivcem.	Chtěl	bych	tedy	všem	přiblížit,	co	vše	je	třeba,	aby	si	člověk	
mohl	střelit	holuba.	

V	první	řadě	je	třeba	se	přihlásit	do	mysliveckého	kurzu,	který	bývá	
v	lednu	a	únoru.	Jde	o	jakousi	školu	pro	myslivce,	kde	je	šest	předmětů,	
které	 se	 vyučují	 ve	 formě	 čtyřhodinových	 přednášek.	 Přednášky	 byly	
rozvrženy	 do	 osmi	 dnů,	 na	 každý	 den	 dvě	 přednášky,	 tedy	 64	 hodin	
výuky.	Nemyslete	si	ale,	že	 jsem	tam	chodil	místo	školy,	myslivost	 jsme	
se	učili	vždy	v	sobotu	od	rána	do	večera.	NaštěsP	té	zimy	nebyl	sníh	ani	
led,	takže	mě	ty	dva	měsíce	bez	volné	soboty	tolik	nemrzely.	

Dále	 jsme	 jednu	 sobotu	 v	 dubnu	 povinně	 navšPvili	 střelnici,	 kde	
jsme	stříleli	z	malorážky,	to	bylo	celkem	jednoduché,	ale	další	den	jsme	
se	 na	 střelnici	 sešli	 znovu,	 tentokrát	 abychom	 si	 vyzkoušeli	 střelbu	
z	brokovnice,	to	už	byla	větší	sranda,	s	některýma	zbraň	pořádně	házela	
a	 odnesli	 si	 domů	 i	 modřiny.	 Jednu	 sobotu	 jsem	 musel	 jít	 pomáhat	
připravit	 výstavu	 trofejí	 na	 Hradci	 a	 ještě	 jednu	 sobotu	 jsem	 musel	
oželet,	 když	 jsem	 pomáhal	 na	 střelecké	 soutěži.	 Jde	 tedy	 o	 hromadu	 volného	 času,	 který	 jsem	 si	 musel	
vyhradit.	Za	práci	jsem	nikdy	nic	nedostal,	navíc	mě	kurz	stál	přes	čtyři	8síce	korun.	S	volným	časem	to	naštěsP	
nebylo	tak	strašně,	jelikož	jsem	měl	před	maturitou,	do	školy	jsem	nechodil,	učení	taky	moc	nebylo,	takže	času	
jsem	měl	spoustu.	

Během	roku	jsem	se	ještě	musel	postarat	o	to,	abych	měl	splněnou	prak8ckou	část	mysliveckých	zkoušek.	
To	znamená,	že	jsem	se	musel	domluvit	s	myslivci	v	Hoš8cích,	abych	měl	kam	chodit	do	lesa,	pozorovat	zvěř,	
chodit	na	další	brigády	atd.	

To	 nejtěžší	 ovšem	 přišlo	 až	 letos	 v	 březnu,	 rok	 poté,	 co	 to	 vše	 začalo	 -	 zkouška	 z	 myslivos8.	 Pro	 vaši	
představu,	vypadá	to	podobně	jako	maturita,	je	šest	předmětů,	v	každém	okruh	dvace8	až	pětadvace8	otázek,	
každá	otázka	má	tři	podbody	a	vaším	úkolem	je	k	nim	patnáct	minut	mluvit.	Jen	ten	průběh	je	zajímavější,	ten	
připomíná	spíš	nějakou	táborovou	bojovku.	Mým	úkolem	bylo	za	dopoledne	obejít	šest	stanovišť	a	na	každém	
dostat	 razítko	 P	 –	 prospěl	 nebo	 V	 –	 výborný.	 Vše	 jsem	 tedy	 zvládnul	 a	 dostal	 jsem	 zelený	 diplom,	 že	 jsem	
myslivcem.,	který	je	mimochodem	daleko	hezčí	než	maturitní	vysvědčení,	v	současnos8	mi	visí	na	zdi	v	pokoji.	
Co	se	týče	náročnos8	tak	bych	to	přirovnal	znovu	k	té	maturitě.	Horší	ale	bylo,	že	mi	nikdo	nedal	týden	nebo	
měsíc	volna,	abych	se	mohl	učit.	Chodil	jsem	normálně	do	školy,	učil	jsem	se	jako	každý	druhý	a	k	tomu	jsem	se	
ve	volných	chvílích	šprtal	myslivost.	

