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PODĚKOVÁNÍ
Statutárnímu městu Opava, Klubu 
českých turistů, Asociaci TOM a 
MŠMT ČR za finančí příspěvky na 
c e l o r o čn í č i n n n o s t n a še h o 
turistického oddílu KADAO.

CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Ohlédnutí za letošním létem
Přehled toho co jsme prožili

• Norsko
Letní superoutdoor 2018

• LA na Islandu
Další putování Diba a Lucky

• Ahoj z LTŠ
Vzdělávací akce pro instruktory

• Brdy, Písecko aneb KADAO na 
kolech
Cykloputování jihem Čech
 

• KADAO na Kusalínu
Opět jsme přiložili ruku k dílu

• Nízké Tatry
Cestou přes Chopok a Ďumbier

• Svatba Juráše a Verči
Další vedoucí do toho praštil:)

• Za posledním puchýřem
Po okolí Semil a Českým rájem

• Čistá řeka Opava
Vyklízení naší řeky od nepořádku

• Sbírka pro Světlušku
Informace o sbírce pro nevidomé

• Pozvánky na oddílové akce
Letní outdoor a Zimní sraz

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

Prosinec 
2018

Milí rodiče, milí oddíloví kamarádi, 
přejeme Vám - jménem našeho oddílu - klidné a pohodové vánoce a do 

nového roku hodně zdraví, štěstí a nevšedních nejen turistických zážitků.
V tomto čísle Bobra se můžete dočíst, co všechno jsme společně prožili 

během uplynulých několika měsíců. Můžete se společně s námi vydat do 
Norska, s Dibem a Luckou na Island, dozvíte se, jak prima akce je LTŠ, 
nebo s námi můžete vyrazit pěšky do Nízkých Tater či na Poslední 
puchýř do Semil. Mnozí z vás pomohli s úklidem řeky Opavy a sbírkou 
pro Světlušku. Zavítali jsme také na jednu oddílovou svatbu - Juráše a 
Verči. Chytré hlavičky si mohou opět něco vyluštit, tentokrát dokonce 
soutěžíme o drobnou odměnu! Všem přejeme příjemné čtení.

REDAKCE

POMOZ BOBROVI VYŘEŠIT 
VÁNOČNÍ ROVNICI
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Dosaďte za dárek, zvoneček a stromeček 
taková čísla, aby dávala rovnice smysl
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Náš turistický oddíl zaž íval o letošních 
prázdninách skvělé dny plné sportování, workshopů a 
her na loukách a v lesích v údolí Rokytné, cestování, 
táboření a treků po horách (Podyjí, údolí řeky Jihlavy, 
Rondane, Jotunhaime, Ramsdale), jízdy na divokých 
řekách (Trysilelva, Atna, Sjoa, Valdolla), šlapání na 
kolech (všude v Norsku) a lezení via ferrata.  
Program byl vždy pestrý, zpravidla velmi zábavný a 
mnohdy velmi náročný. Byli jsme na jihu Moravy, ale 
také na severu v Norsku, chodili jsme v Podyjí, ale 
také pluli po mořích a ordech. Přemisťovali jsme se 
vlaky, autobusy, na kolech, v kánoích a kajacích nebo 
na trajektech a větších lodích – a je jedno, jestli 
zrovna pluly po Dalešické přehradě nebo po mořském 
ordu do Strandy či do německého Rostocku.  
Spali jsme v kempech, ve stanech, často pod širým 
nebem. Tábořili jsme, vařili na ohních, pomáhali 
v  táborové kuchyni. Byli jsme mnozí téměř měsíc 
mimo domov s KADAO partou a bylo to náročné, ale 
překrásné a mimořádné.  

Dovolte mi poděkovat všem organizátorům 
táborových programů a norské cesty za obrovské úsilí 
při přípravě a městu Opava, Asociaci TOM, Klubu 
českých turistů a MŠMT za nanční podporu.   TOM 

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM LÉTEM 
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Hned na úvod v pátek ráno nás čekala malá nepříjemnost. Když už byl nabalený celý autobus s vlekem, 
zjistili jsme, že nám nesvítí světla u vozíku. Chvíli jsme stresovali, co budeme dělat, že bez toho nemůžeme 
jet, ale sešli se magistr Medvěd a magistr Jesus, spojili se v jednoho inženýra a elektrický obvod spravili. 
Naše cesta vedla do polského přístavu Świnoujście, odkud jsme si užili celonoční plavbu trajektem do 
švédského Trelleborgu.

Kolem sedmé ráno jsme připluli do švédského přistavu Trelleborg. Odtud nás čekala další celodení cesta 
na sever Norska do tábořiště Snerta. Malinko nejistoty bylo cítit před hraničním přejezdem ze Švédska do 
Norska. Stres byl však zbytečný, protože jsme nenápadně a bez povšimnutí proklouzli. Hodně nám ale 
pomohlo, že celníci na přechodu nebyli.

Dojezd do tábořiště už byl trochu na sílu. Začínali jsme být unavení a posledních 40km bylo po prašné 
cestě. V jednom místě kousek od krajnice stál opravdový los. Všichni včetně řidiče koukali doleva. Medvěd 
trochu rozptýlil atmosféru, když prohodil směrem k řidiči: „Dívej se dopředu, aby ten další kterého potkáme 
nebyl stírací.“

Po kvalitním večírku v tábořišti Snerta jsme se oblékli, nafoukli Baraky (lodě) a vyrazili na první letošní 
vodu. V Norsku je momentálně dost sucho, takže Trysilelva, která má normálně obtížnost WWIII až WWIV 
byla WWII s jedním WWIII+ místem. A právě toto místo nám dalo trochu zabrat. Cvaklo se asi šest lodí 
včetně té mojí. Chtěl jsem tu chybu vzít na sebe, ale kluci říkali, že mi měl zabrat háček, což jsem jim musel 
dát nakonec za pravdu. Máme z toho totiž super videa včetně záběrů z drona a rozbor v elektronické tužce 
to dokázal.

Jinak to ale byla super voda na rozpádlování. Aspoň jsme si všichni po dlouhé připomněli, jak se ovládá 
loď.

NORSKO 
20. 7. - 5. 8. 
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Na další dny jsme se přesunuli do kempu Skogli v Atnbrua. V okolí se nabízí řeka Atna, trek v nejstarším 
norském národním parku Rondane nebo výstup na horu Rondslottet.

Atna, stejně jako ostatní řeky měla málo vody, což nám možná i vyhovovalo, jelikož se snížila její 
obtížnost z WW III – IV na WW II – III. Po krátkém rozpádlování na jezeře nás řeka přivítala několika 
nádhernými peřejemi. Jednoznačně nejlepší byla kaskáda končící krátkým slajdem po skále, která by za 
normální vody byla určitě WW IV. Další úsek řeky byl typický nedostatkem vody, vyhýbání mezi kameny a 
občas nějakou tou větší peřejí, když se údolí uzavřelo.

Další den jsem se rozhodl pojmout méně adrenalinově a šel jsem s partou deseti lidí projít se parkem 
Rondane. Během dne jsme ušli 25 km a dostali se do výšky 1100 metrů. Šel s námi i jeden z řidičů. Není na 
takové výšlapy zvyklý a tak mu to dalo pořádně zabrat. Cestou nám ale vyprávěl o jeho práci. Myslím, že 
toho teď vím dost o autobusech a o povolání řidiče. Park je to vskutku nádherný. Snad vám ho ani nebudu 
moc popisovat, podívejte se na fotku.

