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PODĚKOVÁNÍ
Sta tu tá rn ímu měs tu Opava , 
Moravskoslezskému kraji, 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? 
• Do Valmezu za ringem a 
deskovkami
Tradiční turnaj o Zlaté trenky

• Velký táborový quiz
Co všchno si z nich pamatuješ

• Zimní sraz KČT v Polici nad 
Metují
Povedená akce nejen “na běžky”

• Výprava nováčků a mladších na 
srub do vršovic
Zimní výprava za teplou polévkou

• Srí Lanka
Zápisky z putování Kuby a Marti
 

• Naši nováčci
Seznámení s našimi nejmladšími

• Z deníku cestovatelky
Poznáváme se Šárkou ostrov Bali

• Všechny cestou nevedou do 
Asie
Co budou dělat vedoucí v létě?

• Tajuplná Asie
Info o letním stanovém táboře

• ZZZ, Ekosong, Staré pověsti 
slezské
O tom, jak jsme vyhráli housle

• Bobr informuje
Co se nám podařilo koupit..

• Nějaké to “luštěníčko”

Květen 
2019

Milí rodiče, milí oddíloví kamarádi, 
dostalo se Vám do ruky nejnovější číslo našeho oddílového 
časopisu BOBR. Dočtete se v něm, co jsme v minulých měsících 
všechno společně zažili. Vydáte se s námi na několik výprav, zimní 
sraz KČT do Police nad Metují a můžete si přečíst, jak jsme 
“vyhráli housle” na festivalu v Ostravě. Dozvíte se něco o našich 
nejmladších i o připravovaném táboře. Jako obvykle zavítáme 
i někam do světa, tentokrát to bude Asie. Chytré hlavičky si opět 
mohou trošku “zaluštit”. Všem přejeme příjemné čtení.   REDAKCE

Pomoz Bobrovi dokreslit druhou 
půlku oddílového znaku Zvládneš to?
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V pátek 1. 2. jsme vyrazili na výpravu do 
Valmezu. Další rok a další pokus vyhrát turnaj 
v  ringu a dosáhnout tak na zlaté trenky. 
S  batohy na zádech a plni očekávání, zda se 
nám to letos povede, jsme nasedli do vlaku. 
Zlaté šípy nám, jako každý rok, poskytli 
ubytování ve své deskoherně Vrtule. A proto byl 
náš program na páteční večer jasný. Zahrát si a 
pobavit se. V sobotu ráno jsme pak v 8:30 čekali 
u sámošky. Poté co nás zavedli  na zahájení 
turnaje, zavládlo lehké zklamání, protože jsme 
neshédli legendární film o historii zlatých trenek. 
Za to nás ale Zlaté šípy pobavili sérií fotek, kde 
všude se zlaté trenky v průběhu staletí vyskytli. 
Pak už nic nebránilo zahájení turnaje. Ve 13:00 
bylo po všem. Naši nejmladší obsadili krásné 7. 
místo (Kačka, Amálka, Zuzka, Ebi), 4. místo 
(Danek, Robin a Marek) a dokonce 3. místo 
(Štěpa, Vojta a Kryštof). Trojice Lucka, Jája a 
Opice pak dosáhli nejlepšího výsledku za náš 
oddíl. Úctyhodné druhé místo a k tomu velká 
gratulace. Naši vedoucí již tak šikovní nebyli, ale 
co, zahráli si a bavili se, tak jim to protentokrát 
odpustíme . Nikdo z nás tedy letos zlaté trenky 

nezískal. To nám ale nevadí, není důležité 
vyhrát, a tak dále . . . A kdo ví, možná za rok?? 

Ahoj Kača 

1. LETOŠNÍ TÁBOR, „Tajuplná Asie aneb Putování Zikmunda a Hanzelky!, 
BUDE V POŘADÍ:

a)   34   U b)   24   J c)   14   P

2. Tábor „Honba za Oscarem“ vyhrála družina:
a)   Pixar   T b)   Universal   D c)   MG   A

3. Odhalení robotů, Centrální úklid planety, Boj s mutanty“ – to jsou názvy her a činností, 
které se odehráli na táboře:
a)   Ztracená budoucnost   Ě b)   Honba za Oscarem   U c)   Projekt Rosoly   I

VELKÝ TÁBOROVÝ QUIZ 
Pokud správně odpovíš na otázku, vytvoříš tak správnou tajenku.


Správné odpovědi ti sdělí:    ANIČKA.

DO VALMEZU ZA RINGEM A DESKOVKAMI 
1. 2. – 2. 2. 2019
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4. Na táboře „Honba za Oscarem“ byly jednotlivci rozděleni do kategorií:
a)   Zvukař, střihač, maskérka, kostymérka, kameraman L
b)   Catering, režisér, kameraman, osvětlovač, reportér K
c)   Střihač, maskérka, střihač, kameraman, osvětlovač O

5. Urči, jak šly dané tábory za sebou (směrem k současnosti):
a)   Klenoty vládců Treborie, Ztracená budoucnost, Tajemství Rudého muže, Honba za Oscarem P
b)   Tajemnství Rudého muže, Klenoty vládců Treborie, Honba za Oscarem, Ztracená budoucnost Y
c)   Klenoty Vládců Treborie, Tajemství Rudého muže, Ztracená budoucnost, Honba za Oscarem E

6. Na táboře „Honba za Oscarem“ jsme ve dne sci-fi zachraňovali planetu:
a)   Planetu Opic   F b)   Planetu Pandora   J c)   Planetu Vetřelců   K

7. Na táboře „Ztracená budoucnost“ ztvárnil „Slurma“:
a)   DiB   7 b)   Šampon   9 c)   Marcel   5

8. Tábor „Tajemství Rudého muže“ skončilo:
a)   V hoře Indiánů každý získal část svého pokladu   D
b)   Indiáni se spojili s bělochy a vytvořili jednu velkou vesnici   S
c)   Indiáni našli místo pokladu, ale poklad jim již někdo vyfoukl   K

9. (Tábor „Ztracená budoucnost“ ) Scénka Robopekelníka a profesora se odehrávala:
a)   Na lodi planety Express   Ž b)   U Bendera doma   Š c)   V Robopeklu   Ř

10. (Tábor „Honba za Oscarem“) Hollywoodskou svatbou si stvrdili své „ano“:
a)   Marcel a Hanka   I b)   Vinc a Markéta   Y c)   Tom a Iva   E

11. Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, o nichž bude letošní tábor, podnikli svou cestu v autě 
značky:
a)   Tatra   P b)   Praga   H c)   Laurin & Klement   O

12. Doplňky, které by mohly být součástí tvého kostýmu na tábor 2019, jsou:
a)   Kompas, dobový klobouk, hodinky   Ů
b)   Peří, čelenka, doutník   E
c)   Přilba, zkumavka, oranžová vesta    Ý

13. Na táboře „Tajemství rudého muže“ jsme se vydali do hor:
a)   Hor Džengiš   K b)  Hor Yrtat   T c)   Hor Nonab   R

14. Co se stalo, na táboře „Ztracená budoucnost“ se strojem času?
a)   Rozplynul se   Z b)   Snědl jej Slurm   Ů c)   Pohyboval se v čase pouze dopředu  E

15. Z nápisu Hollywood zmizelo písmeno „H“, kdo jej ukradl:
a)   Dr. Watson   Ř b)   Neznámý pachatel   Ť c) Hanule   Ď
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Po dlouhých šesti letech jsme se rozhodli 
se opět zúčastnit Zimního srazu Klubu 

Českých Turistů, jehož jsme členy, stejně 
tak jako jsme členy Tomíků. Akce byla určena spíše pro 

starší, mladší jsme tentokrát nechali doma, jelikož jsme 
si chtěli pořádně zaběžkovat v okolí úchvatných 
Adršpašsko-teplických skal. Ubytování jsme měli 
zařízeno v sokolovně v Polici nad Metují, kde jsme spali 

společně s našimi kamarády z Čmoudíku a se 
slovenskými turisty z KST (Klub slovenských turistov).

Po páteční netradiční snídani, kdy jsme v jídelně dostali 
guláš, jsme vyrazili na 15 km trasu z Horního Adršpachu, 

přes osadu Skály až do všemi známého Dědova, kde se 
nachází jedna z chalup Asociace TOM, kterou jsme na 
přelomu dubna a května minulého roku navštívili. Běžecké 

podmínky nebyly úplně ideální, jelikož bylo několik dní v kuse 
nad nulou. O tom jsme se naštěstí přesvědčili snad až na 
samotném konci, kde jsme museli na krátko sundat běžky. 
I  přes to, že nám přálo počasí, přeci jen měl den jednu 
malinkou chybku a to v podobě naražené ruky Kočky, která 
musela běžeckou skupinu hned z kraje dne opustit. Páteční 
v e č e r patřil horolezení na cvičné stěně, kterou jsme 

mohli využívat přímo v Sokolovně.
V sobotu jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
Skupina závodníků  vyrazila na krkonošskou 
Černou Horu, kde si užila slunečného dne na 
krásně upravených tratích. Zbytek vyrazil do 
nedalekých Petříkovic na jedenáctikilometrový 
přechod hřebene Jestřebích hor. Tentokrát se 
k nám přidala i Kočka, která přes noc vyléčila 
bolavou ruku.
První dva kilometry jsme museli nést běžky 
v  ruce, pak už jsme ale namazali a běželi 
k  první zastávce na rozh ledně na 
Markoušovickém hřebeni. Výhled byl 
náramný, počasí nám přálo. Po honičce na 

náhornách pasekách nás čekala pauzička 

ZIMNÍ SRAZ 
KČT V 

POLICI NAD 
METUJÍ 

14.-17. 2. 2019
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v  chalupě Jestřebí bouda, kde jsme krom 
jiného ochutnali palačinky nebo místní kyselo. 
Celá naše trasa kopírovala pozůstatky 
v á l e č n é h o o p e v n ě n í . D o 
několika  pěchotních srubů a řapíků jsme 
také nahlédli.

Naší poslední zastávkou byla rozhledna 
Žaltman, pak už jsme jen sjeli okolo 
věznice do Odolova, odkud jsme se auty 
přepravili zpět do Police. Na večeři jsme 
s i p o c h u t n a l i n a n e t r a d i č n í m 
Pavlišovském řízku, který se v místním 
kraji podává s knedlíky a se zelím. Ještě 
před tím jsme si za odměnu za ujeté 
kilometry pochutnali na pravé horké čokoládě 
v kavárničce.

V neděli jsme se už jen sbalili a šli se podívat do 
muzea papírových modelů a muzea stavebnice Merkur. 
Pak už jsme ale vyrazili na cestu zpět do Opavy. Celý 
prodloužený víkend jsme si všichni moc užili (teda až 
na  kamaráda Keliše, kterému se na cestě za námi do 
Police porouchalo auto a zůstal trčet den v Polsku) a já 
bych chtěl moc pochválit jmenovitě Emmu, Pepinu, Amálku, 
Kočku, Vojtu, Ricrda a také Ufa za skvělé běžkařské výkony. 
Snad nás příští rok na běžky vyrazí zase o něco více.