Potom	mi	chyběl	už	 jenom	zbrojní	průkaz.	Ten	ale	 jen	ve	zkratce,	asi	pětkrát	během	měsíce	 jsem	byl	na	
policii,	 kde	 jsem	 snad	pokaždé	pla8l	 nějaký	 poplatek	 a	 k	 tomu	další	 zkouška,	 která	 stála	 další	 peníze.	 Ta	 se	
skládaly	 ze	 třech	čásP,	 teore8cké,	prak8cké,	kde	šlo	o	zacházení	 se	zbraní	a	 samotné	střelby.	U	zbrojáku	šlo	
o	to	neudělat	chybu,	kamaráda	vyhodili	na	teore8cké	čás8	a	znovu	mohl	ke	zkoušce	až	za	tři	měsíce	a	musel	ji	
znovu	pla8t.	Mi	se	naštěsP	poštěs8lo	hned	napoprvé	a	zbroják	byl	doma.	Už	 jen	stačilo	koupit	si	brokovnici,	
přihlásit	ji	na	policii,	to	znamenalo	další	poplatek	a	mohl	jsem	ulovit	holuba.	Věřte,	jednoduší	a	levnější	je	si	tu	
zvěřinu	koupit,	v	tomhle	není	myslivcům	co	závidět.	 STOKI

Chci do české 
krajiny vrátit drobnou 

zvěř :-)
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Naší první vícedenní výpravou byl opět sraz oddílů na 
Bítovském mlýně, na kterém probíhá pětiboj mezi všemi. 
Na webu jsme byli přihlášeni v hojném počtu, ale kvůli 
nemoci se nám odhlásilo okolo 5 členů, kteří nám rozhodně 
chyběli, ale taky doufáme, že se uzdravili a na příští vyprávě 
je uvidíme. Po příjezdu k hájence a krátkému přechodu na 
louku, kde sraz probíhal jsme si postavili stany, Dib nám 
vykopal ohniště a ostatní nanosili dřevo. Chvíli jsme cvičili 
soutěžní písničku, která měla název Malý pán a naši herci 
secvičili scénku "Propitá puška". Ve 12:00 proběhl nástup, 
kde byly vyhlášeny jak minihry oddílů, tak velký pětiboj. 
Letos se ke štafetě přidala zdravověda, příroda, chůze na 
chůdách a skoro tradiční vázání uzlů. Ihned po nástupu se 
všichni soutěžící převlékli a vydali se na štafetu. 

Nejlépe se jako vždy dařilo našim klukům A, kteří opět 
skončili na 1. místě, hoši B si také nevedli špatně a skončili 
v semifinále. Naše holky se nenechali zahambit a opět 
obsadili stupně vítězů, ale tentokrát místo 3. Nejstarší, 
kategorie veteráni, ukázali, že umí taky běhat a obsadili 
těsně 2. místo.Poté šlo každé družstvo splnit ostatní 
4 soutěže, kde už to záleželo všechno jen na nich. Mezitím 
Hanule s nováčky prošla stanoviště soutěží od ostatních 
oddílů. Kolem 17 hodin jsme se všichni sešli v našem 
stanovém městečku, kde kluci uvařili buřtguláš a přichystali 
věci na (ne)tradiční večeři, kterou letos byli tortilly. Tortilly 
šly samozřejmě rychle na odbyt, ale naše McKadao stíhalo 
a vyhovělo všem zákazníkům. 

