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PODĚKOVÁNÍ
Sta tu tá rn ímu měs tu Opava , 
Moravskoslezskému kraji, Klubu 
českých turistů, Asociaci TOM a 
MŠMT ČR za finanční příspěvky na 
c e l o r o č n í č i n n o s t n a š e h o 
turistického oddílu KADAO.

CO SE V TOMTO ČÍSLE DOČTETE? 
• Povídka, kterou napsal sám 
život
Aneb Svatba v covidu

• Putování Slovinskem
Ohlédnutí za Letním outdoorem

• Naši noví instrukotři
Něco, co o nich možná nevíte...

• Island
Nejdřív dřina a pak zábava

• Letní kempy 2021
Příměstské tábory 4x jinak
 

• B7 - Beskydská sedmička
Zdolá Anička všech 7 vrcholů?

• Večerní běh pro Světlušku

• Camino Portuges
do španělského Santiago de 
Compostela

• Hoši od bobří řeky
Rozhovor s kapelou roku:-)

• Oslava 30. narozenin Víti
Prima víkend s prima partou

• Svatba Alice a Poldy
...několik všetečných otázek

• Bobřík mrštnosti
Výsledkové listiny a rekordy

• Jak jsme přešli Krkonoše
Zápisky z vydařeného putování

• Desítka startuje
100 úkolů z 10 oblasí

• Nějaké to “luštěníčko” a komiksy

Říjen 
2021

Milí rodiče, milí oddíloví kamarádi, 
v nejnovějším čísle našeho oddílového časopisu BOBR se dočtete 
o tom, co jsme v minulých měsících společně zažili. Vydáte se 
s námi na dvě oddílové svatby, do dalekého Slovinska či na Island. 
Můžete si přečíst i dlouho očekávaný rozhovor s “kapelou 
roku” (Hochy od bobří řeky), vydat se na putování s Aničkou po 
Španělsku či Beskydských vrcholech a nebo si přečíst zápisky 
z  puťáku po Krkonoších. Když budete pečlivě číst, tak se také 
dozvíte něco o našich nejmladších instruktorech. Samozřejmě, že 
nechybí ani oblíbené luštěníčko a komiks. Přejeme prima čtení.Red.

Pomoz Bobrovi dostat se z prekérní situace
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Jaro je tady a každoročně s prvními jarními dny 
vyráží členové našeho oddílu TOM Kamarádi 
dálek Opava (KADAO) na své značkařské etapy. 
Asi desítka vedoucích našeho oddílu je členy 
odboru značení v  Opavě. Již mnoho let nám 
vedení odboru (Jan Petránek) přidělí 4-5 etap, 
zpravidla každý o délce cca 6 km, celkem tedy 
každoročně obnovíme průměrně asi 25 kilometrů 
turistických cest. Vždy dva vedoucí si vezmou na 
starost několik dobrovolníků z  řad dětí - členů, 
někdy i za doprovodu rodičů a vydáme se na 
přidělené trasy. Ke každé trase je přidělen 
cestovní příkaz, do kterého se zapisuje stav 
směrovek na rozcestích, jména značkařů, datum 
provedení a do poznámek také problémy na 
trase.

Bohužel covidové období nás však doprovází 
opravdu dlouho a tak podobně jako na jaře 2020, 
tak i letošní jaro 2021, nevyrazily větší skupinky 
vedoucích s  dětmi, ale pouze dvojice vedoucích 
příp. pouze s dětmi ze svých rodin. I tak se nám 
povedlo během několika teplých jarních dnů 
obnovit 23 kilometrů zelené trasy údolím říčky 
Setiny. 

Jde o krásnou trasu, kde v  létě potkáte cestou i 
2 skautské tábory a kdybyste pokračovali směrem 
k Ostravě tak dojdete ke krásnému místu Bítovský 
mlýn, kde dlouhé desítky let pořádali kluci oddílu 
BVU báječný sraz ABC a o kousek dál narazíte 
na táborovou louku pod Zbys lav icemi , 
hlučínských kamarádů z oddílu Zálesák.

My jsme však značili opačným směrem, od 
Penzionu Setina, kde se nachází hranice 
opavského a ostravského značkařského odboru, 
směrem k  Hradci nad Moravicí.  Přesněji vede 
trasa Pod Hrabstvím, k rozhledně v Jakubčovicích 
odkud je krásný výhled na Opavu, kolem štol a 
lomu u Bohučovic, známou Kalvárií až na nádvoří 
„pohádkového“ zámku v  Hradci nad Moravicí. 
Odtud pak zámeckým parkem s  nádherným 
výhledem na, všemi milovanou, řeku Moravice 
k  rozcestí na Bukovině.  Šly jsme tři dvojice 
dospělých (Mája-Šampón, Tom-Ivka, Dib a Lucka, 
které i prcky ze své rodiny) a všem pomocníkům 
patří veliké díky. 

Někdy je taková podivná doba k něčemu dobrá. 
Vždy sháníme volný čas mezi výpravami 
s  oddílem a najednou máme na vše času dost. 
Práci jsme stihli s  velkým přehledem a ve velké 
pohodě. Navíc jsme měli štěstí, neboť na trase 

bylo málo problémů. Oproti roku 2020, kdy jsme 
v okolí Budišova nad Budišovkou a Guntramovic, 
kde se masivně kácelo kvůli kůrovcové kalamitě a 
museli jsme mnoho značek malovat zcela nově. 

Vyplněné cestovní příkazy jsme tak již odeslali a 
nabídli své uvolněné kapacity k dalším kilometrům 
značení, klidně ještě letos nebo pomůžeme 
v květnu na Kusalínu. Tom

Obnova značení aneb covid necovid, KADAO značí 
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Celý ten náš krásný příběh začal na běžkách 8. 
3. 2020, kdy jsem na Dlouhých stráních šlápla 
hluboko do sněhu a měla mokré ponožky tak, že 
jsem si slušně zanadávala. Adam to ale nevzdal, a 
i přes můj malý nekomfort se celý nejistý zeptal, 
zda si ho někdy vezmu. Ano, vezmu. Pár měsíců 
jsme si to naše malé tajemství nechali pro sebe, 
pak to slavnostně řekli rodině i kámošům a odjeli 
na Island. Svatební přípravy v zahraničí probíhaly 
velice rychle. Vesměs jsme párkrát po dojení 
kraviček sedli k  počítači, otevřeli náš oblíbený 
Pinterest a snažili jsme se bez újmy na zdraví 
vymyslet náš velký den.  

Po návratu z  Islandu si Adam poslední den před 
lockdownem koupil oblek a když nás nadobro 
zavřeli, začala jsem vyrábět dárečky do tomboly. 
Stále jsme doufali, že náš Svatební ples 21. 
listopadu klapne. Rozhodnutí jsme nechávali 
opravdu až na poslední chvíli – týden před 
svatbou jsme všem rozeslali se slzičkami v očích 
sms, že svatba nebude, jelikož by mohlo přijít jen 
10 lidí (a to si teda jo rozmyslíte, když víte, že 

byste museli říct jedné sestře ze tří, že nemá 
chodit). Náš svatební 21. listopad jsme strávili na 
kole, večer si dali pizzu s Terkou a Robinem a 
udělali jsme si doma kino. Svatba odložena na 
neurčito. Doufali jsme, že v  lednu by mohla 
proběhnout. 

Ale kde nic tu nic, covid neustále řádil a my jsme 
se na konci dubna už trošku naštvali a řekli jsme 
si, že 18. 6. do toho jdeme i kdyby trakaře padaly. 
Vše jsme měli nachystáno, už se řešily jen detaily 
a na začátku června přišel Adam s tím, že od teď 
si musíme dávat pozor, ať nikdo nechytne covid, 
že to je naše poslední stopka. No a druhý den mi 
volal… „Luci, víš jak jsem říkal, že nikdo z  těch 
nejbližších nesmí chytnout covid? No tak Terka je 
pozitivní a já musím na test až za 3 dny. Pokud 
budu pozitivní, tak svatbu nestihnu a když 
negativní, tak stejně musím do karantény, která 
mi skončí den před svatbou“ – Zlý sen? Vypadalo 
to tak! Ale my jsme to nevzdali – úřady jsem 
oblítala sama a scházeli jsme se na řešení těch 
nejdů l ež i tě jš í ch věc í venku na zahradě 
s nasazeným respirátorem.

POVÍDKA, KTEROU NAPSAL SÁM ŽIVOT 
ANEB 

SVATBA V COVIDU 
   18. 6. 2021



[ ]5

Ženich slavnostně den před svatbou vylezl 
z  karantény, během jednoho dne st ih l 
nestihnutelné a v pátek 18. 6. 2021 mě v poledne 
přijel vyzvednout. Společně jsme šli pěšky do 
kostelíka v Hradci nad Moravicí, kde jsme se sobě 
navzájem odevzdali. Měli jsme tušení, že přijde 
hromada lidí, ale že jich bude přes 250?! Se 
slzami v  očích jsme si vyslechli „Nezacházej 
slunce“ a odjeli do Stěbořického pivovaru rozkrojit 
ten nejčokoládovější dort na světě. Potom jsme si 
s  ženichem poručili pivo a šli se projít okolo 
rybníka, kde jsme po cestě potkali krávu, takže 
naše vytoužená svatební fotka s  krávou opravdu 
klapla! Do Stěbořic to s  námi přišlo oslavit 149 
svatebčanů a byla to teda pořádná jízda. Táta 
Tom vyprodal naprosto celou svatební tombolu, 
taťka Franta si připil snad s  každým svatebním 
hostem, mamky Ivka a Maruška to parádně 
rozjely na parketu, svědkyně Terka a Magda se 
postaraly o celkovou organizaci dne a že jim to 
holkám šikovným teda šlo. A nevěsta s ženichem? 
Ti si ten svatební den užili až do 4:30 a nechali 
svatební parket napospas těm nejlepš ím 
tanečníkům, kteří areál v 6 hodin zavřeli!  
Byl to den plný vděčnosti, protože bez rodiny a 

kamarádů by to v  životě nešlo. Díky, že vás 
máme, a že jste u toho byli s námi! Lucka W.
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Velká planina, Triglav, Sáva a Soča, Bovec jsou jen 
některá nejznámější místa v  překrásném Slovinsku, 
která navštívili členové TOM KADAO v  posledních 
dvanácti dnech měsíce července. 

Nádherné letní počasí, sice méně vody v řekách, ale 
přesto čtyři krásné vodácké dny na Sávě Dolince a 
královně evropských řek Soči. Několik kopcovitých 
etap jsme absolvovali na kolech po Velké planině a 
panoramatickou cestou od Logarské doliny přes 
Solčavu do kempu v  Luče v  Savinjských Alpách. 
Prohlédli jsme si Bled, ale především jsme prošli 
pěšky nebo na kolech projeli oblast Bohinje, někteří 
vystoupali k  Črnému jezeru, jiní zdolali Vogel a 
dlouhou hřebenovku nad „naším“ bohinjským 
skautským kempem. Samozřejmě nechyběl náročný 
přechod Julských Alp, přes Triglav od Bohinjského 
jezera do doliny Soči, se společným noclehem ve 
výšce 2400 m.n.m v Dom Planika. Nádhernou Soču 
jsme spluli od Velké Kority do Trnova a kajakáři spluli 
i obtížnou slalomku pod Trnovem a v dalším dni, již 
za větší vody, si snesli také do kaňonu a spluli Otonu 

PUTOVÁNÍ SLOVINSKEM 
21. 7. - 1. 8. 
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do Kobaridu, který jsme si prohlédli, podobně jako 
blízkou „Mekku“ outdoorových aktivit městečko 
Bovec. Mnozí strávili mnoho času na via ferratách 
v  horách oblasti sedla Vršič, jiní se prošli dolinou 
k  Izviru (pramenu) Soči a na mnoha dalších 
nádherných místech. K  tomu všemu je potřeba si 
ještě přidat večery s  kytarami a flétnou, volejbal a 
ochutnávky všech slovinských pochutin a dobrot, ať 
už na salaších nebo v pizzeriích. 