DiB

Děkujeme Statutárnímu městu 
Opava, Moravskoslezskému 
kraji a Klubu českých turistů, 
finančí příspěvky na celoroční 
činnnost našeho turistického 
oddílu KADAO.



[ ]6

Výprava nováčků a mladších na srub do Vršovic

Poznáš Jarní květiny? 

Správnou odpověď ti sdělí kterýkoliv vedoucí

V sobotu 16. 2. jsme se s nováčky a mladšími společně shromáždili před klubovnou. Ráno jsme si 
mohli trochu přispat, protože sraz byl v 9:20. Od východního nádraží jsme pak autobusem odjeli do 
Raduně ke škole. Tady nás čekalo ještě pár člobrdů. 
Po cestě na srub nás vedly šipky na zemi a několik zajímavých úkolů. Byli to úkoly  jak na 
procvičení znalostí, tak i na pobavení. Na konci této cesty všechny čekal veký poklad v podobě 
bonbónů. Po příchodu na srub jsme se trochu občerstvili, abychom se mohli vrhnout na hraní her. 
Zbytky sněhu kolem srubu potěšily a zabavily kluky i holky na pěknou chvíli. 
Mezi tím jsme zapálili oheň a začali jsme připravovat čaj a gulášovku. Za nějaký čas byla polévka 
hotova. Všichni si na ní pochutnali. Pak nastal čas na umytí ešusů a zahrání několika dalších her.
Čas se ale chýlil ke konci a my jsme začali pomalu uklízet. A tak jsme se mohli vydat na cestu zpět, 
tentokrát do Vršovic. Celý den nás doprovázelo krásné, slunečné počasí a dobrá nálada. Bája

1) Jsem bylina, rostoucí brzy z jara. Mám bíle květy. K tomu, abych vyrostla, potřebuji hodně 
světla a hodně vody. Mé druhové jméno je „hajní“.


2) Jsem cibulovitá květina. Vyšlechtili mě zahradníci v dalekém Turecku. Barva květů je různá. 
Od bílých, oranžových, modrých až k černým. Země, která se mnou pyšní, je Nizozemí.


3) Jméno mám sněžné, jemné a něžné. Lidé si mě často pletou s Bledulí.


4) Já jsem květina, která má nejčastěji žlutě zbarvené květy. Můžu být ovšem i bíle. Lidé si 
často myslí, že jsem nafoukaná, a to díky mému jménu. 


5) Já jsem květina, která se nepovažuje za čistě jarní. Při teplejším počasí můžu kvést, na 
vašich loukách, už od konce května. Můžete mě znát z pohádky, ve které se kamarádím s 
trošku staromódním motýlem, který nosí cylindr a hůlku. Přidělává mi starosti, ale mám ho 
přesto ráda. Taky se vyznačuji tím, že mám krásnou, červenou sukýnku. 


6) Já jsem květina, která je malého vzrůstu. Jakmile ztaje sníh, začínám kvést a zdobit krajinu 
svými fialovými, bílými, nebo žlutými květy. Lidé mě také často nazývají jménem „Šafrán“. 
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Na konci minulého roku Marťu napadlo, že 
letošní zimu se namísto lyžování vydáme někam 
d o e x o t i k y a t a k j sm e p ř e s m í r n é 
protesty,převážně z  mé strany, koupili letenky 
na Srí Lanku. Teprve až po koupi letenky jsme 
začali zjišťovat co je vlastně zajímavého k vidění 
na ostrově Cejlon, na kterém leží republika Srí 
Lanka. V  rámci příprav jsme si zhruba 
naplánovali trasu našeho výletu a zbytek detailů 
jsme se rozhodli řešit až na místě.  

Letěli jsme z Prahy přes Dubaj až na hlavní 
srílanské letiště nedaleko hlavního města 
Colombo. Jakmile jsme opustili klimatizovanou 
příletovou halu, byli jsme doslova v  šoku. 
Vlhkost vzduchu a teplota přes 30°C nás 
zarazila nebo spíš srazila. V ten stejný okamžik 
se kolem nás seběhli neodbytní řidiči taxíků či 
tuk-tuků, kteří jak jsme zjistili později, číhají 
před každým nádražím na nové a nezkušené 
turisty jako na lehkou kořist. Tou jsme se také 
stali a už se vezeme v  tuk tuku za jednou tak 

vyšší cenu, než je pro místní. Náš první cíl bylo 
vnitrozemní, horské město Kandy s  chrámem 
Budhova zubu, královskou botanickou zahradou 
s  neuvěřitelně vzostlými stromy a sloním 
útulkem. Na druhý den jsme pokračovali na 
sever do města Dambula, kde jsem navštívili 
jeskynní chrámy, nedalekou skálu Pidurangala, 
ze které je nádherný výhled na jednu z hlavních 
turistických lákadel Lion´s Rock. Dambula 
patřila mezi nejchudší místa, které jsme během 
naší cesty navštívili. Místní obyvatelé zde žili 
zejména ve velmi obyčejných chýších s hliněnou 
podlahou a plechovou střechou. Z  Dambuly 
jsme vyrazili autobusem do historického města 
Polonnaruwa. Autobusová doprav na Srí Lance 
je protkanější než v  Evropě. Pokud zrovna 
netrefíte autobusovou zastávku, stačí mávnout 
na jakýkoli projíždějící autobus a můžete si být 
jistí, že pojede tam, kam potřebujete. Cestování 
hromadnou dopravou je na Srí Lance vždycky 
zážitek. Řidiči autobusu se posilňují během 

SRÍ 

LANKA
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cesty betelem (droga, která navozuje euforii a 
zlepšuje reflexy). Podle toho taky vypadalo jejich 
řidičské umění. Neustálé předjíždění za stálého 
troubení a hlasitou hudbou, kterou si vylepšili 5ti 
reprobednami, které tomu dodávaly správnou, 
chaotickou atmosféru. Následující den jsme se 
vydali zpátky přes Kandy do města Hatton 
odkud jsme pokračovali do Dalhousie, kde jsme 
poprvé uviděli nekonečné čajové plantáže. 
Nicméně hlavním cílem v  okolí Dalhousie byl 
výšlap na Adamovu horu. Na tuto horu vede cca 
5500 schodů a pro místní tato hora představuje 
významné poutní místo. Po Adamově hoře jsme 
pokračovali horskou železnicí skrze čajové 
plantáže do městečka Ella. V  okolí Elly je 
spousta krásných míst k vidění, tak jsme si 
půjčili skútr, ať vše stihneme. Na Srí Lance, 
která je bývalá britská kolonie se jezdí na levé 
straně cesty, naštěstí v  dopravě moc pravidel 

nemají a nezaskočí vás tam víceproudá silnice 
natož kruhový objezd. Ráno jsme pěšky vyrazili 
na Little Adam’s Peak a pak už vyjíždíme na 
našem skútru skrz  čajové plantáže se 
sběračkami čaje na vyhlídku Lipton´s Seat 
(místo, kde sedával zakladatel firmy Lipton – sir 
Thomas Lipton), nejvyšší vodopád na Srí Lance 
Rawana Falls a slavný viadukt Nine Arches 
Brigde. Okolí Elly bylo jedno z  nejkrásnějších 
míst, které jsme zde navštívili. Závěrečné dny 
našeho putování jsme strávili na jihu ostrova 
u břehu Indického oceánu ve městě Mirissa, kde 
jsme si vyzkoušeli surfing a pohodu na místních 
písečných plážích. Nakonec jsme navštívili 
malebné koloniální město Galle. Poslední den 
jsme byli v hlavní městě Colombo, ve kterém je 
na každém kroku cítit, že se současná Srí Lanka 
poměrně rapidně mění v nového asijského tygra, 
stejně jako v minulosti Malajsie či Singapur.
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Cestování po Srí Lance je velmi jednoduché 
neboť místní obvykle mluví anglicky a navíc jsou 
velmi milí a nápomocní. Místa, která jsme 
navštívili možná nebyla tak dechberoucí jako 
u nás v Evropě, ale jejich styl života a samotné 
prostředí je tak rozdílné, že Srí Lanku prostně 
musíte zažít.  

Ideální období: prosinec až březen.  
Doprava: My jsme cestovali zejména 

hromadnou dopravou, neboť je na Srí Lance 
velmi levná, rychlá a autobusy či vlaky jezdí 
téměř všude. Často jsme využívali také služby 
tuk-tuků, které stojí na každém rohu a 
neodmyslitelně ke Srí Lance patří. 

Ubytování: Veškeré ubytování jsme řešili 
vždy jen pár dnů před příjezdem na dané místo 
přes aplikaci booking.com. Obvykle jsme bydleli 
přímo v místních rodinách v samostatném pokoji 
(tzv. homestay). 

Ceny: Obecně ceny na Srí Lance nejsou 
fixní, proto je nutné vždy s obchodníky smlouvat 
neboť v  opačném případě přeplatíte danou 
službu či zboží až o několik desítek procent. 

Jakub Šram 

Přibližné ceny: 
Ubytování  - od 120 Kč/noc 
Tuk-tuk – 12 Kč/km ve městě,  
             6 Kč/km mimo město 
Jídlo v bistru – od 40 Kč 

Jídlo v restauraci – od 120 Kč 
Půjčení kola –  50 Kč/den 
Půjčení surfu – 60 Kč/hodina 
Půjčení skútru – 180 Kč/den 
Čerstvý kokos – 12 Kč 
SIM se 3 GB dat  - 190 Kč
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Ahoj, 
i letos k nám do oddílu začali chodit noví členové, a je jich opravdu hodně:-) Pokud je ještě neznáte, tak máte 
možnost se s nimi v Bobrovi konečně seznámit. O nováčky se starají Markéta, Tygřík, Bája a Zuzka. 
 Bája

Tak tady je máme: 

Dorotka Kotůlková 
“Zaujalo mě to, co dělají skauti, ale ti byli daleko. A jednou se moje mamka 
dozvěděla o Kadau a tak jsem sem začala chodit.  
Zatím mě nejvíc baví vázat uzly” 

NAŠI NOVÁČCI 

Františka Zemanová 
“O oddíle jsem se dozvěděla od kamarádek ve škole, které letos taky chodí do 
nováčků, a zatím mě baví všechno. Z výprav mě nejvíce bavila uzlařská regata, 
vánočka, nebo lov na mamuta. 

Gába Vejclová 
“Do Kadaa mě přivedly Tygřík s Kájou a moc mě to baví. Moje první výprava 
byla jednodenka na srubu a moc mě bavila.”

Eliška Stejskalová  
“Můj táta už Kadao znal, a tak se mě zeptal, jestli se tam nechci přihlásit. Baví 
mě tady všechno, z výprav mě asi bavila nejvíce uzlařská regata” 

Julča Budimská 
“Do oddílu chodí můj brácha, takže jsem začala chodit i já. Nejvíce mě baví 
výpravy, zatím mě nejvíce bavila Vánočka.” 