Po večeři a malé pauze bylo slavnostní zapálení ohně na 
67. srazu. V tuto chvíli přišly na řadu soutěžní písničky 
a scénky, které hodnotili vedoucí oddílů. Druhý den ráno 
jsme mohli vyspávat dlouho, jelikož byl nástup 
a vyhodnocení až v jedenáct a odjezd autobusu o půl 1, tak 
už jsme si sbalili velké batohy a dali sušit stany. Nejprve se 
vyhlásili soutěže oddílů, bohužel si vše nepamatuji, ale 
pokud přijdete do klubovny jistě diplomy najdete v kronice. 
Poté se přešlo na vyhlášení písničky, která se nám vážně 
s xylofonem povedla a možná i díky němu obsadila 1. místo. 
Na řadu přišlo vyhlášení scénky a musím pochválit naše 
malinké herce a režiséra, protože i v této soutěži jsme se 
postavili na pomyslné stupně vítězů, ale tentokrát na 
druhou příčku. Málem jsem zapomněla na soutěž "O nej... 
kroniku", kde obsadila půlené 1. místo s kronikou od 
Čmoudíků (díky Ančo!). Na řadu přišlo vyhlášení 
jednotlivých disciplín, všichni napjatě poslouchali až do 
konce. Dívky se umístily na překrásném 3. místě, kluci byli 
o chloupek lepší, ale na štít stejně nedosáhli a obsadili 
2.místo a bohužel veteráni skončili na bramborovém 
4  místě. 

Po dlouhé době jsme si ze srazu neodvezli štít, ale i tak 
jsme si výpravu užili a přivezli spoustu medailí do klubovny. 
Ještě jednou díky všem, kteří se zúčastnili a příští rok na 68. 
srazu AHOJ!  STOKA

SRAZ TOMÍKŮ 
NA BÍTOVSKÉM  

MLÝNĚ
1.-2. 10. 2016
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 67. Sraz oddílů - Bítovský mlýn 30.9. - 2.10.2016   (Pětiboj)

Start. 

číslo
Družstvo Vedoucí

Š
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Hoši

1 BVÚ "C" Freedom 5 7 3 4 8 27 5

2 ZÁLESÁK Tobiáš 9 3 10 14 6 42 10

3 BVÚ "A" Ježek 2 14 6 1 2 25 4

4 ČMOUDÍK "A" Oťas 4 2 14 3 1 24 3

5 ČMOUDÍK "B" Vojta 9 6 11 10 6 42 10

6 BVÚ "B" Jerky 3 4 1 2 4 14 1

7 CHLAPECKÁ TŘICÍTKA Omar 8 8 4 12 6 38 8

8 ORION Kuba 6 9 13 9 3 40 9

9 KTO Adam 8 12 7 8 8 43 11

10 PRŮZKUMNÍK "A" Korny 7 5 9 5 7 33 6

11 PRŮZKUMNÍK "B" Vašnosta 9 13 12 11 9 54 13

12 ESKADRA Vip 8 10 5 7 5 35 7

13 KADAO "A" Šampon 1 1 2 6 7 17 2

14 KADAO "B" Kača 7 11 8 13 7 46 12

Dívky

101 DIVČÍ 2 Karča 5 2 5 2 6 20 4

102 ZÁLESÁK Markéta 4 4 6 3 4 21 5

103 KTO Katka 7 1 2 5 5 20 4

104 KADAO Mája 3 3 3 6 3 18 3

105 DÍVČÍ 3 Vikvik 6 7 7 7 7 34 6

106 ČMOUDÍK Lea 1 6 1 1 1 10 1

107 BVÚ Markéta 2 5 4 4 2 17 2

Veteráni

151 ČMOUDÍK Marťas 3 2 3 1 2 11 1

152 PRŮZKUMNÍK Martin D. 6 1 4 2 3 16 2

153 ZÁLESÁK Hanys 1 6 2 4 4 17 3

154 KADAO - PPAP Dib 2 4 5 6 1 18 4

155 BVÚ Walter 4 3 1 3 5 16 2

156 30 + 2 Jeňa 5 5 6 5 6 27 5
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LUŠTÍME S BOBREM

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
•  ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO LAZNÍ BĚLOHRAD (17.–20. 11.) 
•  MIKULÁŠSKÁ V KAMÉNCE (2.–4. 12.) 
•  VÁNOCE NA PEVNOSTI VE VRŠÍCH (16.–8. 12.) 

•  LYŽOVAČKA 2017 – ROCCA PIETORE, DOLOMITY, ITÁLIE (25. 2.–3. 3. 2017) 
•  LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2017 (1.–15. 7. 2017) 

Prasátka  
Pomocí třech čar rozdělte 

prasátka tak, aby každé bylo v 
samostatné ohrádce. 


3 ObrázkovÁ sudoku

Správné odpovědi ti sdělí:      
ANČA

AKCE PŘIPRAVOVANÉ V PŘÍŠTÍM ROCE:


