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CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Cáklí v Cákli
Lodí, kolmo i na bruslích po 
okolí Letohradu

• Hypnožábu má každý rád
Táborová náhrada za televizor

• Kadar a nováčkovská zkouška
Další z nás ti může položit 
otázku: “Jsi na kotlíku?”

• Nováčci 2017
O tom, jak se stát řádným členem

• Značení modré v Budišově
Navzdory vytrvalému déšti se to 
přeci jen podařilo... 

• Slurm
Reklamní okénko pana Marcela

• Softbal a lagori
Víkend plný slunce a sportu

• Prázdniny bezKADAA
Kam se letos vypravili vedoucí 
a proč nejsou na táboře

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

Červen
2017

OSMISMĚRKA Správnou odpověď  ti sdělí:    Keliš 
POUŽITÁ SLOVA: LABARBARA,  CHARLOTTE,  PRÁZDNINY,  PROFESOR, 
LEONARDO, ZOIDBERG, HERMESS, SCRUFFY, BENDER, MORGAN, 
LEELA,  LINDA,  SLURM,  ZAPP,  ZEMĚ,  LRRR,  MÁMA,  AMY,  FRY

BOBROVO TÁBOROVÉ ČÍSLO
Ahoj kamaráde, vítej na táboře. V tomto vydání Bobra se 

dozvíš co jsme s Kadaem podnikali v uplynulých měsících. 
Zjistíš se například, kdo vyhrál Kadar, jak jsme při značení 
modré několikrát zmokli, nebo co všechno jsme prožili na 
bomba výpravě v Cákli. Jako obvykle zde najdeš také také 
spoustu lušťovek pro táborové “dlouhé chvíle” (vždy hledej 
obrázek bobra). Přejeme příjemné čtení. REDAKCE

PŘIDEJ SE K NÁM A STAŇ SE BOBŘÍM REDAKTOREM!
Stačí, když napíšeš článek o výpravě či jiné oddílové akci, 
vymyslíš lušťovku či nakreslíš komix, předáš svůj výtvor  
Medvědovi a v dalším Bobrovi jej otiskneme.
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PODĚKOVÁNÍ
Statutárnímu městu Opava, Klubu 
českých turistů a Asociaci TOM za 
finančí příspěvky na celoroční 
činnnost našeho turistického oddílu 
KADAO.
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Již na zářijové schůzi jsme se s vedoucími domluvili, 
že letos po dlouhé době vynecháme Železného Tomíka 
v Litoměřicích, jehož jsme pravidelným účastníkem, a 
raději využijeme prodlouženého víkendu okolo Dne 
vítězství pro vícedenní výpravu.  

A tak se taky stalo. Vyrazili jsme k Tiché Orlici do 
kempu Cákle nacházející se několik kilometrů od Ústí 
nad Orlicí. Do busu jsme kromě batohů naložili také 
kola, kolečkové brusle, horolezeckou výbavu a lodě, 
jelikož poloha kempu k těmto aktivitám přímo vybízí. 
Po celou dobu pobytu jsme měli k dispozici klubovnu 
KČT, která se nachází přímo v kempu. Její kapacita 
však pro nás nebyla dostačující (není se čemu divit, 
bylo nás přes čtyřicet) a tak jsme postavili ještě pár 
stanů na louce. 

Sobotní dopoledne patřilo vodáckému výcviku a 
cyklojízdě zručnosti. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. 
Mladší se učili pádlovat na klidné vodě hned u kempu. 
A nutno říct, že jim to šlo překvapivě skvěle. 
Bonbónkem na závěr byl sjezd jezíku pod kempem. 
Starší mezitím na kole projeli jízdu zručnosti, ve které 
vynikl Uršulák, a následně podnikli krátkou 20 km 
projížďku po okolí v čele s Košťálem. Po obědě se 
skupinky prohodili. Jakmile mladší přijeli z projížďky 
po okolí a starší vytáhli lodě z vody, už na ně čekal Keliš 
na umělé horolezecké stěně, která se nachází přímo 
v kempu a lozilo se až do stmívání. Na večeři jsme si 
dali výborný buřtguláš a poté jsme nanosili trochu 
dřeva k ohni, u kterého měla Kača připravený program 
s pantomimou.

C Á K L Í  V  C Á K L I  
5 . - 8 .  5 .  2 0 1 7
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V neděli celá naše parta vyrazila autobusem 
o několik kilometrů výše proti proudu řeky do 
Letohradu. Zde jsme nafoukli veškerou naši 
vodáckou výbavu a už jsme si to frčeli po vodě 
meandry Tiché Orlice. Až teď jsme mohli naplno 
předvést dovednosti naučené na sobotním výcviku. 
Sem tam nějaký cvak přišel, ale myslím, že si vedli 
všichni na jedničku. Na posledních dvou 
kilometrech tohoto desetikilometrového úseku nás 
zastihla přeháňka a tak jsme do kempíku dojížděli 
za deště. Deštík nám drobně překazil plány, jelikož 
jsme chtěli na kolech vyrazit do krásného muzea 
řemesel v Letohradu, ale raději jsme dali přednost 
odpočinku v kempu a zelňačce, kterou nám navařil 
náš šikovný řidič Péťa. Po chvíli klidu vylezlo 
sluníčko, a my už jsme si to fičeli na kolečkových 
bruslích po asfaltové cyklostezce. Teda ne všichni, 
někteří dali raději přednost horolezení na stěně.  

Nedělní program byl již volnější. Cyklisté se 
vydali na zříceninu Lanšperk, bruslaři si vyzkoušeli 
jízdu mezi kužely a poté vyjeli do Ústí nad Orlicí, 
kde si dali zmrzku. Ostatní, zůstali v kempu a šli 
naposledy využít lezecké stěny. Jakmile se všichni 
vrátili, šlo se balit a uklízet a pak už hurá domů. 

No, ač mám Železného Tomíka moc rád, musím 
uznat, že tato akce byla opravdu povedená. Poznali 
jsme nová místa a zažili a naučili spoustu nových 
věcí. Myslím, že tento model výpravy se bude 
v budoucnu opakovat. Kde? Co třeba v Českém 
Vrbném u Budějovic? Uvidíme.  DiB 
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Najdeš 5 rozdílů? 

Správnou odpověď 
 ti sdělí:  
KAČA

hypnožábu má každý rád

Bender
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Jako každý rok jsme se i letos shromáždili 
u  klubovny, abychom změřili své síly v  závodu 
Kadar, ale pro nováčky to bylo něco víc, byla to 
zkouška, která je měla otestovat, jestli do 
oddílu patří či nikoliv. 

Hned jak jsme se sešli, se dalo usoudit, že 
bude krásné počasí, protože byla obloha úplně 
bez mráčků. A tak jsme vyrazili na kole směr 
vršovický srub, kde jsme si všichni postavili 
stany a uvrhli se do klidové atmosféry, kterou 
každý pochopil trošku jinak. Někteří se učili na 
Kadar, jiní zase odpočívali a  ostatní se ukájeli 
ve sportovních aktivitách. 

Asi po dvou hodinách jsme se sešli, 
abychom si poslechli pravidla závodu a mohlo se 
začít. Všechno šlo bez velkých obtíží a po 
hodině a půl, už byli všichni závodníci už na 
trati. 

Závod se skládal z 60 otázek a 8 kontrol se 
zaměřením na střelbu ze vzduchovky, odhadnutí 
vzdálenosti, uzlování, orientace mapy, azimut, 
házení míčků, přelézání slackliny a plížení pod 
lany. 

Hned jak skončil závod, se všichni odebrali 
ke správným odpovědím, kde někteří zjistili, že 
jsou na tom dobře a jiní špatně. Následně se 
uskutečnil nástup, na kterém se naši nováčci 
Radim, Vojta, Tadeáš, Zuzka, Lilly, Marťas, 
Kryštof Kunz, Kryštof Pernica, Ebi, Mates, 

Lucka a Pepa dozvěděli, že splnili nováčkovskou 
zkoušku, dostali oddílová trička a zapsali se na 
listinu jako právoplatní členové našeho oddílu. 
Mezi nováčky byl nejlepší Pepa, za ním byl 
Tadeáš a na třetím místě byla Lucka.

KADAR A NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA

27.-28. 5. 2017
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Z  mladších byla nejlepší Kačenka, 2. byla 
Pepina a třetí byl Radim. V  celém Kadaru 
skončila Bája třetí a o jedno místo před ní byla 
Šupolka a vítězem Kadaru se stal Pérák, který 
obdržel plnou mísu zmrzliny, o kterou se podělil 
s ostatníma. Taky jsme všichni obdrželi oddílové 
polokošile.  

Hned potom si každý opekl buřt na ohni, 
přičemž zněla hudba a zpěv kde jsme zůstali až 
do pozdních hodin. Druhý den ráno jsme se 
sbalili a vyrazili na kolech na nedalekou louku, 
kde jsme si zahráli softball a lagori, odkud jsme 
se vyjeli na kolech směr Opava. Letos se Kadar 
vážně vydařil už jen proto, že bylo krásné 
počasí.   Pérák 
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Milý bobře, už je to skoro rok, co jsem mezi Vás 
nováčky přišla. 

To vše začalo tak, že jsem se zúčastnila tábora 
„tajemství Rudého muže“. Tento tábor mne velmi 
zaujal a inspiroval k  hledání dalších dobrodružství 
a tajemství. Nezbývalo tedy nic  než se přidat k partě 
lidí, které baví pobyty v  přírodě, hraní různých 
zajímavých a naučných her, spolu s  Lilli, Ebi, Zuzu, 
Anička, Evička a z kluků Tadeáš, Matýsek, Martin, 
Pepa, dva Kryštofové a Vojta. Postupně poznávám co 
vše se může člověk, když CHCE, naučit a poznat. 
Mezi nováčky je to super, vzájemně se motivujeme 
k  dosahování co nejlepších výsledků i když to někdy 
není vůbec jednoduché. Třeba taková morseovka mi 
stále ještě moc nejde, ale za to vázaní uzlů mne baví. 
Všichni mi říkají Lucko a tak se těším, až také dostanu 
nějakou přezdívku třeba jako jí má Terka - Tete nebo 
Adam - Dib.  

Na začátku bylo vše pro mne nové, nyní se už cítím 

jako mazák hihi 😊 - skoro. Postupně se dostáváme 

k plnění Nováčkovské zkoušky neboli KADARU. Tato 
zkouška zahrnuje všechny znalosti, co jsem se 
dozvěděli a naučili od našeho začátku. K této zkoušce 
nás připravovali Káča, Hanule a Anča, kterým za 
přípravu moc děkujeme. Bez nich bychom to nedali. 

Pomalinku se blížíme k plnění zkoušky - KADARU. 
Tato zkouška proběhla 27.-28. 5. 2017 ve Vršovicích. 
Všichni jsme měli „bobky – strach“ jestli to zvládneme. 

Vše začalo startem v zahradě chaty, vybíhali jsme 
postupně a každý měl své číslo – já měla 29. Běželo se 

do lesa, kde na nás postupně čekalo neskutečných 60 
otázek a 9 stanovišť u kterých nás čekali naši vedoucí, 
Šampón a Stoky. Pro každého je těžké něco jiného. 
Pro mne třeba mapovky, uzly ty dávám v pohodě. Po 
návratu z  lesa byli všichni unaveni, ale šťastni že jsou 
v  cíli. Vedoucí nás svolali a vyhlašovali kdo prošel 
nováčkovskou zkouškou. Skoro všichni jsme ji splnili 
jen dvě moje kámošky ji budou muset zkusit složit 
znova. Holky jsou, ale učenlivé a příště to určitě 
zvládnou. Poté jsme přednesli oddílový slib: 

“Já člen turistického oddílu KADAO, slibuji svému 
oddílu věrnost, přátelství a oddanost. Budu se vždy 
chovat, tak aby mé jednání bylo v  souladu s duchem 
oddílových zákonů a abych neposkvrnila jméno oddílu 
i čest svou i svých kamarádů.” 

Huráá,  jsme členy KADAA. Chci pogratulovat 
všem, kteří splnili nováčkovskou zkouškou na KADAR. 
Hlavně Matýskovy, který je nejmenší z  družiny, ale 
i ostatním. 

 Máme ty nejlepší vedoucí!!  Lucka 

NOVÁČCI 2017
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Ráno jsme se s celou naší partou sešli u klubovny. 
Začali se nakládat batohy a všechno potřebné vybavení 
ke značení. Bohužel hned po tom, co odešli rodiče, 
začalo pršet. Ale i přes to jsme se rozhodli jet. Rozdělili 
jsme se do aut a jedna parta jela autobusem. 
Autobusovou patru zastihl déšť i po cestě na táborovou 
základnu, kde jsme spali. Takže přišli úplně mokří. 
V základně, ale vládla skvělá nálada a nikdo si nedělal 
hlavu z toho, že prší. Teda až na Toma a Marcela, kteří 
měli přichystaný program a bojovku. S vedoucíma jsme 
vymysleli jednu pantomimickou hru, která sklidila 
velký úspěch. Ale stále pršelo… 

Kolem 14:00 se vyjasnila obloha a tak jsme se vydali 
do lesa na dřevo, abychom mohli rozdělat oheň a 
vysušit všechny mokré věci i sebe.  Už to vypadalo, že 
bude hezky a tak Tom zavelel: „Jdeme značit, děcka! 
Rozdělíme se do partiček a vysvětlíme vše potřebné, 
pro ty, kteří jdou značit poprvé.“ rozkaz zněl jasně. 
Takže se jde značit! Nakonec jsme byli čtyři party. 
Skupiny od TeTe a Šampóna šli pěšky od základny a 
parta od Médi a Kači jeli auty do Budišova. Jakmile 
jsme vystoupili z auta, začalo tak moc pršet, že jsme se 
museli schovat. A ze značení zase nic nebylo. Tak nás 
Tom alespoň pozval na nanuk. 

Když jsme přijeli na základnu, parta od TeTe a 
Šampóna už na nás čekala. Po chvíli přestalo pršet a my 
mohli zase rozdělat oheň. Ufo vymyslel skvělou 
míčovou hru „Finta“ do které se zapojili skoro všechny 
děcka i vedoucí. Chvíli jsme poblbli venku, bylo to 
príma. Bylo už k večeru a my všichni jsme měli hlad. 
Těšili jsme se na Marcelův skvělý segedínský guláš, 
který stál za to. Všichni si pochutnali a Lucka si 
dokonce přidala. 

Večer si všichni sedli okolo ohně a Tom s TeTe začali 
hrát na kytaru. Zpívali jsme, opékali marshmallouny a 
bylo nám fajn. Pozdě v noci utichly kytary a my jsme 
usnuli. Dobrou noc  

Druhý den ráno byli jako první vzhůru mladší. Na 
snídani jsme měli sladké rohlíky a kakao. Starší 
pomohli s balením mladším a už se uklízelo, chystaly 
svačiny a připravovalo se na značení. Totiž, abyste 
pochopili, ráno nádherně svítilo sluníčko a tak je jasné, 

že když se nám značení nepovedlo v sobotu, v neděli 
jsme značit šli. Zase jsme se rozdělili do stejných 
partiček jako včera a vyrazili jsme. Značilo se dobře, 
parta od TeTe naznačila 11,5 km, což je opravdu hodně. 
Společnými silami se nám podařilo naznačit skoro 
celou trasu. Takže velké DÍKY všem, kteří s námi 
značili a jeli na výpravu. I přes špatné počasí jsme si to 
společně moc užili!  Tak ahoj na další výpravě!   Uršula 

ZNAČENÍ MODRÉ V BUDIŠOVĚ 
NAD BUDIŠOVKOU

10.-11. 6. 2017
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1. Kde se pořádá letošní tábor
2. Kdo představuje profesora Farnsworthe
3. Jméno robota ze seriálu Futurama
4. Kdo představuje velitele hvězdné lodi Nimbus
5. V pořadí druhá planeta, která je nejblíže k Slunci
6. Vědeckofantastický žánr (děj je často zasazen do vesmíru nebo budoucnosti)
7. Příjmení propagátora nápoje Slurm
8. Jak se nazývá planetární systém hvězdy Slunce (nachází se zde i naše planeta)
9. Zařízení určené k pobytu ve vesmíru (střednědobé pobyty, měsíce, roky…)
10.Jak se nazývá člověk, který si zaplatil cestu do vesmíru ze soukromých prostředků

křížovka

Správnou odpověď ti sdělí:    
LP a ŠAMPON



[ ! ]11

Kolik nápojů 
SLURM vypije 

Slurm MacKenzie 
než si to pořádně 

užije?