Kája Ticháčková 
Káju v oddíle všichni známe, prozradila nám:  
“Nejvíce mě baví plnit nálepky” 
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NAŠI NOVÁČCI Kryštof Bernard 
Stejně jako Káju, i Štofyho v oddíle dobře známe. “ Ze znalostí mě nejvíce baví 
morseovka a nejlepší výprava zatím byl mamut na víně.” 

Vendulka Jűstelová 
“O oddílu mi řekli rodiče a taky mě tam pak přihlásili. 
Plnění nálepek je moc super. Líbila se mi Vánočka.” 

Kája Heinzová 
“Protože bydlím v Kylešovicích, Kadaáky jsem často viděla třeba na kole, a tak 
jsem se taky přihlásila. Nejvíce mě baví hrát hry, jezdit na výpravy a luštit 
morseovku.”

Matěj Pechník 
“O oddílu jsem se dozvěděl od sestřenice. Nejvíce mě baví hrát hry na 
výpravách jako třeba při lovu na mamuta.”

Štěpán Novotný 
“Taťka mě tam přihlásil, a mě se to v oddíle zalíbilo. Nejvíc mě baví morseovka. 
Nejlepší výprava byla na sraz do Ostravice.”

Robin Rod 
“Můj táta se zná s Medvědem, a ten nám řekl o Kadau. Nejvíce se mi líbí hraní 
her.” 

Štěpán Bublík 
“Kadao znám díky sestřenici Emě, která sem chodí. Baví mě hrát hry ze 
všeho nejvíce. Moc jsem si užil Vánočku.” 

O dalších nováčcích vám povíme příště…
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Jakožto zvědavá a nezávislá osoba mám moc 
ráda cestování a protože je v zimě v Česku často 
zataženo a nevlídno, je tohle období ideální pro letní 
únik mimo realitu. 

Letos tedy padlo rozhodnutí na JV Asii, 
konkrétně na Bali a okolní menší ostrovy. 

Předem musím říct, že pro turisty je tohle místo 
v dnešní době hodně populární a na cestování velmi 
příjemné a nenáročné.  

Hned po cca 22 hodinovém přesunu z ČR 
dostaneš na letišti horkou facku a možnost si koupit 
přímo na příletovém terminálu ledničku nebo pračku, 
no nekup to! Good price only for you lady! 

Taxikáři se na tebe hned sesypou nebo křičí 
i  z  několika metrů, ale jako každý zkušený turista 
musíš vědět, že s jejich navrhovanou cenou jde jít až 
na třetinu. Smlouvání je tady jako sport a kdo nerad 
sportuje, pěkně si připlatí. 

Další důležitou znalostí v Asii všeobecně je řízení 
skútru. Jezdí tady na něm všichni, včetně malých 
dětí do školy, babiček na tržiště a pětičlenné rodiny 
i  se psem. Není to nic složitého a po prvních 
vrávoravých zatáčkách je to radost frčet kam a kdy 
se ti chce. Navíc je to nejlevnější a nejrychlejší 
způsob dopravy. 

Jídlo je na Bali moc dobré, nezkažené světem, 
plné zeleniny, rýže, masa a koření. A navíc za levný 
peníz. Jen to pivo stojí to co u nás v Praze… 

Co se týče ročního období, tak rozhodně 
doporučuji vyrazit mezi lednem a dubnem. Je to sice 
konec období dešťů, nicméně v mém případě to 
znamenalo, že pršelo jednou asi hodinu odpoledne a 
asi třikrát v noci a ráno se vzbudíš do krásného a 
teplého dne. Navíc je to doba ještě mimo hlavní 
sezonu, takže není děsné vedro, netlačí se na tebe 
dalších milion turistů a seženeš ubytování kdekoli a 
v jakoukoli denní dobu.

Z DENÍKU 
CESTOVATELKY 
TENTOKRÁT Z INDONÉZIE 
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Na Bali mají vlastní jazyk (když angličtina 
nezabírá, ochotně pomůže google translate) a 
měna je indonéská rupie, která je tak slabá, že se 
ze mě hned po příletu stal milionář. A než si 
zvykneš na počítání tolika nul, chce to chvíli 
soustředění. 

No a pak je tady samotné cestování a 
obdivování balijské krásy. Ostrov by se podle mě 
dal rozdělit na turistický a bohatý jih/střed a 
přírodní a pohodový sever a východ (na západě 
toho moc není). Okolní ostrovy jsou kapitola sama 
pro sebe – některé relaxační a potápěcí (želvy, 
manty, krásné korály a bílé písčité pláže), jiné více 
turistické, ale s překrásnými plážemi a výhledy, 
které berou dech (ostrov Nusa Penida). 

Po celém ostrově je nespočet chrámů, 
vodopádů, kopců, rýžových políček nebo pláží 
hemžícími se surfaři. A kdo nezkusil na Bali 
surfovat, ten se propadne do pekla za obrovský 
hřích. 

Takže pokud jsi ještě nebyl/a v Asii a navíc na 
jižní polokouli... už víš kam příští rok na dovolenou? 

Šárka Pilulka 
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Urša - LAPONSKO 
Letos se se svou kamarádkou vydáváme na sever Evropy - do Laponska. Sbalíme se 
do batůžků a budeme se procházet krajinou, která je skoro tak krásná jako Aljaška. 
Budeme stoupat po hřebenech hor a poznávat přírodu severu. 

Bája - POLSKO 
Důvodem, proč s  vámi, letos poprvé, nepojedu na tábor, je Turnaj Mladých Fyziků. 
Možná bych spíš měla říct „International Young Physicists' Tournament“. Soutěž, kde 
řešíme zadané úlohy jak experimentálně, tak následným teoretickým popisem. A to vše 
v angličtině. Letošní kolo se koná v Polsku, konkrétně ve Varšavě. Tak mně i mému 

týmu držte palce!