Třicettři, putování chtivých, účastníků našeho 
outdoorového „čundrbusu“ přijelo opět nadšených a 
příjemně unavených, nádhernými zážitky a dny, 
strávených v  partě přátel. Byly to opravdu úžasné 
dny! Díky za ně! 

Ahoj na cestách  Tom 

P.S.: Táta Tom moc děkuje Adamovi za skvělou akci! 

P.P.S.: TOM KADAO velmi děkuje všem, kteří 
podporujete naši činnost:   Statutární město Opava, 
Moravskoslezský kraj, Asociace TOM ČR, Klub českých 
turistů, MŠMT a veliké díky dopravci Oldovi Galejovi a 
řidiči Mirkovi Víchovi. 
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Ahoj, 
také letos, na začátku dalšího školního roku 2021/2022 nám v oddíle přibyli další mladí, nadaní a určitě i velmi 
šikovní instruktoři, kteří chtějí pokračovat a Kadau se dále věnovat. Málokdo ví, kdo se vlastně rozhodl 
pokračovat nebo co třeba naši noví instruktoři studují. Přečtěte si krátký rozhovor s našimi instruktory, abyste 
se nemuseli každého zvlášť vyptávat!  Šupolka

NAŠI NOVÍ INSTRUKTOŘI

Kolik let chodíš do oddílu? 
Pepa: 5 let. 
VeVe: 5 let. 
Marťas: 5 let. 
Ričrd: Do Kadaa už chodím 4 roky. 
Radim: Osm let. 

Na jaké jsi střední škole? 
Pepa: Střední průmyslová škola stavební, Opava. 
VeVe: Střední zdravotnická škola. 
Marťas: Střední průmyslová škola stavební. 
Ričrd: Střední škola technická Opava (KOLOFIK).  
Radim: Strojka-strojařina. 

Proč ses rozhodl být instruktorem? 
Pepa: Baví mě to. 
VeVe: Chtěla jsem to zkusit. 
Marťas: Chtěl bych dál pokračovat v Kadau, byla by škoda už se nevídat s takovými dobrými kamarády. 
Ričrd: Baví mě vymýšlet hry pro děti, jezdit na výpravy a pomáhat dětem k tomu, aby chodili víc do přírody. 
Radim: Protože si to chci alespoň vyzkoušet, jaké to je. 

V jaké družince jsi byl jako dítě? 
Pepa: Brouzdal. 
VeVe: Brouzdalové. 
Marťas: Orlíci. 
Ričrd: ORLÍCI a musím říct, že je to  nejlepší družinka!!! 
Radim: Brouzdal. 

Jaká je Tvoje oblíbená družinka? 
Pepa: Brouzdal. 
VeVe: Všechny. 
Marťas: Orlíci. 
Ričrd: Samozřejmě, že ORLÍCI !!! 
Radim: Brouzdalové. 

Baví Tě více oddílové nebo družinové schůzky? 
Pepa: Oddílové. 
VeVe: Oddílové. 
Marťas: Spíše družinové. 
Ričrd: Na tom, jaká je schůzka mi nesejde, baví mě totiž všechny schůzky. 
Radim: Baví mne jak oddílové, tak družinové stejně. 
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NAŠI NOVÍ INSTRUKTOŘI
Budeš více jezdit na schůzky nebo na výpravy? 
Pepa: Budu se snažit na obojí stejně. 
VeVe: Spíš schůzky. 
Marťas: Ano, pokusím se. (Bude asi jezdit na obojí.-pozn.redakce). 
Ričrd: Asi spíš výpravy, ale budu se snažit, ať stihnu každou schůzku. 
Radim: Spíše výpravy. 

Co myslíš, je pro Tebe v Kadau lepší být instruktorem nebo dítětem? 
Pepa: Instruktorem. 
VeVe: Ještě nevím. 
Marťas: Rozhodně instruktorem, je to zase něco nového. 
Ričrd: Spíše dítětem, protože bych si mohl užít pořádně všechny hry. 
Radim: Nevím ještě. 

Těšil ses na to být instruktorem? 
Pepa: Ano. 
VeVe: Celkem jo. 
Marťas: Ano. 
Ričrd: Celkem i jo, je to pro mě změna. 
Radim: Ano. 

Jaké jsou Tvoje koníčky mimo Kadao? 
Pepa: Atletika, kytara. 
VeVe: Tanec, procházky se psem. 
Marťas: Jezdím závodně na kole. 
Ričrd: Jezdím na horském kole, chodím do hasiče a stavím lego technic (při minulém turnaji jsme se s týmem 
dostali na mistrovství světa do Řecka = ale kvůli covidu to bylo celé online). (Gratulujeme!-pozn. redakce) 
Radim: Ježdění na skateboardu/kole. 

Co děláš ve volných chvílích? 
Pepa: Trénuju, učím se, jsem s kamarády. 
VeVe: Učím se, poslouchám písničky, chodím ven se psem. 
Marťas: Chodím s kamarády na kolo nebo ven a teď i často hraju hry na počítači. 
Ričrd: Snažím se trénovat na kole, jinak se učím, jsem na mobilu nebo s kamarády venku. 
Radim: To, co mne zrovna napadne. 
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Milí kamarádi, pravidelní čtenáři časopisu Bobr, 
jistě jste již v  předchozích číslech narazili na 
č lánky vedoucích, které popisovaly jejich 
zkušenosti se zahraničními cestami za prací. Nyní 
je řada na nás! Budeme vám popisovat naši cestu 
na ostrov ohně a ledu, tedy Island.

Nebyla to naše první zkušenost, v  roce 2019 
jsme již pracovali v Nizozemsku a loni taktéž na 
Islandu. Letošní záměr byl navštívit Švédsko nebo 
Irsko, bohužel se nám kvůli přísným pandemickým 
opatřením nepodařilo sehnat si práci, proto jsme 
zkusili štěstí na Islandu, když to už jednou vyšlo a 
heleme se...vyšlo to znovu.

Práci jsme sehnali v hotelu Fossatún, který leží 
v západní části ostrova, nedaleko místa, kde jsme 
pracovali předchozí rok. Na cestu jsme se vydali 
ihned po tom, co se Tete vrátila z  outdooru ve 
Slovinsku, tedy na začátku srpna. Dostat se na 
Island nebylo složité, let z Katowic trval přibližně 4 
hodiny a stačil nám pouze PCR test, navíc jsme 
po příletu na Island nemuseli zůstat v karanténě, 
jelikož jsme oba Covid prodělali. 

V  hotelu se nás snažili zaučit tak, abychom 
mohli pracovat na kterékoli pozici. Tete však 
nakonec nejvíce uklízela hotelové pokoje, chatky a 
taky sociální zařízení, skládala prádlo v prádelně a 
někdy chodila pomáhat večer obsluhovat do 
restaurace, Robin naopak pomáhal v  kuchyni, 
chodil na ráno chystat snídaně, umýval nádobí a 
dělal pomocného kuchaře, později nejvíce času 
trávil uklízením pokojů tak jako Tete. Práce 
v hotelu bylo jak na kostele a zaměstnanců málo, 
shodou okolností samí Češi a Slováci, proto jsme 
měli volno jen jeden den v týdnu, a to každý v jiný 
den. Po smíření se s osudem, že během pracovní 
části našeho pobytu se nepodíváme dál než na 
kopec a k  jezeru nedaleko hotelu, jsme se začali 
těšit na tu příjemnější část. Až skončí práce, 
půjčíme si auto a procestujeme alespoň nějakou 
část Islandu.

ISLAND 



[ ]11

Po měsíci a asi deseti dnech práce jsme tedy 
opustili hnízdo a na týden se vydali vstříc novým 
dobrodružstvím. S  Dacií Duster, která se na týden 
stala i naším domovem, jsme najezdili skoro 2000 
kilometrů přes poloostrov Reykjanes, Západní Fjordy, 
část vnitrozemí (Hveradallir, Landmannalaugar), 
koupali se v  teplých pramenech, pozorovali obří 
vodopády i doutnající země. Dokonce jsme spatřili 
naš i první pořádnou polární zář i . Je to až 
neuvěřitelné, jaké barevné představení nám může 
příroda na noční obloze předvést. Co se počasí týče, 
tak se nám příliš nepoštěstilo, pršelo a foukalo skoro 
nepřetržitě, dokonce jsme kvůli špatnému počasí 
zrušili pár túr. Na co jsme měli ale neskutečné štěstí, 
byla aktivní sopka Fagradalsfjall. Tato sopka nedaleko 
hlavního města Islandu Reykjavík vybuchla v březnu 
tohoto roku a je stále aktivní, zařadila se tak mezi 
sopku s  nejdelší činností ve 21. století. Sopka 
nějakou dobu spala a jen se z ní kouřilo, avšak v den, 
kdy jsme se vydali na cestu, se objevily čtyři nové 
trhliny a láva opět vytékala na povrch. U lávového 
pole jsme byli ve tmě, bylo to neskutečné, teplo a 
světlo z čerstvé lávy sálalo do okolí a my se od toho 
výhledu neuměli odtrhnout. Pro velký úspěch jsme se 
zde vrátili ještě podruhé, to jsme zase viděli ve dne 
lávu stékat z  kopce do údolí, kdy už měla spíše 
kašovitou konzistenci a přetékala přes již ztuhlou 
lávu.

Prostě neskutečně skutečný zážitek na celý život, ostatně stejně jako všechny zkušenosti a poznatky, 
které nám práce a cestování v zahraničí přinesla! Tete a Robin
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O letošních letních prázdninách Kadao 
neorganizovalo pouze letní tábor nebo outdoor, 
ale také, letos poprvé, se objevily letní kempy, 
tedy příměstské tábory, které zaštiťovaly TOM 
Kadao a také ZŠ a MŠ Komárov. Náplní kempů 
bylo podpořit kreativitu a zájem o informace 
u  dětí. Také povinností kempů byly sportovní a 
vzdělávací aktivity. Někteří vedoucí z Kadaa tedy 
opravdu tyto tábory uskutečnili a mohli tak 
poznat třeba i děti, které do oddílů nechodí, 
protože letní kempy byly i pro neoddílové děti. 
Letní kempy v rámci Kadaa byly o prázdninách 
celkem čtyři.  Šupolka 

Piráti (19.-23. 7. 2021) 
Markétka s Mášenkou 

Co se stane, když nejznámější pirát dospěje do 
důchodového věku? A co se stane s pokladem, 
který se celý život pokouší najít? 
No rozhodně ho nepřenechá jen tak někomu! 

Proto se světoznámý a světaznalý kapitán Jack 
Sparrow rozhodl najmout speciální posádku 
námořníků, která by pro něj poklad našla. Není 
náhodou, že se tato perfektně vycvičená posádka 
sešla právě v Komárově. Zde totiž Jack 
zanechával všechny nápovědy, které se mu za 
jeho dlouhou pirátskou kariéru povedlo objevit. 

I  přesto, že námořníci dostávali Jackovy 
nápovědy, to neměli vůbec jednoduché! Museli si 
vyrobit pirátské převleky, aby je ostatní piráti 
nepřepadli, procestovat spoustu zemí a poznat 
jejich kulturu, vydat se pro prastarou mapu 
k pokladu, bojovat s Krakenem a překonat mnoho 
dalších všelijakých překážek. 
Naštěstí se povedlo získat všechny svitky, na 

které Jack psal nápovědy k nalezení pokladu. 
A tak jsme se konečně   mohli vydat bájný poklad 
hledat. Cestou jsme zjistili, že poklad ukryl 
nelítostný kapitán Morgan. Cesta teda nebyla 
vůbec jednoduchá, ale po dlouhém putování a 
plnění nelehkých úkolů, jsme se dostali na konec. 
Tam nás čekalo nemilé překvapení! Poklad nebyl 
na místě! Museli jsme využít mapy, kterou pro 
nás ukořistil Jack Sparrow a i přes tuhle další 
komplikaci jsme poklad úspěšně našli. 
Za velkou odvahu a vytrvalost se Jack Sparrow 

o svůj lup s posádkou podělil. My mu děkujeme 
jak za poklad, tak za prožitá dobrodružství. 

Cesty (26.-30. 7. 2021) 
Evka Šupolka se Zuzkou. 

V posledním červencovém týdnu proběhl 
příměstský kemp ve spolupráci s AŠSK, ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov a TOM KADAO Opava. Cílem 

L E T N Í
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našeho kempu bylo ukázat zajímavá místa našeho 
regionu dětem, aby také věděly, jaké krásné okolí 
máme kolem Opavy. Na našem kempu jsme 
s  dětmi každý den navštěvovali různé atrakce 
v  Moravskoslezském kraji. Navštívili jsme 
například Zábavný svět techniky U6, domácí Kozí 
farmu a zrcadlové bludiště v Úvalně, Arboretum 
Nový Dvůr nebo třeba planetárium na Slezské 
univerzitě v  Opavě. Každý den děti dostaly 
tematické pracovní listy, které vyplňovaly na 
základě získaných informací z různých míst. Děti 
také každý den mohly plnit dobrovolné výzvy, za 
které dostaly body navíc. Během celého kempu 
jsme hráli různé hry, měli jsme sportovní 
i  kreativní odpoledne. Celý týden jsme cestovali 
z pohádky do pohádky, a k tomu jsme měli právě 
příslušné výlety a hry. Cestovali jsme třeba do 
pohádky Malý princ, ve které jsme navštívili 
planetárium a několik planetek, stejně jako Malý 
princ. Také jsme navštívili například pohádku 
Hledá se Nemo, Lví král a další. Kemp jsme si 
velice užili a jsme rádi, že jsme mohli strávit pět 
dní z prázdnin společně a zábavně! 

Výtvarný a pohybový (26.-30. 7. 2021) 
Monča Tygřík a Markét Heinzová 

V  termínu 26.-30.7. se v  MŠ Komárov 
uskutečnil příměstský tábor, jež byl dotovaný ze 
státních zdrojů, a jehož účelem bylo alespoň 
částečně vynahradit dětem to, co nestihli 
vzhledem k  pandemii v  průběhu školního roku, 
měl pomoci se socializací a také trochu i rodičům, 
aby mohli přes prázdniny chodit do práce a o děti 
měli postaráno. Tábor vedly vedoucí oddílu 
KADAO a celkem se účastnilo 16 dětí, některé 
z  tohoto oddílu, většina však ze ZŠ Komárov. 
Mezi sebou se rychle seznámily a tábor probíhal 
v naprosto pohodové atmosféře. Děti čas trávily 
tvořením výrobků, jež si na konci týdne mohly 
odnést sebou domů, hrály deskové hry, malovaly 
anebo si organizovaly vlastní zábavu na krásné 
nové zahradě MŠ. Každý den  jsme společně 
věnovali i pár hodin sportování na hřišti a hrami 
s míčem. A rovněž jsme vyrazili na dva výlety. Na 
první do Slezské univerzity v Opavě, kde děti 
nějaký čas strávily v planetáriu zkoumáním toho, 
jak to skutečně vypadá ve vesmíru a druhý den 
jsme vyrazili dál až do Hlučína, kde jsme si 
dopoledne užili na dětském ranči a jízdami na 
konících. Odpoledne jsme navštívili místní 
pověstné jezero „Štěrkáč“, kde si děti zaplavaly a 
zařádily ve vodě. Poslední den v  pátek všichni 
účastnici obdrželi vzpomínku na tábor v  podobě 

K E M P Y
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veliké sady fixů a vyškrabávacích obrázků. 
Všechny děti chceme touto formou velmi ocenit, 
protože byly tvořivé, samostatné, moc hezky se 
nám s nimi spolupracovalo a těšíme se, že je zase 
někdy uvidíme.  