Zase jsme se přesunuli o 200 km dál do kempu pod slavnou Trolí stezkou, kterou jsme hned další den 
úspěšně zdolali! Úzká silnice opředena mnoha pověstmi o malých škaredých skřítcích, kteří obývají zdejší 
přírodu, se táhne od mořské hladiny Isfjordu a překonává více než 800 výškových metrů. My jsme se na ni 
odvážně vydali na kole. Musím říct, že když jsem to viděl zespodu a představil si jaké to asi bude utrpení, 
moc se mi nechtělo. Nicméně pustil jsem se do toho a svým strojovým tempem 6 km/h (místy až 10 km/h) 
jsem projel všech jedenáct serpentin a dojel až na vrchol. Nakonec to nebylo vůbec těžké. Cestu ale hodně 
usnadnila příjemná teplota. Bylo sice slunečno, ale podle mě nepřesáhla 20 stupňů.

Nahoře nás čekala odměna v podobě vyhlídky 
do údolí. Udělal jsem si pár frajerských fotek 
s kolem nad hlavou a pokračovali jsme dál. Ale 
už po svých. Tam, kde končila cesta, začínala 
pěšina k horní hraně Trolí stěny.
Po odpočinku nás čekala nejlepší část dne a 
to sjezd Trolí stezky zpátky do kempu. Dolů to 
fakt fičelo. Medvěd na svém tachometru 
naměřil 65 km/h. Kuba, který mu ujel, zase 
napočítal tři předjetá auta.
Řeka Valldola byla opravdová libůstka. Sice 
měla opět nižší stav a místo obtížnosti WWIII 
to byla poctivá WWII. Vůbec mi to nevadilo, 
protože řeka stále tekla pěknou rychlostí. 
I větší zábavné peřeje se našly a kolem byly 
nádherné hory. Na háčku jsem měl Dana, 
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který hrabal jako hraboš a vytáhl naši loď z  každé 
šlamastyky. Na kameni jsme se ocitli jen jednou, a to spíš 
kvůli tomu, že jsme se kochali.
Naše další putování vedlo k ledovci Jostedalsbreen, 
konkrétně na ledovcový splaz Nigardsbreen. Je to 
nenáročná, ale dost mokrá túra. Ledovec totiž v  těchto 
parných dnech tál víc než obvykle a potok, který z něj tekl, 
měl hodně vody. Místy se potok měnil ve  vodopád a ten 
člověka řádně osprchoval, ať chtěl nebo ne, protože kolem 
něj se projít musí. Cestou je i pár varovných cedulí, že není 
dobré chodit ke splazu příliš blízko, protože se z něj může 
odtrhnout masa sněhu a dopadem do přilehlého jezírka 

způsobit vlnu tsunami. Toho jsme ale nedbali, vylezli až nahoru a výsledek stál za to.
Posunuli jsme se zase o něco dál do kempu v obci Randsverk u královny norských řek - Sjoa. Z nového 

kempu jsme vyrazili na poměrně náročnou túru po hřebeni Gjendesheim. Na nástupní místo nás vezl trajekt 
po jezeře Gjende. Celé to měřilo 14 km, převýšení bylo kolem 900 m a nejvyšší vrchol měl 1743 m.n.m. Po 
vystoupání několikaset výškových metrů jsme uviděli druhé jezero Bessvatnet. Výhled na obě jezera je 
neskutečný. Jsou totiž vlastně na stejném místě, ale dělí je přírodní hráz Bandet a nějakých 400 výškových.

Další den jsme chtěli sjet řeku Sjoa, ale jde fakt o těžkou řeku, kde byl navíc nadstav vody a rozhodlo se, 
že by to pro nás bylo příliš těžké. Tomáš však prohlásil, že být v Norsku a nejet Sjou je jako být v Paříži a 
nevidět Eiffelovku. Zachránili nás rafťáci, kteří zajišťují komerční sjezd. Dvanáct z  nás jelo. Já jsem tam 
nebyl, ale všichni si to pochvalovali. Prý je to opravdu raftová voda a bez těchto průvodců bychom to 
nezvládli.

Cestou do Osla byla ještě jedna krátká přestávka v Lillehameru, dějišti olympijských her v  roce 1994. 
Městečko je to pěkné, viděli jsme Olympijský areál se skokanským můstkem, ale za více jak dvě hodiny 
pauzy to nestálo.

Do kempu v Oslu jsme dorazili až kolem desáté večer. U vchodu si nás převzali chlapci z ochranky, aby 
nás doprovodili k našemu místu a sdělili co všechno nesmíme. Tak například jsme nesměli vařit na vařičích, 
ale používat jejich kuchyňku vzdálenou pět minut pěšky nebo mluvit po jedenácté večer. No bylo to zvláštní, 
ale na druhou stranu to byl fakt velký kemp, kde možná nebylo lehké udržet pořádek, tak mají přísná 
pravidla.

Ráno byla na programu prohlídka Osla. Někteří jeli do centra na kole, mně se naštěstí podařilo 
zorganizovat skupinku, která jela metrem. Centrem města nás provedla jedna místní paní, co dělá průvodce 
zadarmo. Až na konci se člověk rozhodne, kolik a jestli vůbec ji dá nějaké peníze. Řekla nám toho spoustu o 
historii města a o významných budovách. Věděli jste třeba, že když se Norsko rozhodlo oddělit od Švédska 
a být královstvím neměli nikoho, kdo by mohl být králem, a tak šli za dánským princem s prosbou, aby se 
stal jejich králem? Sranda že?

Z centra jsme se ještě vydali čtvrti Holmenkolen, kde byly 
Olympijské hry pro změnu v roce 1952. Dodnes je to funkční 
a stále modernizovaný sportovní areál. Vylezli jsme na 
obrovský skokanský můstek. Když jsem ho viděl z vrchu, šel 
z  toho fakt strach. Nechápu, jak na tom můžou ti blázni 
skákat.

Tohle je vlastně závěr našeho putování. Už nás 
čekala jen cesta domů přes německý přístav 
Rostock a polskou 40 km/h dálnici. Díky Dibovi, 
že to tak parádně celé zařídil a zorganizoval. Bylo 
to super. Veliké díky Asociaci TOM Asociaci TOM 
za finanční podporu celé akce Víťa
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Ahoj všichni, 
sedm týdnů jsem strávil (Dib) s  Luckou na Islandu, 
malebném ostrově mezi Evropským kontinentem a 
Grónskem. Měli jsme v plánu navštívit ostrov pouze na 
14 dní a procestovat jej křížem krážem. Když jsme ale 
zjistili přibližnou částku, kterou bychom za cestování 
vynaložili, protočily se nám panenky. A tak jsme se 
rozhodli, že si na cestování vyděláme prací na farmě. 
Rozeslali jsme 80 emailů na islandské farmy 
s  představou, že budeme sbírat jahody, maliny, trhat 
jablka nebo jiné ovoce či zeleninu. Když nám přišla 
první a jediná kladná odpověď z farmy Glitstaðir, hned 
jsme ji vzali. 
Jahody ani maliny na farmě nebyly, zato měli 80 krav 

a 150 ovcí, o které jsme se po celou dobu starali. 
Všechny krávy jsme museli každé ráno a každý večer 
podojit a věřte nebo ne, byla to opravdu zábava. Až se 
mi po nich teď zastesklo. Krávy nejsou tak hloupé, jak 

se o nich vypráví, ba naopak. Každá je jiná, má své 
vlastnosti, pozná člověka i vlastní kóji, do které patří. 
Krav jsme dojili 39 a za den jsme vždy z krav vysáli 
700 litrů mléka. Nedojili jsme ručně, tak jako naše 
prababičky, ale vždy jsme museli krávám utřít vemínko 
hadrem, nasadit dojící zařízení a pěkně namazat struky 
vazelínou. 

Když jsme zrovna nedojili, tak jsme natírali terasu, 
uklízeli kravín, jezdili na traktoru a sbírali balíky sena 
nebo uklízeli apartmán, který farmáři pronajímali pro 
hosty. Na začátku září jsme také shromažďovali ovce 
z  okolních kopců. Ovce se totiž pohybují přes léto 
v horách a na zimu je potřeba je nahnat do ovčína. 

Hodně jsme poznávali i islandskou kulturu, jelikož 
jsme často trávili čas s  farmáři doma. Ochutnali jsme 
mnoho zajímavých jídel. Základem jejich jídelníčku je 
ovčí maso a ryby. Nejzajímavější pochoutky, které jsme 
pozřeli, byla jehněčí svíčková, velrybí steak, polévka 
z mořských plodů nebo ovčí hlava. 

Na Island jsme ale jeli hlavně kvůli cestování. Chtěli 
jsme poznat co největší kus ostrova, což se nám 
povedlo. Mezi naše největší zážitky patří čtyřdenní 
přechod Laugavegur. Tato 80 km trasa vede přes 
několik různých druhů krajiny. Začíná v  barevných 
horách, ze kterých stoupá horká pára, vede přes zelené 
údolí připomínající krajinu z  Hobbita, klikatí se pod 
ledovci, překonává lávová pole, sopečnou poušť, 
několikrát se zde musí brodit, než člověk dojde až  

LA NA ISLANDU
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k  Atlantskému oceánu na samotný konec cesty. Po 
cestě se kromě několika horských chalup nachází jen 
krásná panenská příroda. 

Na závěr našeho pobytu na Islandu jsme se rozhodli 
objet celý ostrov autem. Po cestě jsme se 
samozřejmě zastavovali na krásných místech. Bylo 
jich mnoho, ale přesto některé z  nich předčily ty 
ostatní a já je musím jmenovat. Ve městečku 
Hauganes jsme se lodí vyrazili pozorovat velryby a byli 
jsme úspěšní, několikrát jsme viděli keporkaka, 18 m 
dlouhou velrybu s  krásným dlouhým ocasem. 
Prozkoumali jsme sopečnou krajinu, kterou po staletí 
formuje sopka Krafla. Viděli jsme několik fjordů 
podobných těm v Norsku, prošli jsme se k  několika 
ledovcovým splazům, které vybíhají z  největšího 
ledovce v Evropě Vatnajökull. Obdivovali jsme krásy 
jezera Jökulsárlón, ve kterém plavou ledové kry, 
koupali jsme se v  termálních pramenech, které jsou 
rozsety po celém Islandu. Navštívili jsme i spoustu 
vodopádů, nejvyšší z  nich Glymur měří 189 m, 
nejvodnatější v  Evropě se jmenuje Dettifoss a 
nejzajímavější zase Svartifoss. Trajektem jsme vyjeli 
i  na Vestmanské ostrovy, kde jsme viděli krásného 
ptáčka papuchalka s  barevným žluto-červeným 
zobákem. 

Prostě jsme si to užili a jestli tě náš výlet zaujal a 
chceš se dozvědět více, koukni se na videa, fotky 
nebo články na náš blog 

 www.lanacestach.blogspot.com. 
Ahoj DiB
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Letní táborová škola se letos konala ve Sloupu 18.-25.8. Už 
před tím, než jsem přijela na chatu, jsem se ve vlaku potkala 
s dalšími šesti účastníky. Celkem se nás tam sešlo 20 holek a 4 
kluci z oddílů z celého Česka.

V  sobotu jsme hráli několik seznamovacích her a večer jednu 
velkou šifrovačku, která měla za úkol seznámit nás s okolím. Tu 
jsme s  našim týmem čtyř holek vyhrály. Neděle byla plná 
psychologie. 
Řekli jme si základy z  vývojové psychologie, něco málo 

o  nonverbální komunikaci a nebo taky o odměnách a trestech. 
Večer jsem podívali na videa o ostatních oddílech.

Program byl celkově docela dost naplněný například různými 
aktivitami jako stavění tee-pee, rozdělávání ohně pomocí luku, 
nebo ocílky, lasování, moc mě taky bavilo focení, nebo lezení na 
lanových lávkách. Hráli jsme hry jako lakros, disk golf, omnikin a 
hlavně vyzvědače v  České lípě, kde jsme si před tím vychutnali 
zdejší výbornou pizzu.

Když už je řeč o jídle, tak toho jsme měli opravdu dost. Dokazují 
to dvě grilovačky, dělali jsme si vlastní tortily, ale nejlepší byly 
snídaně. Jedli jsme venku a vždy po snídani následovalo zpívání 
a příjemný začátek dne. 

Myslím, že můžu za nás, za všechny účastníky ltš, říct, že jsme 
si program náramně užili, poznali jsme nové skvělé lidi a máme 
mnoho společných zážitků. Bája
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Po neobyčejně báječných dvou týdnech pod 
stany na letním táboře v údolí Rokytné, po skoro 
třech týdnech na cestě po norských horách, řekách 
a nekonečných krásách, se ještě koncem srpna 
vydala malá, patnáctičlenná parta našeho oddílu 
na cyklotýden do Brd a Písecka. Netradičně jsme 
nevyrazili vlakem, ale dvěma dodávkami s vlekem 
na kola. Oblékli jsme tentokrát červená trička 
s  logem (díky, TeTe) naší cyklovýpravy, která patří 
k neodmyslitelné tradici našich cykloputování.

Cestu jsme započali nedaleko Rožmitálu pod 
Třemšínem. Díky místním skautům jsme strávili 3 
krásné dny v  jejich hájovně Na Dědku. Vyjeli jsme 
vrch Třemšín, jezdili jsme bývalým vojenským 
prostorem kolem Padrťských rybníků a Nepomuku. 
V Příbrami jsme navštívili Muzeum rudných dolů, 
prohlédli si nejen šachtu, svezli se vláčky na 
povrchu i v  podzemí, ale také jsme obhlédli 
největší důlní stroje a vykoupali se v  nedalekém 
Bohut íně . P řes tože j sme uvažova l i , že 
prodloužíme pobyt v  příjemném chládku hájovny, 
pokračovali jsme nakonec přes Blatnou do kempu 
ve Varvažově, blízko Zvíkova.

V Blatné jsme navštívili zámek a zajímavou 
výstavu o filmech, které se točili na zámcích na 
Blatensku. Určitě jste viděli například Šíleně 
smutnou princeznu. Kempík ve Varvažově skýtal 
klid a především koupáníčko v říčce Skalici a taky 
jediné jídlo, které jsme si sami, během celého 
týdne, nevařili. Nechali jsme si posloužit. Okolí 
kempu nám nabídlo zajímavých 50 kilometrů 
kolem zámku Orlík, hradu Zvíkov, přes známé 
mosty nad Otavou a Vltavou. A taky koupaliště ve 
Zvíkovském Podhradí nám zpříjemnilo horké dny. 
Dvě noci však stačily a my pokračovali skvělou 

Sedláčkovou cyklostezkou přes vesničky Písecka 
a především kolem Otavy do Písku. Koupání na 
j ezu v  Otavě , spo lečně se zas távkou 
v cykloobčerstvení v Písku bylo osvěžující. Město 
Písek a jeho okolí jsme si během tří dnů prohlédli 
dostatečně.

Nejen nejstarší kamenný most, Sladovnu, 
náměstí, ale také rozhlednu Vysoký Kamýk, 
pivovar v Protivíně a samozřejmě nesměla chybět 
fotka u sochy Josefa Švejka v Putimi. Nádherné 
cyklostezky kolem Písku, třeba ta na soutoku 
Otavy a Blanice byly milým překvapením našeho 
cykloputování. Naše dny nám dokonale zpestřilo i 
ubytování ve třídě písecké základní školy, kde 
jsme dokonale využili dataprojektoru a wifiny, 
takže jsme si mohli promítnout snad všechna 
videa z našich uplynulých akcí.

Sedm dnů uteklo jako voda v  jihočeských 
řekách, počasí nám přálo, dodávky vrněly bez 
poruchy a nám nezbývá, než vymyslet, kam 
pojedeme v srpnu 2019 na kolech! TOM

B R D Y ,  P Í S E C K O  A N E B  K A D A O  N A  K O L E C H

1 9 . - 2 5 .  8 .
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Krásný první zářiový víkend. Je nás, i 
s Jirkou H., čtrnáct. Také čtyři auta. U řezníka 
v Jablůnce jsme naložili 14 fláků z prasátka a tři 
kila hovězího. Ve Vsetíně, při společném 
veselém nákupu, pak přidali zeleninu, ovoce a 
další dobroty a do kanystrů nabrali benzín, aby 
všechny stroje šlapaly až do neděle. Dole 
v Hovězím ještě naložili 16 pytlů cementu. Za 
šera jsme dorazili, někteří pěšky, jiní v  silných 
strojích k  známé, a mnohými z  nás i Vás 
milované chalupě,   Kusalínu. Z  aut jsme vše 
vytáhli a k tomu ještě křoviňáky, sekačku Adélu, 
motorové pily, zednické nářadí, brusky a vlastně 
vše, co by pan Lorenc taky poradil a Jirka 
nachystal. Něco se snědlo, zaznělo pár písní u 
ohně a šlo se na kutě. A to je vlastně vše Pak 
už totiž zbyla jenom práce. 

U ranních vajíček, jsme se rozdělili, pod 
vedením Jirky, který nás zahrnul úkoly:  „Marceli 
a Keli, vy dva, budete zdít celou zeď pod 
chalupou, která ujíždí do údolí a s  ním naše 
milá dřevěnice!!“ „ Danečku, tvoje parta LP, 
Pérák, Šampón, Stoki a Stopař vyklidí celý 
dřevník, který se bude bourat a uložte veškeré 
dřevo kamkoli. Samozřejmě je všechny špalky 
potřeba rozštípat!“ „ Tome, ty vezmi někoho, 
třeba Méďu, Motýla a Víťu, a strhejte starý 
heraklit a lepenku, vyndejte staré hřeby a vše 
natřete proti škůdcům a pak vlastně natřete 
celou chalupu. Jó a vše odvezte na sběrné 

místo!“ „ Ty Jesusi, vezmi pilu a pokácej…pojď 
já ti to všechno ukážu!“ „Já udělám probírku 
hlohů a ty pak můžete postahovat na jedno 
místo, budeme v  listopadu pálit“ „A kdyby Vám 
náhodou vybyl čas, pak nezapomeňte ….“ To už 
jsme neslyšeli. Stačilo! 

Práce se nám dařila a šla nám pěkně od 
ruky. To místo si zaslouží naši pozornost a 
lásku. Navíc je zde tolik práce, že by na 
Kusalínu mohla pracovat i daleko větší parta 
než ta naše a třeba týden. Nakonec se nám 
povedlo udělat ještě více. Kluci strhli a i starý 

KADAO NA 
KUSALÍNU

7.-9. ZÁŘÍ
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dřevník, který původně měli jen vyklidit. Takže 
může Hop s Yourym stavět nový.  Večerní 
koupačka byla opět, jako vloni, u Jany na farmě 
a dokonce ještě někteří zájemci vyrazili na 
koncert Vlasty Redla do Vsetína na náměstí. 

Neděle už byla jen ve znamení dodělávek. 
Vyklidili jsme i staré dřevníky, vedle kterých se 

má vrtat voda. Samozřejmě jsme postahovali 
všechny trnité hlohy na loukách a celou chalupu 
jsme vysmejčili a zbavili starých nesmyslů. 
Prořezali příjezdovou cestu a vše v okolí chalupy 
pohrabali a uklidili. Pak už jen nezbytné foto a 
hajdy zpět do Opavy, s  dobrým pocitem 
příjemného víkendu s KADAOpartou. TOM

1. Na zářijový víkend s Kadaem na Kusalínu se vždy těším. Dovedou 
vygenerovat bez problémů vždy kolem 15 ti šikovných kluků a holek 
nad 15 let, kteří na Kusalíno dorazí. Nejen, že chtějí pracovat, ale oni 
to i umí a to se všemi možnými nástroji (motorová pila, křovinořez, 
brusky, sekyry, zednické práce, natěračské práce, úklidové práce apod.). 

2. Odvoz socialistického heraklitu do sběrného dvora napadlo Toma W. 
a já to rád s dvěma závozníky zrealizoval. 

3.Vzhledem k  nárůstu automobilové dopravy u Kusalína jsme 
zrealizovali i odstavnou parkovací plochu s podélným i příčným stáním a 
pro bezpečnost našich ubytovaných bychom chtěli v  příštím roce 
vybudovat u výjezdu z chaty na hřebenovou cestu kruhový objezd. A 
hádejte, který oddíl požádám o realizaci. 

Díky Kadao, byli jste skvělí, odvedli jako každoročně vynikající práci. 

Poznámky Jirky Homolky: 
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69. sraz turistických oddílů - Pětiboj 
21.-23. 9. - Údolí Seziny
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Je to již tradice, že se náš oddíl účastní celorepublikové akce na podporu nevidomých - sbírky pro 
Světlušku. A tak jsme ve dnech 10.-14. září vypravili do ulic. Převlečeni za světlušky jsme lidem 
nabízeli možnost přispět do sbírky. Letošní rok, byl velmi úspěšný, podařilo se nám na dobrou věc 
vybrat neuvěřitelných 28 244 Kč a 7 Euro. Celkem se této sbírky účastnilo 15 TOMáckých oddílů a 
dohromady se nám podařilo nasbírat rekordních 243 181 Kč. Díky moc všem, kteří si našli čas na 
pomoc těm, kteří to potřebují. Doufám, že příští rok tento rekord opět překonáme. Bobr	

Sbírka pro Světlušku 
Letos jsme to rozsvítili opravdu pořádně

    NAJDI JMÉNA VEDOUCÍCH SKRYTÁ VE VĚTÁCH 
dokážeš to? 

Pepan šel hladově ohřát omáčku.   ……..

Velbloud Ibrahim urazil velkou vzdálenost v saharské poušti.    ……..


Zajímalo by mě, jak dlouho jste telefonovali po mém odchodu.    ……..

Závodník Tonda nečekal, že bude první v běhu na sto metrů.    ……..


Mařenka a Jeníček vyzráli nad zlou ježibabou, a tak mohli dál perníček 
uždibovat.    ……..


Prvotřídní druh kladiva je palice Fiskars.    ……..

Tatínkův velký sen je projet se v Kabrioletu.    ……..


To, kdo má rád med, věděli jen ti nejbystřejší.    ……..
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V pátek byl státní svátek sv. Václava, a tak 
jsme toho využili a vyjeli na čtyř denní výpravu 
do Nízkých Tater. 

Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli a vyjeli 
vlakem na Slovensko. Čtvrteční noc jsme měli 
domluvenou v Borové Sihoti. Cesta vlaky na 
Slovensko se nám protáhla a my přijeli do 
campu až za tmy. Nicméně i přesto se nám 
podařilo (především Aličce) zorganizovat malou 
oslavu třicátých narozenin pro našeho kamaráda 
Keliše. Oheň, párty čepičky a narozeninová 
písnička nechyběla. (Přece si Keliš nemohl 
myslet, že mu jeho kulatiny bez oslavy 
promineme:). Ještě jednou VŠE NEJ! 

V pátek nás čekal výstup na vrchol Chopok 
a spaní v hotelu Kosodrevina. Ráno nás autobus 
dovezl na místo Čertovica sedlo, odkud jsme 
vyšli na naši túru. Z 1238 m.n.m. jsme došli na 
první vrcholek Rovienky (1602m.n.m), „vyblejskli 
fotku“ a pokračovali dále na chatu Gen. M. R. 
Štefánika (1728 m.n.m.), kde  jsme se zastavili 
na obědovou a horkou-čokoládovou pauzu. 
Mňam! Následoval další vrcholek - Demanovské 
sedlo (1756 m.n.m.), od kterého bylo možné 
vyjít na nejvyšší místo s  názvem Ďumbier. 
Poslední vrchol, který nám zbýval, byl Chopok 
(2024 m.n.m). Posilnili jsme se na něj další 
horkou čokoládou nebo  kafíčkem a šli na to. 
Výhledy byly krasné, počasí nám přálo, prostě 

parááda! Z Chopoku jsme sešli dva kilometry po 
lyžařském svahu k hotelu Kosodrevina a byli 
jsme na konci prvního dne. Pochutnali jsme si 
na výborné houbové polévce, kung pau s rýží a 
spokojeně jsme odpočívali na další den. 

V sobotu jsme pokračovali po modré 
turistické značce v túře. Náš cíl byla chata 
Magurka. Dvaceti dvou kilometrovou cestu jsme 
zvládli docela rychle, jelikož po cestě nebyla 
žádná chata na zastavení a k tomu byla 
pořádná zima, a tak jsme šli svižným tempem. 
Potkali jsme kamzíky a především spoustu 
zmrzlých turistů chodících opačným směrem. 
To nás trochu vystrašilo, ale nakonec to tak 
hrozné nebylo. Námrazy bylo dost, ale vždycky 
může být i hůř. Na chatě jsme se ohřáli a 
„nadlábli“ se gulášem s knedlíky. 

NÍZKÉ TATRY
27.-30. 9.
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Ráno jsme si pospali do půl deváté, 
snědli snad všechno, co bylo kolem nás 
na švédském stole, a přecpaní vyšli na 
posledních deset kilometrů do vesničky, 
ve které na nás čekal autobus. Ten nás 
dopravil na nádraží a my vyrazili domů. 
Počasí nám povětšinou přálo,  příroda 
byla krásná a kolem vás skvělá parta 
lidí. Za mě výprava na jedničku!
Děkujeme Tomovi, že to tak skvěle 
zorganizoval a Klubu českých turistů 
za finanční podporu této akce. 
Ahoj!  Anča 

HÁDANKY + ODPOVĚDI 
Podle úryvku uhádni, o jakou pohádku jde:


Správné odpovědi ti sdělí:    ANIČKA.
Jak to stará liška uslyšela, řekla mladé lišce: “Jdi, a řekni mu, ať nehraje, že mě bolí 

hlava.“ Mladá liška vystrčila hlavičku a dědeček šup s ní do pytle. A zase hráli. 
Odpověď:  ……………………………..


Otec odešel opodál, přivázal mezi stromoví velikou palici a ta pohazována mezi stromy 
tloukla, jako když se dřevo kácí. Potom se vrátil domů. Děti šly, odkud se palice ozývala, 

ale nikoho nenašly.

Odpověď:  ……………………………..


A s chutí si obě ženy sedly a jedly. Kaše byla jako mandle. Potom si mladá vzala košík 
s vajíčky, a pospíchala do města. Trvalo to dost dlouho, než všechna vejce prodala. 


Odpověď:  ……………………………..


I začal se natahovat a jeho tělo rostlo a rostlo, až bylo vysoké jako ta jedle. Pak sáhl pro 
hnízdo a podává ho kralevici. Dobře svůj kousek umíš, řekl král.


Odpověď:  ……………………………..


Královna se v noci probudila, pomyslila si: „Co asi dělá moje dceruška?“ Vstala a šla se 
na ní podívat. Vešla do pokoje – právě odbila půlnoc. A co vidí, uprostřed pokoje stojí zlatá 

kolébka.

Odpověď:  ……………………………..


Všichni si sedli společně ke stolu. Jedli koláče, pili víno a byli rádi, že všechno dobře 
dopadlo. Holčička si potom slibovala, „ To bylo poprvé a naposled, co jsem neposlechla. A 

mluvila s někým cizím“. 

Odpověď:  ……………………………..
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A je to tady. Stalo se co se mělo stát. Naše svobodné řady 
navždy opustil všemi milovaný a oblíbený člen oddílu – 
Juráš. Budiž mu život lehký. 

A teď vážně. S radostí se velmi rychle rozkřiklo, že se 
bude konat veselka. A ne jen tak ledajaká – 
československá! 

Pár vybraných vedoucích (ve skutečnosti byl Kadaem 
obsazen jeden celý dlouhý stůl) dostalo soukromé 
pozvání a přifrčelo si to 13.10.2018 do slovenské 
vesničky Bošáca kousek od českých hranic. Už od 
dopoledne to vypadalo na krásný den a jak to vypadalo, 
takové to taky bylo. A co se výběru místa týče? Velmi 
sympatické a přírodní, kostel prý bude příště. 

Zatímco se svatební hosté začínali pomalu trousit, 
Marcel vytahoval rekvizity z auta a trochu nevěstě a 
ženichovi ten statek dozdobil po Kadaácku. Nesměl 
chybět obří transparent a tradiční hra pro novomanžele, 
která se rozbalila v sadě za chalupou. 

A pak se to stalo. S úderem 14.hodiny odpolední začala 
hrát rocková hudba a objevil se tehdy ještě svobodný 
Juráš. Krásná nevěsta Verča přišla o chvilku později a 
nikomu nezůstalo pod tím návalem krásy oko suché. Po 
obřadu a tradičních gratulacích se slova ujal generál 
Marcel. Neznalí svatebčané nastražili uši co se bude dít a 
pak už se jen nonstop smáli. Z novomanželských 
disciplín se konalo: „nesestřel si auto“, „udrž dítě ve 
vaku“, „poslouchej pozorně a najdi si ženu“ (kdyby bylo 
v ČR povoleno mnohoženství, tak má Juráš ženy 3, ale 
protože to Verča stihla jako první a oficiálně, tak ty další 
2 co si je Juráš vybral mají smůlu…ale slíbil, že za nimi 
občas zaskočí, tak uvidíme) a nakonec „zorientuj se 
nebo nic nedostaneš“. Verča měla jen jeden úkol – 
nacpat se i s šaty do malého stanu. Na závěr nesměla 

chybět tradiční halekačka Sunset song a rozbalení 
obřího transparentu s přáním.  

Před chalupou jsme ještě za světla rozbili stanový tábor, 
jak se to na Kadao sluší a patří, někteří si později ustlali 
tam, kde odpadli. 

Celý zbytek odpoledne a večera se pak jedlo, pilo, 
tancovalo a pořád dokola. Před půlnocí jsme ještě zažili 
tradiční slovenský zvyk – odčepčenie. Tancovalo se až do 
brzkých ranních hodin a novomanželé vydrželi skoro až 
do samotného konce, palec hore za ten maraton! 

Na závěr už zbývá jen pár oslavných slov. Milá Verčo, 
drahý Juráši, děkujeme za krásný zážitek, hlavně, že 
jsme jej mohli prožít s vámi. Měli jste to moc krásné a my 
jen přejeme všechno dobré a krásné roky strávené spolu. 
Děkujeme za vše!!! Šárka Pilulka 

SVATBA JURÁŠE A VERČI
BOŠÁCA - 13. 10. 2018
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Vánoční kvíz pro MLADŠÍ: 
Buď první, kdo správně vyřeší celý kvíz! Své odpovědi ukaž svému 

družinovému vedoucímu na Vánočce a získej malou odměnu!

1) Kdy vznikla tradice velkých vánočních 
stromů na městských náměstích a kdo 
ji vymyslel? 

a) V Praze v roce 1918 na popud T. G. 
Masaryka


b) V Brně v roce 1924 a vymyslel to novinář 
Rudolf Těsnohlídek


c) V Olomouci v roce 1926 a byl to nápad 
olomouckého arcibiskupa


2) Kde se v Česku poprvé rozsvítil 
ozdobený vánoční stromeček? 

a) V roce 1852 na Hradě v domácnosti 
excísaře Ferdinanda Dobrotivého


b) V roce 1812 ve vile ředitele Stavovského 
divadla


c) V roce 1855 v domku pražského kata


3) Svátek Tří králů připadá na: 
a)	6. ledna

b)	2. ledna

c)	8. ledna


4) Ve které americké firmě reklamní 
grafici vytvořili typickou postavu Santa 
Clause? 

a)	Oreo

b)	Cola – Cola

c)	Jelly Belly


6) Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové 
k jesličkám? 

a) Zlato, diamanty a safíry

b) Myrhu, zlato a kadidlo

c) Mléko, chléb a sůl


7) Odkud pochází rostlina zvaná vánoční 
hvězda? 

a) Z Asie

b) Z Afriky

c) Ze střední Ameriky


8) Z čeho se dělá vánoční František? 
a) Z mletého dřevěného uhlí kadidla

b) Nedělá se, roste v lese podobně jako 

jmelí

c) Kope se ze země jako uhlí


9) Proč slaví pravoslavní věřící např. 
v Rusku vánoce až 6. a 7. ledna? 

a) slaví je podle tzv. Juliánského kalendáře

b) prodlužují si tak oslavy Silvestra

c) slaví je podle tzv. Gregoriánského 

kalendáře


10) Kolik druhů vánočního cukroví má být 
na svátečním stole? 

a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu

b) sedm druhů – symbolicky na každý den 

v týdnu jeden

c) dvanáct – symbolicky na každý měsíc 

v roce jeden
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Vánoční kvíz pro straší: 
Buď první, kdo správně vyřeší celý kvíz! Své odpovědi ukaž svému 

družinovému vedoucímu na Vánočce a získej malou odměnu!

1) Advent trvá: 
a)	4 týdny

b)	2 týdny

c)	Jeden měsíc 


2) Mezi staré vánoční zvyky patří také 
tavení: 

a)	Plastu

b)	Olova

c)	Rtuti


3) Panna Maria byla: 
a)	Sestra Ježíše Krista

b)	Matka Ježíše Krista

c)	Dcera Ježíše Krista


4) Jesličky, které se na Vánoce vystavují 
v kostele, jsou: 

a)	Malé plastové kopie ústavů pro kojence

b)	Krmítka pro lesní zvěř

c)	Místo, kde se narodil Ježíšek, většinou 

vyřezávané ze dřeva


5) Svatý Mikuláš byl: 
a)	Laskavý mladík, který dětem rozdával 

staré oblečení a vozil je v kočáře

b)	Lakomý stařík, který dětem kradl 

sladkosti a jeho jméno je s touto tradicí 
spojována omylem


c)	Biskup v Myře a Lykii proslulý svou 
štědrostí k potřebným


6) Černý Kuba je: 
a)	Jakub natřený černým krémem na boty

b)	Označení pro kozly s černou srstí, 

narozené o Vánocích

c)	Typické jídlo chudších, vařívalo se z krup 

a hub


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?
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Ve čtvrtek jsme se všichni pozdě odpoledne setkali před 
klubovnou abychom společně vyrazili vstříc novým zážitkům. Pro 
tentokrát jsme vyrazili do Semil. V  pět pro nás přijel autobus a 
vyjeli jsme na dlouhou cestu do Českého ráje. Ještě jsme si 
odskočili do Ostravy abychom s sebou vzali náš spřátelený oddíl 
Čmoudíky. Kolem desáté jsme byli na místě. Ubytovali jsme se 
v tělocvičně zdejšího gymnázia a šli jsme spát.

Ráno jsme se probudili do krásného pátečního rána. Zašli jsme 
si na snídani a připravili se na túru. Nejdřív jsme navštívili 
dolomitové jeskyně. Tam nás provedla velmi milá paní. Poté jsme 
se vydali zpět do Semil. Večer se někteří z nás vypravili do muzea 
na retro games ale také se podívat na krásné obrazy. Dokonce 
jsme tam nalezli i maličké křídlo, takže jsme hrály a zpívali. Po 
troše kultury jsme si zahráli vybíjenou a florbal.

V sobotu jsme se vydali na výpravu za panteonem. Zde jsme si 
udělali krátkou prohlídku a pokračovali dále na rozhlednu. Tady 
jsme ale dorazili pozdě takže jsme nemohli nahoru. Večer si šli 
kluci zahrát zase retro hry a ostatní si šli zalozit na lezeckou stěnu. 
Poté následovala zase vybíjená a volejbal.

V neděli byl čas odjet sice se nám nechtělo opustit tak krásné 
místo, ale museli jsme. Jelikož nám bylo líto že jsme nemohli 
shlédnout ten krásný výhled ze včerejší rozhledny, proto jsme se 
tam vydali. Někteří z nás neměli zájem o krásný výhled, a proto si 
skočili na nedalekou ferratu. No a pak byl čas nato naposled 
zamávat Semilům a odjet domů.  

Moc děkuji za další krásnou výpravu. Děkuji také Klubu českých 
turistů za skvělou organizaci i podporu a zase příště AHOJ!   Máša
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První sobotu v září jsme vyrazili v lodích na řeku 
Opavu. Akci jsme odkládali nejen pro jiné události, 
které jsme pořádali, ale přede- vším proto, že 
stav vody v řece je dlouhodobě nedostatečný. 
Ne jp rve j sme se seš l i v Ka te ř i nkách 
u  Kašpárkovy hasičárny, odkud jsme vysbírali 
břehy směrem k mostu na Pekařské a poté 

jsme pokračovali ke Globusu a dále do Kravař. Řeka 
měla opravdu málo vody, takže kamenné splávky bylo 

potřeba přenést. Během cesty Opavou jsme využili 
především žlutých a zelených kontejnerů na plasty a sklo 

v ulicích u břehů, ve kterých jsme zanechávali odpad 
v pytlích, abychom jej nemuseli vést v lodích. Od Globusu 

jsme však již museli vytvářet sběrná místa, která ještě 
čekají na odvoz. Odpady z posledního úseku (od Oasy 

v  Komárově k jezu v Kravařích u golfového hřiště) jsme 
odvezli – za odpoledního deště – do kontejneru v Opavě. 
Cestou jsme nalezli řadu zajímavých věcí, jako například 
nákupní vozík z Globusu, dopravní značky, podprsenku, 
mrtvou kočku v pytli, několik pneumatik, hadice, polystyren a 
samozřejmě obrovské množství plastových a skleněných lahví. 
Zajímavým a velmi častým nálezem po celé délce toku až ke 
Globusu je tzv. pejskařův pytlík. Mnozí majitelé našich 
čtyřnohých kamarádů totiž exkre- ment svého miláčka sice 
umístí do sáčku, ale onen sáček potom zavážou a hodí do řeky 
č i n a břehu nechají. A také třeba rybí vnitřnosti 

v igelitových taškách jsou moc „prima“. Odpad jsme 
pochopitelně nevážili, ale málo ho skutečně 
nebylo. Chtěl bych poděkovat všem klukům, 
holkám a přátelům, kteří se zúčastnili, za aktivní 
pomoc – jmenovitě Alici, Opičce, Marcelovi, 
Kačce, Méďovi, Peti, oběma Petrům, Lucce, 
Martinovi, Vaškovi, Stopa- řovi, Jesusovi, 
Michalovi a také městu Opava, které tuto 
aktivitu podporuje a přispělo nám na pořízení 
vodáckého vybavení. Je jasné, že budeme 
dále pokračovat a vydáme se také opačným 
smě r em, po obou 
březích od Skrocho-
vic. TOM 

ČISTÁ ŘEKA 
OPAVA
1. 9. 2018
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Bobrovy domalovánky 
Vezmi tužku a dokresli obrázky, stačí pospojovat čísla od 

nejnižšího po nejvyšší
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Letní	outdoor	2019		aneb	COŽ	TAKHLE	DÁT	SI	BALKÁN  
na vodě, v horách, na kole, u ohně, při sportu a s partou 

19.7 – 3.8. 2019				datumování,	zatím	jen	rozmezí,	předpoklad	cca	12	dnů	
	

AHOJ	kluci,	holky,	mámy,	tátové,	přátelé,		
opět	 chceme	 vypravit	„Kadaočundrbus“.	Program	 teprve	 vymýšlíme,	 ale	 již	 se	 rýsuje.	 Uvedené	 datum	 je	 absolutně	 maximalistická	
varianta,	ono	to	bude	nejspíše	kratší!		Sjedeme	některé	vytipované	řeky,	vyrazíme	na	kolech	i	pěšky	do	kopců	i		údolími	řek,	vyzkoušíme	
ferraty,	prohlédneme	památky	a	starobylá	městečka.	Budeme	kempovat,	zpívat,	sportovat,	sedět	u	ohňů,	ochutnávat	místní	speciality,	
prostě	budeme	v	partě	na	„čundru“.	Základem	trasy	a	programu	bude	splutí	vybraných	řek	v	oblastech,	které	nabízejí	treky	v	horách	a	
samozřejmě	cyklistiku	s	možností	návštěvy	zajímavých	míst.	Pokusíme	se	neminout	nic,	co	bychom	měli	cestou	vidět.		
	

	

Vodácký	program	nabízí	na	výběr	(dle	vody	a	obtížnosti	WW	I-III	(IV)):		

Černá	Hora:	 	Tara,	Morača,	Lim,	Piva,	Drina		//			Bosna	a	Her.:		 		Vrbas,	Neretva,	Una,	Unac,	Sana	//			

Chorvatsko:	 	Cetina					…..záleží	na	vodním	stavu,	možnostech	programu	apod.	Pojedeme	na	kajacích	a	
samovýlevacích	kanoích.		
	

Ferraty,	pěší	trek	a	třeba	městečka:		
Vodácký	program	si	také	zpestříme	celodenními	túrami,	které	nás	zavedou	do	pohoří	Komovi,	Biogradska	
Gora	a	především	Durmitor,	 kde	si	užijeme	divokost	černohorské	přírody	a	 jejích	horských	štítů.	Můžeme	
třeba	 vyšplhat	 na	 hřebeny	Meděd	(2287	 m)	 a		Kom	 Vasojevičku	(	 2460	 m).	 Zajímavá	 může	 být	 zastávka	
v	trochu	 orientálním	 městě	Pljevlja	(mešita	 paši	 Gazi	 Husejna	 s	nejvyšším	 minaretem	 na	 Balkáně,	
pravoslavný	 klášter	 Svaté	 trojice	 z	12.	století).	Nějakou	 noc	 strávíme	 u	 moře,	ať	 už	 v	 Černé	 Hoře	 nebo	
cestou	v	Chorvatsku.	
	

Kola:	 	 	 	Na	kole	bude	možnost	vyjet	prakticky	všude,	kde	se	budeme	pohybovat.	Výhodou	může	být	 i	dosah	
autobusu,	 který	 může	 cyklisty	 cestou	 vyzvednout	 či	 naopak	 někam	 odvést.	 Černá	 Hora	 nabízí	 i	 některé	
panoramatické	cesty.		
Na	 naši	 cestě	 navštívíme	Sarajevo,	cestou	 jistě	 nemineme	 město	Mostar	a	 jeho	 známý	 most,	 symbol	
válečného	 konfliktu	 v	 90.letech.	Jedinečné	 výhledy	 nás	 čekají	 v	okolí	Skadarského	 jezera	a	 především	 na	 jedné	
z	nejkrásnějších	 horských	 silnic	 Evropy	 nad	 „fjordem“	Boka	 Kotorska.	 Neminou	 nás	 ani	 malebná	 historická	 města	
a	černohorské	pobřeží	Jaderského	moře.	Na	Samozřejmě	budeme	jezdit	na	kolech,	kde	se	bude	dát.	Kdyby	to	vyšlo,	pak	
ještě	Dubrovník	nebo	Split.	
	

Doprava:				v	buse	s	klimatizací	sedačky	pouze	za	řidičem	(36	míst)		ostatní	sedačky	vyjmuty	a	prostor	
pro	 batožiny	 a	 vybavení.	 Bus	 s	vlekem	 pro	 zavěšení	 kol	 a	 bagáž	 pod	 nimi.	 2x	 bude	
využito	 i	 nočních	 přejezdů.	 Někde	 také	 budeme	 muset	 udělat	 také	 povinnou	 45hod	
bezpečnostní	 pauzu,	 které	 využijeme	 pouze	 pro	 cyklo	 nebo	 pěší	 program.	 2	 řidiči,	
nápoje	v	lednici	než	to	"mlaskneme".		
	