Mája a Šampon – BRITSKÉ OSTROVY  
I my, se Šamponem, jsme se letošní prázdniny rozhodli vyrazit do světa za 
dobrodružstvím. Konkrétně na Britské ostrovy. Na konci června, po všech zkouškách, 
plánujeme letět na týden do Irska (pro některé z  nás, kteří ještě nikdy neletěli 
letadlem, bude už samotná cesta tam výzva, že Ondro? ). Následující měsíc a půl 
máme domluvenou práci na farmě na skotském venkově. Budeme na vás všechny 
myslet a přejeme, aby se vám na táboře deštivé skotské počasí vyhnulo obloukem! 	

Anča a Daneček - USA 
Možná si pamatujete, že dva roky zpátky strávili naši kamarádi (Víťa, Alice a Dib s Luckou) léto v Americe. 
Nás to jejich vyprávění, včetně fotek a videí, tak nadchlo, že letos do Států vycestujeme také. 

Dib s Luckou, za což jim moc děkujeme, nám pomohli se zařizováním. My tak pojedeme na 
úplně totožné místo, jako byli oni dva. Do města Winthrop, ve státě Washington. Pracovat 

budeme v hotelu Sun Mountain Lodge, na pozici „housekeeper“ (v českém překladu 
„hospodyně“), kde budeme uklízet hotelové pokoje (od povlečení, luxování, po uklízení 
koupelny). 

Naše cesta začíná už 6.6., a to letem do New Yorku, kde budeme krátce cestovat. Poté 
tradá do práce ve Winthropu. A zase v  září bude naše cestování pokračovat, ale 

tentokrát na jihozápadní straně USA. Budeme na vás myslet, užijte si léto. V září ahoj!

Alice a Polda – EVROPA  
Tuhle cestu máme oba v hlavách už několik let. Čas ovšem dozrál až teď, já dokončila 
studia a nástup do práce není třeba uspěchat a Polda si práci zařídil tak, že máme na 
cestování spoustu času. Koupil větší auto, rozkreslil plány postele, poliček a skříněk a 
ty pak taky vyrobil. Za přispění nějakého mého šicího snažení máme autíčko, ve 
kterém můžeme pár měsíců bydlet. Takže co je v  plánu? To vlastně úplně přesně 
nevíme. Naše první cesta povede trajektem na Island, kde budeme měsíc jezdit po 
přírodních krásách této jedinečné země. Když se pak přeplavíme zpátky do Dánska, 
vydáme se na jih. Postupně budeme poznávat západ Evropy, budeme chodit po kopcích, 
lézt po skalách, možná i jezdit na kole, chceme zkusit surfovat, ale budeme i odpočívat, číst 
knížky, cvičit acroyogu,.. Po Francii, Španělsku a Portugalsku se asi podíváme i do Maroka, pak zpátky do 
Evropy a pomalu domů. Všechno je ale hodně volné a otevřené, uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne.

Tak ahoj, mějte parádní prázdniny s oddílem, uvidíme se asi někdy v říjnu… 

VŠECHNY CESTOU NEVEDOU DO ASIE 
ANEB 
KDE VEDOUCÍ STRÁVÍ PRÁZDNINY? 
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„Ten příběh začíná jako spousta legend nebo pohádek. Když jsem byl malý kluk, našel jsem někde 
doma v  knihovně  tři  knížky.  Dva chlapi tam na obrázcích jezdili  s  podivným autem po světě. 
A  díky těm knížkám jsem si  představoval  spousty  tehdy nevídaných věcí.  Všechno to  bylo  tak 
neuvěřitelné, že jsem cestopisy zařadil někam mezi Verneovky. Ani jsem nevěděl, jestli to auto někdy 
existovalo,  nebo je  to  fantazie  spisovatelů,  ani  jestli  ti  pánové  vůbec někdy žili.  Každopádně  to 
muselo být tak dávno, že jsem si jako prcek byl jistý, že už nežijí.“  
Na první cestu 22. dubna 1947 odjeli dva neznámí kluci, mladí inženýři, obchodní zástupci Tatry 
Kopřivnice. Domů se vrátili za tři a půl roku do nového zřízení, lidé prý dokonce uzavírali sázky, 
zda zůstanou v  zahraničí.  Oba návrat vnímali stejně,  chtěli  zpátky k  rodinám a především se 
připravovat  na druhou etapu svého životního snu,  dokončení  cesty  kolem světa.  O dvanáct  let 
později vyrazili do světa znovu jako zkušení, obdivovaní a slavní cestovatelé, mající na kontě sedm 
objemných cestopisů, tři celovečerní filmy, desítky krátkometrážních dokumentů, stovky besed. 
Řeč je o dvou kamarádech a cestovatelích Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi.
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Tihle  dva muži  vstoupili  do srdcí  a  povědomí  tisíců  lidí  svou první  cestou po Africe  a  Latinské 
Americe.  Měla  to  být  cesta  kolem světa,  ale  kvůli  politické  situaci  v  Československu  byly  plány 
zkaženy. Na druhou výpravu se vydali přesně před 60 lety, 22. dubna 1959, když se dvěma vozy 
Tatra  805  odstartovali  od  Autoklubu  z  pražské  Opletalovy  ulice  na  cestu  po  Blízkém východě, 
monzunové Asii, Indonésii, Japonsku a asijské části bývalého Sovětského svazu. 
Miroslav Zikmund letos slaví 100. narozeniny. Narodil se 14. února roku 1919 v Plzni. S Jiřím 
Hanzelkou vytvořili legendární cestovatelskou dvojici, která projela téměř celý svět. Zažili toho více, 
než si dnes mnozí dokáží jen představit. Své zážitky poutavě zpracovali v mnoha knihách, filmových 
dokumentech a rozhlasových reportážích. 111 000 km po vlastní ose, 9 let na cestách, 6 500 000 
prodaných knih, 4 celovečerní filmy, 147 reportáží, …