Správné řešení
ti sdělí:  MARCEL

UŽIJ SI 
BLUDIŠTĚ!

Jakou rychlostí letí tyto podivné rakety? 
Jakou rychlostí letí, zjistíš, když sečteš všechna čísla na vrtulích. Vybarvi správnými pastelkami 

nejrychlejší a nejpomalejší raketu. (Světlé odstíny – pomalá/ Tmavé odstíny – rychlá)

Správnou odpověď ti sdělí:
    STOPAŘ
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Kam se poděli vedoucí, kteří nejsou na táboře? Zajímá tě to? Čti dál!.
Bobo - Aktivní zálohy  
Někdo jede o prázdninách k moři, někdo pracovat do zahraničí. Já si zvolil 
letní dobrodružství z  úplně jiného soudku – přihlásil jsem se do armády, 
respektive do Aktivních záloh.
Jedná se o jednotky, které tvoří normální lidé, co chodí do práce a jednou za 
čas jedou na vojenské cvičení. Tyto jednotky se nepoužívají v zahraničí, ale 
jsou nasazovány k  ochraně a ostraze hranic, důležitých budov jako jsou 
elektrárny, továrny, ministerstva nebo se záložáci využívají například při 
živelných pohromách. 
Na konci července tak jedu na 6titýdenní základní výcvik do Vyškova. Budu 
bydlet ve vyškovských kasárnách, učit se vše, co vojáci z  povolání – 
pochody, hodnosti, topografii, střeleckou přípravu, chemickou přípravu nebo 
rozložit a složit zbraň atd. Pokud to všechno zvládnu (málo spánku, 
pochody s  plnou polní, výcvik v  terénu…) a na konci udělám všechny 
kontrolní testy a praktické zkoušky, stane se ze mne voják v Aktivní záloze. 

Motýl – S turnajem mladých fyziků do Singapuru  
Co se týče táboru, tak na ten nejedu, poněvadž jsme postoupili v soutěži TMF, a jedeme 
tak all inclusive do Singapuru, kde se budeme prát o medaile. Zbytek prázdnin mám 
v  plánu cestovat stopem po Evropě (možná s Radlicí), udržovat naši zahrádku 
v Brumovicích nebo vydělat někde nějaký ten peníz.

PRÁZDNINY BEZKADAA! 

Co by to byl za oddílový rok, kdyby se Kadao nezúčastnilo turnaje 
v softbalu a v lagori. Za normálních okolností se tyto dva turnaje v jednom 
víkendu nepotkávají. Jelikož však v původním termínu lagori nevyšlo 
počasí, byl turnaj přeložen na stejný víkend, ve kterém se konal softbal. 
V sobotu se tedy skupina Kadaáků vypravila k hlučínské štěrkovně.  

S příslibem krásného počasí a s vidinou nádherně prožitého dne 
dorazili na místo konání. Jako vždy ihned popadli rukavice a spěchali se 
rozházet. Po nástupu již nic nebránilo tomu, aby se turnaj započal. Náš 
oddíl postavil jedno mladší a jedno starší družstvo. Nutno přiznat, že 
mladším se dařilo o něco lépe než starším. Nikdo si však nenechal pokazit 
náladu a všichni si naplno užívali dne plného softbalu a koupání. Den to 
byl vskutku podařený.  

V neděli jsme vyrazili do Ostravy na turnaj v lagori. Ti z nás, kteří se už 
den předtím účastnili turnaje v softbalu, byli již z rána dost vysíleni. 
Nadšení ze hry však neutuchalo. Vždyť jsme přeci obhajovali vítězství 
z minulého roku. Opět jsme se neohroženě vrhali do boje o putovní štít. 
Ačkoli jsme postavili družstva ve všech kategoriích a hráli jsme jako 
o život, v turnaji jsme letos nezvítězili. Obsadili jsme však krásné druhé 
místo a odjížděli jsme s pocitem, že jsme do toho dali vše a že příští rok to 
snad zase vyjde. A tak jsme strávili nádherný víkend. Počasí nám přálo a 
my si užívali sportování. To vše díky Zálesákům a Čmoudíkům, kteří pro 
nás tyto dva turnaje připravili. Kača