Nocleh	a	 strava:	 	Po	zkušenostech	bereme	zcela	 jistě	velké	stany	pro	6-8	osob	 (2	 ložnice)	 s	předsíní,	ve	
které	se	dá	pohodlně	vařit	a	„večírkovat“.	Máme	i	malé	stany.	Chcete-li	spát	ve	svém	stanu,	vezměte	si.	
Kempovné	bude	hrazeno	hromadně,	ale	budeme	se	skládat	v	buse	podle	skutečných	výdajů.	1-2x	placený	
bivak	v	kaňonu	Tary.	Strava:	vlastní	.	V	Černé	Hoře	jsou	ceny	potravin	a	jídla	v	restauraci	zhruba	na	úrovni	

ČR,	někdy	i	nižší.	
Předpokládané	kempy:		Žabljak,		Ripač,		
	

Cena:			6	500	Kč	pro	účastníka									Cena	obsahuje:			dopravu	osob	i	materiálu	(vlek),	organizaci	(mapy,	zdravotní, technický,	
sportovní		materiál,	3x plyn	bomby),	vodácké	vybavení	(„náfuky“	baraky,	kajaky,	pádla,	vesty,	neopreny),	lezecký	materiál	(pouze	
pro	12	osob),	překvapení,	tričko.			
Cena	nezahrnuje:		poplatky	za	splutí	řek	a	vstupy	do	NP	(Tara	cca	50E,	Durmitor	5E,	všechny	řeky	nějaký	poplatek	cca	5E),	
kempovné	(opět	se	skládáme	v	buse,	odhad	do	10E/noc),	vstupy,	místní	doprava	-	např.loď,	stravu	
	

Přihlašování:		 		přihlásit	 se	můžeš	 ihned	 zapsáním	na	web	u	 akce.	 Cestovat	 s	 námi	může	36	 členů	 i	 nečlenů	oddílu,	 na	
tento	 počet	 je	 přihlašování	 nastaveno.	 Přednost	 však		mají	 členové	 oddílu	 a	 to	 do	 28.2.	 Všichni	musí	zaslat	 vyplněnou	
přihlášku	na	email	tom.weicht@seznam.cz	,	 která	 je	 ke	 stažení	u	akce	na	webu,	do	31.3.	Důležité	 je	především	 sdělení	
zapůjčení	 vodáckého	 vybavení.	 Na	 této	 akci	 bude	 potřeba	 vodácký	 vak	 na	 věci	 pro	 vezení	 věcí	 a	 přespání	 v	 kaňonu	
Tary.	Pokud	chcete	vědět	něco	navíc	pak	u	Toma	Weichta	603	37	37	28	nebo	Adama	Diba	Weichta	737	957	396.		

SCHOPNÍ	MLADŠÍ	ČLENOVÉ	MOHOU	JET	POUZE	V	DOPROVODU	RODIČE.	
	

Úhrada:	Zálohu	2000	Kč	uhraďte	do	15.4.	 a	doplatek	 proveďte	do	20.7.2019.	 Platby	 zasílejte	na	účet	Kadao	u	FIO	 č.ú:	
2500812207/2010	 a	 do	 poznámky	 uveďte	 své	 jméno.	 	 Akci	 uskutečníme	 autobusem,	 pokud	 pojede	 alespoň	 cca	
27	zájemců	(max.36).	Pokud	bychom	nedali	počet	osob	dohromady,	domluvíme	se	třeba	v	menší	partě	a	vyrazíme	např.	1	
-	2	dodávkami,	kamkoli.	
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ZAPIŠ SE NA NAŠE AKCE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• BRUSLENÍ A HOKEJ   (22. A 26. 12.) 

• VELKÁ ZIMNÍ VÝPRAVA VEDOUCÍCH A STARŠÍCH V JIZERSKÝCH HORÁCH ANEB 
SILVESTR 2019   (28.12.-2. 1. 2019) 

• OSTRAVICE - SRAZ ODDÍLŮ TOM   (12.-13. 1.) 

• UZLAŘSKÁ REGATA V OSTRAVĚ   (19. 1.) 

• ZIMNÍ SRAZ KČT V POLICI N.METUJÍ - BĚŽKY A JINÉ RADOVÁNKY   (14.-17. 2.) 

• LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU - JARNÍ PRÁZDNINY 2019   (9.-15. 3.) 

• ŽELEZNÝ TOMÍK V LITOMĚŘICÍCH   (17.-19. 5.) 

• LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2019 - ZBYSLAVICE  (30. 6.-13. 7.) 

•  LETNÍ OUTDOOR NA BALKÁNĚ - ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA  (19. 7.-3. 8.)

14.-17.2.  POLICE NAD METUJÍ  - ZIMNÍ SRAZ KČT – BĚŽKY NEBO 
PĚŠKY – Broumov, Ostaš, Gory Stolowe, Adršpach 
	

Ahoj	 kluci	 a	 holky,	 především	 vy	 starší,	 tzn.	 od	 7.třídy	 a	 instruktoři	 a	 vedoucí.	
Nechte	 se	 zlákat	na	 zajímavou	akci,	 kterých	nebývá	nikdy	dost.	 Již	 jsme	 jednou	
absolvovali	 s	nejstaršími	 zimní	 sraz	v	 Jilemnici	a	byl	to	skvělý	a	doslova	báječný	
zimní	sportovní	a	především	běžecký	lyžařský	výlet,	tenkrát	v	Krkonoších.		
Teď	je	tento	zimní	sraz	Klubu	českých	turistů	(KČT)	pořádán	ve	velmi	atraktivním	
prostředí	městečka	Police	nad	Metují	a	v	přilehlých	oblastech	(Adršpach,	Ostaš,	
Broumov,	 Gory	Stolowe	 -	 Hejšovina	 apod.).	 Kdo	 jste	 byli	 v	 Dědově,	 tak	 je	 to	
nedaleko.	
Pořadatelé	 tohoto	 mezinárodního	 srazu	 (českých	 a	 slovenských)	 turistů	 mají	
nejen	 zajímavý	 program,	 ale	 i	 zajímavé	 ceny	 a	 proto	 vypisujeme	 tuto	 akci.	

Předpokládá	se	však,	ať	to	stojí	za	to,	odjezd	ve	čtvrtek	večer,	abychom	mohli	BÝT	NA	BĚŽKÁCH	ALESPOŇ	DVA	CELÉ	DNY	
a	případně	ještě	v	neděli.	Využijeme	i	srazových	autobusů	k	odvozu	na	na	běžecké	trasy. 	
Protože	 právě	 začalo	 přihlašování	 na	 akci,	 můžeme	 získat	 zajímavé	 a	 levné	 ubytování.	 Máme	 s	 pořadateli	
předjednáno,	že	pokud	do	30.11.	2018		dáme	vědět	počet	našich	účastníků	a	budeme	rychlí	v	přihlášení,	zajistí	nám	
Sokolovnu	 =	 tělocvičnu	 s	lezeckou	 stěnou.	 Ubytování	 ve	 spacáku	 a	 na	 zemi,	 ale	 jen	 pro	 tomíky.	 Musím/e	 zaslat	
hromadnou	přihlášku	se	seznamem	účastníků.	
Cena:		 		 	vedoucí	 TOM	 		 	250	 Kč		 (srazový	 poplatek	 bude	 upřesněn),		 děti	 do	 18	 let		 		 	100	 Kč	 (srazový	 poplatek),	
ubytování		 75	 Kč/noc	 ,	 strava	 pá	 -	 ne		 400	 Kč	 +	 cena	 srazových	 busů	 a	 pronájem	 lezecké	
stěny	(uhradíme	z	oddílových	financí).		
Na	trasy	se	musíme	přihlásit	předem,	ale	to	zajistíme	s	vedoucími	po	domluvě	a	seznámení	
se	s	trasami.	
Cena	bez	dopravy:		900	Kč	pro	členy	KADAO	nad	18	let	
																																	750	Kč	pro	kluky	a	holky	do	18	let	
Dopravu	 uhradíme	 dle	 počtu	 přihlášených.	 Pokusíme	 se	 zajistit	 i	 grantík.	 Odhad	 ceny	 za	
dopravu	je	500	Kč.	Pevně	věřím,	že	se	na	tuto	akci	podaří	zajistit	nějaké	dotační	finance.	

 

NA WWW.KADAO.CZ