Miroslav Zikmund
Narození: 14. 2. 1919 v Plzni

Povolání: spisovatel, fotograf, cestovatel

Studium: Vysoká obchodní škola Praha

Jiří Hanzelka
Narození: 24. 12. 1920 ve Štramberku

Úmrtí: 15. 2. 2003 v Praze

Povolání: spisovatel, fotograf, cestovatel

Studium: Vysoká obchodní škola Praha

Podrobnější informace o táboře najdeš na 
našich odílových stránkách www.kadao.cz 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji s jehož finančním 
přispěním pro vás tábor připravujeme.

http://www.kadao.cz
http://www.kadao.cz
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Jistě se už těšíš na tábor, a proto nechceš otálet ani s výběrem toho správného kostýmu pro 
naši cestu po Asii! To ti tedy umožníme. Na letošní tábor budeš potřebovat velice pohodlné 
oblečení na cestování,  které také zapadne do doby, ve které se bude celý tábor odehrávat. 
Ideální jsou béžové,  hnědé či bílé barvy, vše bez potisku. Kluci i holky mohou mít košile, 
polokošile, trička či tílka na vrchní část těla. Na spodní jsou pak ideální pro kluky kraťasy 
(bermudy) a pro holky buď sukně či taktéž kraťasy. Ideální bude, když si s sebou na tábor 
vezmeš více variant, jak na teplé, tak na chladné počasí a můžeš v tomto oblečení chodit celý 
tábor. Pokud seženeš i další doplňky, které zapadnou do doby, bude to jenom dobře. Může jít 
například o dobový klobouk či čepici, o hodinky či kompas a podobně. Pro tvou představu 
přikládáme fotografie právě z cesty slavné dvojice Z+H, aby ses měl čím inspirovat a mohl jít 
s maminkou či tatínkem šmejdit po second-handech či skříních doma. Tete + Kača

Jaký kostým budeš na tábor potřebovat?
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Dá se říci, že skoro tradičně se náš oddíl 
zúčastnil divadelního a písňového festiválku 
Harryho Moučku v klubovně oddíl  BVÚ 
v  Ostravě. Správně má být nácvik písní a 
divadelního vystoupení náplní zimních schůzek, 
ale skoro vždy to je spíše "porod" na poslední 
chvíli, ale..... 
DÍKY aktivitě Báji, Motýla, Zuzky R., 

Markét, Máši, Pepiny, Berti, Terisce, Kačky 
H. se nakonec podařilo devíti jmenovaným 
nacvičit dvě písničky a krátké divadelní 
představení.  
Holky (Bája se Zuzkou) vybraly 

skutečně dvě krásné písně, které na 
první (a můj jediný) poslech byly 
skutečně vybrány báječně a hlavně 
originálně připravené. Píseň ZZZ (Xindl 
X, Jananas) předvedli v ztmavělém 
sále  s  čelovkami na hlavách za 
doprovodu kytary (Bája), ukulele 
(Zu z ka ) a p ř e d e v š ím t u bu sů 
(boomwhacker), na které hrály Máša, 
Markét a Terisek. Téma písně bylo 
opravdu "Světluščí". Přidali i druhou 
p í s eň Ekosong (Pokáč , Voxe l ) 
s krásnými obrázky Máši. Určitě se písničky 
objeví v oddílovém zpěvníku. 
Po vystoupení s písněmi čekalo ještě Mášu, 

Berťu, Markét a Pepinu divadelní ztvárnění 
Starých pověstí slezských, pro které připravil 
originální scénář   Dan Motýl. Kus o tom, že sice 
známe ze Starých pověstí českých "......že vidím 
město veliké" a taky "vidím zemi zaslíbenou.....", 

ale my tady máme kněžnu Slezinu a díky 
představení již víme, jak vzniklo Slezsko a taky 
Ostrava..., no prostě veselý Motýlův text 
("klobouk dolů").  
Nemohl jsem být na Festivalu Harrho Moučky 
po celou dobu, ale,kromě našich vystoupení, 

jsem viděl opravdu krásná představení Lysáků, 
30+2 a pořádajícího BVÚ. Lysáci z Malenovic 
byli jako vždycky originální, skvěle připraveni 

a hlavně ve všech vystoupeních hrály i nejmenší 
děti, což je vlastně smyslem. Jejich zajímavé 
vystoupení Břicháči bylo skutečně k zamyšlení a 

píseň Řízek doslova provoněla sál. Proč asi, 
zjistíte i z fotek? Velmi pěkně sehrálo 
BVÚ Werichovu pohádku O lakomé 
Barce.  
Harry Moučka je moc prima akce. Bylo by 
však fajn se zapojit v daleko větším počtu. 
Nechceme nikoho nutit, ale přece jen 
9  lidí ze 100 je málo. Jak to dopadlo 
poznáte také z fotek, ale o to snad ani 
nejde. Důležitější je, že alespoň  devět 
šikovných Kadaáků se pobavilo, zapojilo 
a také reprezentovalo náš všestranný 

oddíl.  
Takže Bájo, Motýle, Zuzko R., Markét, Mášo, 

Pepino, Berťo, Terisko, Kačko DĚKUJEME, byli 
jste báječní Vy (i ostatní oddíly). DĚKUJI za 
příjemné dopoledne, bavil jsem se dobře a pevně 
věřím, že příští rok "do Moučky" jdeme opět a ve 
větší síle!! 