SOFTBAL A LAGORI ANEB VÍKEND PLNÝ 
SLUNCE A SPORTU3.-4. 6. 2017
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Alice – USA – stát Wisconsin – město Green Bay 
Ali na konci května vyjela do USA, kde bude přes celé prázdniny pracovat. Našla si práci ve fish marketu 
Baileys harbor ve městě Green Bay (na břehu Michiganského jezera) ve státě Wisconsin. Zastává různé 
práce. Pracuje v cukrárně, v kuchyni, obsluhuje,… Všechny vás zdraví! Má se moc dobře!:) 

Dib a Lucka – USA – stát Washington – město Winthrop  
Léto 2017 jsme se já (Lucie) a Dib rozhodli prožít v jiném než „aupairkářském“ a „kadaáckém" duchu. Již 
v listopadu jsme se zapojili do programu Work and Travel USA a po dlouhém vyřizování různých dokumentů 
se 23.6. vydáme přes velkou louži do západního světa, konkrétně do městečka Winthrop na severozápadě 
USA ve státě Washington, kde budeme 10 týdnů pracovat v hotelu Sun Mountain Lodge na pozici 
housekeeper (uklízeč pokojů). V září máme v plánu procestovat západní pobřeží a navštívit města jako je 
Los Angeles, San Francisco a Las Vegas nebo národní parky Yosemite, Sequoia, Death Valley, Zion, Arches 
a Joshua Tree a další. Držte nám palce, ať vše klapne a v září se s Vámi podělíme o zážitky :-).	

Víťa – USA – stát New Hampshire – město Bartlett  
Víťa odjel na prázdniny pracovat do restaurace Matty B’s Mountainside Cafe, taky do USA, ale státu New 
Hampshire. Víc vám říkat nebudu, jelikož své dojmy, pocity a zážitky Víťa sděluje sám na stránku 
www.vitatubyl.cz. Běžte se mrknout!;)
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Anča – Island – Reykjavík 
Rozhodla jsem se, že oželím prázdninové aktivity 
s Kadaem (ač se mi to nedělá snadno!) a pojedu do světa, 
především zlepšit si angličtinu. Jasná volba padla na 
Island, nejspíš mě okouzlila krásná příroda. Napsala jsem 
na internet různé „inzeráty“ a za nedlouho se mi ozvala 
moje budoucí hostmum Hulda Halldóra Tryggvadótir a 
hostdad Hjalti Axel Yngvason (pro ukázku, jak je Islandština 
šílená!), jestli bych se nechtěla stát jejich Au-pairkou. Dali 
jsme si pár Skype telefonátů a dopadlo to tak, že jsem 19.6. 
odletěla za touto rodinou, přímo do centra Reykjavíku. 
Starám se o jejich staršího syna Tryggviho (2 roky), 
kterému se ještě teď,  v  květnu, narodil mladší brácha 
Grímur Logi. Taky uklízím a občas vařím. 
A jestli vše klapne, jak má, tak se na začátku  září 
koukneme s  Danečkem na krásy Islandu spolu, i mimo 
Reykjavík.  
Užijte si prázdniny!:) Ahoj!	

Urša – Skotsko - Blairgowrie  
Urša s  Harrym se chytají o prázdninách do Skotska do 
městečka Blairgowrie, kousek od hlavního města 
Edinburgh. Jeden měsíc budou pracovat na farmě – sbírat 
jahody. Pak by chtěli cestovat, buď prozkoumávat krásy 
Skotska, anebo Francie.	

Domča – Anglie – Londýn 
Domča se sice do Londýna nechystá přes prázdniny, ale 
chystá se tam od září do února. 
Jede přes program Erasmus+, což je program, který 
studentům umožňuje pracovní nebo studijní pobyty.  
 
Domča bude pracovat v  České škole bez hranic 
(v  neziskovce), kde  sobotu a v  neděli chodí děti Čechů, 
kteří žijí v Londýně, anebo děti, které mají aspoň jednoho 
rodiče Čecha a bydlí v  Londýně. Učí se zeměpis, český 
jazyk, přírodopis a dějepis. Domča bude pomáhat učitelům 
s výukou a taky učit. Ve středu ještě bude jezdit do malého 
městečka za Londýnem a dělat totéž. 