P.S: Housle pověsíme v klubovně.  TOM

ZZZ, EKOSONG, STARÉ POVĚSTI SLEZSKÉ ANEB 
FESTIVAL HARRYHO MOUČKY   24. 3. 2019
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A-TOM ČR, TOM 4207 KADAO se umístil na 
1. místě v soutěži hypermarketu Tesco Opava, v rámci Nadačního fondu 
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Tímto chceme poděkovat 

Nadačnímu fondu Tesco za příležitost účastnit se tohoto nadačního programu a zejména všem 
lidem, kteří hlasovali pro náš projekt "Zvedněme děti od počítačů". Prostřednictvím 9 780 hlasů 
jsme získali 30 000 Kč, ze kterých financujeme aktivity celoroční činnosti roku 2019 pro děti a 
mládež Turistického oddílu Kamarádi dálek Opava. Děkujeme, že pomáháte.

V roce 2018 se našemu oddílu podařilo pořídit vodácké vybavení vybavení v hodnotě 132 856 Kč a 
pořídit okrasné mříže na okna klubovny v cca 38 000 Kč. 
Děkujeme za podporu především Asociaci TOM ČR, Klubu českých turistů (KČT), MŠMT ČR a také 
Statutárnímu městu Opava a Moravskoslezskému kraji.
Pořízené vybavení:
kajak liquidlogic 9000
špricdeka 1190
špricdeka NoName 2061
kajakářské pádlo Exas 2242
kajakářské pádlo Exas 2308
nepromokavý vak 1250
vesta Hiko 2615
kanoe Baraka 24190
kanoe Baraka 22000
kanoe Baraka 22000
kanoe Baraka 22000
kanoe Baraka 22000

Bobr informuje
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3. Mezinárodní letní sraz turistů 
Maďarsko - Kismaros   5.-8. září 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• ŽELEZNÝ TOMÍK V LITOMĚŘICÍCH  (17.-19. 5.) 
• ODDÍLOVKA NA HŘIŠTI ZŠ ENGLIŠOVA - SOFTBÁLEK A LAGORI  (29. 5.) 
• SOFTBAL V HLUČÍNĚ  (1. 6.) 
• LAGORI CUP V OSTRAVĚ  (2. 6.) 
• TAJUPLNÁ ASIE ANEB PUTOVÁNÍ ZIKMUNDA A HANZELKY - LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 

2019 - ZBYSLAVICE  (30. 6.-13. 7.) 
• LETNÍ OUTDOOR NA BALKÁNĚ - ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, 

CHORVATSKO  (19. 7.-4. 8.)  
• TERMESZETJAROFESZTIVAL - MEZINÁRODNÍ SRAZ KČT V MAĎARSKU   (5.-8. 9.) 

Máme zajímavou možnost se zúčastnit mezinárodního srazu 
turistů v  Maďarsku. Přestože již začne škola, bude snad 
možné ještě odjet do zajímavého místa, nedaleko Visegradu, 
který je sám  o sobě, velmi zajímavým místem.  
Pořadatelé srazu př ipravují ve dnech bohatý turistický 
i  společenský program, který bude obsahovat túry s  průvodcem 
i  bez něj, cyklovýlety do okolí (kola budou k  dispozici), splutí 
Dunaje na kánoích, poznávací výlety do okolí: Visegrád - hrad, 
Ostřihom – katedrála, termální koupaliště, Szentedre – umělecké 
městečko, skanzen. Pohoří Börszöny má vrcholky nad 900 m a 
z  Kismarose jezdí do centra pohoří historická úzkokolejka. 
Přestože je to sraz celé KČT, KST a dalších turistických klubů, tedy 
dospělácký, v  kempu bude program i pro tomíky a my si 
samozřejmě, jako vždy uděláme program vlastní = NÁŠ. Naši 

snahou bude vidět, co nejvíce ze zajímavého okolí. 
Spát budeme v našich stanech v kempu, v prostoru pro mládež. Stravovat se budeme podle 

toho, jaké ceny nabídnou pořadatelé. 
Doprava: Chtěli bychom jet dodávkami s vlekem na kola nebo popřípadě společným autobusem 
z Ostravy s ostatními oddíly. Odjíždět budeme ve středu cca ve 14.00, návrat v neděli cca do 18.00. 
Další platby: za výlety, vlaky, lanovky, vstupné apod. - se budou hradit zvlášť a včas zjistíme a 
dáme vědět. Zahrneme je do celkové platby.  
Přihlášení: pořadatelé připravují www.termeszetjarofesztival.hu, kde budou od března informace o 
srazu (i ve slovenštině).  Abychom mohli zajistit dopravu, případně stravu a další, potřebujeme znát 
přesnější počty zájemců do 30.5. 2019 
Cenu sdělíme až podle počtu přihlášených, ale velmi přibližný předpoklad: 260 Kč srazový 
poplatek, 350 Kč nocleh 4 noci,   ? Kč strava 4 noci, 1200 Kč doprava,  vstupy. Celkem ??? odhad 
2500 Kč. Přesnější částku přidáme později dle informací pořadatelů.

Zapisujte se na www.kadao.cz u akce do 30.5. 2019
Všechny informace sdělí Tom Weicht, 603 373728

http://www.termeszetjarofesztival.hu
http://www.kadao.cz
http://www.termeszetjarofesztival.hu
http://www.kadao.cz