Stoki – Moskva – Sibiř  
Na konci června, přesněji od 28. 6. do 17. 7., takže necelé 
tři týdny, letíme z Bratislavy do Moskvy. Tam chceme strávit 
dva dny. Potom nasedáme na Transsibiřskou magistrálu a 
hurá na Sibiř. Nejedeme v  kuse, ve vlaku strávíme 
převážně noci. Dny potom budeme trávit ve městech, která 
jsou cestou - Nizhny Novgorod, Kazaň, Yekaterinburg, 
Novosibirsk. Něco přes den strávíme v národním parku 
poblíž Krasnojarsku a pak hurá do Irkutsku a na Bajkal, tam 
budeme nějakých osm až deset dní chodit na těžko po 
horách. Já s Honzou Marečkem poletíme z Irkutsku zpátky 
do Moskvy, odkud poletíme zpátky domů. 
Cheek (Lamův bratranec) pokračuje sám vlakem přes 
Mongolsko do Pekingu, odkaď letí na Bali.

O cestě Stokiho a jeho kamarádů se více dozvíte v dalším Bobrovi! Stoki chce udělat velký 
článek;)!
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Oddíl je pro mnohé z nás důležitou součástí našeho života. Sebral nám spoustu 
času, spoustu volných víkendu a mnoho peněz. Ovšem tyto negativní věci jsou 
téměř přehlédnutelné oproti tomu, co nám dal. Právě onen ztracený čas o víkendech 
za spoustu peněz nám totiž přinesl nejen znalosti, praktičnost a vytrvalost, které 
využíváme dennodenně, ale hlavně kamarádství, které přetrvává (snad) navždy. 	

Oddílem prošlo již 

mnoho 
č l e n ů a m n o h o 
z  nich se k  němu 
často hlásí i přes to, 
že se již nemohou 
zúčastňovat schůzek 

č i 

výprav. 
Jsou mezi nimi však 
č lenové, kteří se 
snaží být aktivní. 
Ano, mám na mysli 
studenty studující na 
univerzitách po celé 
republice. 	

KAM NÁS OSUD ZAVÁL? LUŠTÍME S BOBREM

Co se skrývá pod slovy?

Správné odpovědi ti sdělí:      STOKA a HANULE

SUDOKU  
Doplň tabulku 
o  zbývající 
číslice 1 až 9 
tak, aby se 
žádná číslice 

v žádnám 
sloupci, řádku, 
a ani jednom 

z devíti malých 
čtverců o hraně 

3 čtverečky 
neopakovala.


Dokážeš to?

ezmě ………………….
ihdožal ………………….

kahosnue ………………….
asar ………………….

beoirgzd ………………….
mntuta ………………….

tmseaaofr ………………….
straeodi ………………….

kreata ………………….
uutmaafa ………………….
kahosnue ………………….

erndbe ………………….
guartna allee ………………….

koo ………………….
elaatpn ………………….
otbro ………………….



[ ! ]16

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• VYSOKÉ (NÍZKÉ) TATRY - PUŤÁK PRO STARŠÍ (28. 9.-1. 10.) 
• RAKOUSKO A SLOVINSKO  ANEB ALPY  S ODDÍLEM  2017 (28. 7.-6. 8.) 
• CYKLOPUŤÁK PRO MALÉ I VELKÉ (19.-27. 8.) 
• BRIGÁDA NA KUSALÍNU - VSETÍNSKÉ VRCHY (8.-10. 9.) 
• SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU ANEB STAŇ SE SVĚTLUŠKOU (11.-14. 9.) 
• VÝPRAVA V ÚDOLÍ MORAVICE (16.-17. 9.) 
• VYSOKÉ TATRY (28. 9.-1. 10.) 
• SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ U BÍTOVSKÉHO MLÝNA (7.-8. 10.) 
• PODZIMNÍ PUŤÁK (26.-29. 10.) 
• ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ 1.VÍKEND (3.-5. 11.) 
• BUČOVICE ANEB ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM (16.-19. 11.) 
• ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ 2.VÍKEND (24.-26. 11.) 

POMOŽ POSÁDCE NAJÍT CESTU  ZPĚT NA ZEMI
Správnou odpovědi ti sdělí:      MÁJA