Naučný a radostný kemp (2.-6. 8. 2021) 
Motýl a Zita 

První srpnový týden prožilo patnáct převážně 
komárovských dětí v činorodém ruchu, neboť byly 
účastníky letního kempu pod vedením Zity a 
Motýla, vedoucího TOM Kadao a ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Opava-Komárov pod záštitou MAS 
Opavsko. Pondělí jsme započali tvorbou mističek 
z keramiky, v úterý jsme pokračovali návštěvou 
planetária a výrobou krásných malovaných planet. 
Ve středu pod záštitou SME si udělali výlet do 
ostravského Malého světa techniky ve Vítkovicích. 
Osobní zkušenost s pákou, odstředivou silou či 
křižováním plachetnic jistě osvítí smysl vzorečků 
v  hodinách fyziky, které děti čekají na vyšším 
stupni. Po návratu jsme zahájili náš vesmírný 
program výrobou raket na lihový pohon. Čtvrtek 
byl dnem kutilství. Každé dítě dle svého gusta-
některé děti si namalovaly ramínka, jiné uvařily 
špagety a připravily palačinky. Venku zase děti 
budovaly rozličná veledíla ze stavebního dříví. 

Vybudovali jsme od truhlíku přes stoličku, 
záhonek, podpěru pro rajčata až po ptačí budku a 
odpalovací rampu pro rakety. Všechny děti si pak 
s našim kutilem Hynkem opravily donesenou 
hračku či předmět. Tato aktivita měla velký 
úspěch u dětí i rodičů-opravili jsme např. stolní 
fotbálek, elektrickou helikoptéru, mechanickou 
pokladničku ale třeba i děravou ponožku. Věříme, 
že i tato aktivita přispěje k věrohodnosti a 
popularitě rčení "zlaté české ručičky". Když 
mluvíme o těch ručičkách-navzdory práci 
s  nářadím jako pila, páječka či vrtačka zůstaly 
v šechny ruč ičky až na d robné odě rky 
v  zachovalém stavu, jen jsou teď o něco 
obratnější. Ještě jsme stihli oblíbenou hru na 
Maršála a odpalování raket z naší rampy 
postavené našimi malými inženýry. Poslední den 
jsme spolu strávili téměř celý. Dopoledne jsme 
dokončovali všechny rozdělané projekty, po obědě 
jsme pak vyrazili hledat poklad s pomocí mapy a 
hádanky: "Hledej hnědý poklad uvnitř stříbrného 
pokladu uprostřed pokladu zlatého". Děti pak 
našly uprostřed obilného lánu pozinkovaný kyblík 
plný párků. Ty jsme opekli na ohni za doprovodu 
kytary. Věříme, že kemp náležitě dostál svému 
jménu, neboť děti odcházely s radostnými 
vzpomínkami i novými zkušenostmi. 

2 0 2 1
PODĚKOVÁNÍ

Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy za finančí podporu, 
která umožnila pořádání letních 
kempů.
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Na Beskydskou sedmičku jsme se vydaly s mojí 

ségrou Verčou. Možná, že někdo z vás ani netuší, 

že mám ségru. Ale mám. Je starší, hezčí, a ještě 

k  tomu jí to fakt běhá! Já hledala parťáka, a tak 

jsem neváhala ani minutu, koho si s sebou vzít.  

Beskydská sedmička (B7), je extrémní horský 

závod jednotlivců a Mistrovství České republiky 

v horském maratonu dvojic. Trať je dlouhá 101 km, 

vede přes 10 vrcholů (z toho 7 z  nich je 

s  nadmořskou výškou nad 1000m) a na splnění 

trasy máte limit 33 hodin. Po každém vrcholu 

sejdete do nejnižšího bodu, kde na vás čeká velká 

občerstvovací zóna. Jakmile jste posilněni, 

pokračujete zase tím nejstrmějším směrem nahoru. 

Trasa je velmi dobře značená, u každé kontroly 

(před a po každým kopcem), kde si pípáte svůj čip, 

stojí několik dobrovolníků, kteří hned zasáhnou, 

kdyby se cokoli přihodilo.  

My jsme na trasu vyšly v  pátek kolem 

3  odpoledne. Šly jsme přes celou noc, nespaly, 

praly se se spánkem a velkou únavou, bolestí 

nohou, zimou, až jsme se rozhodly dále 

nepokračovat, protože zdraví máme jen jedno. 

Skončily jsme kolem sedmé hodiny ranní, po 

necelých 16 hodinách, a přesně za půlkou trasy – 

v Ostravici, po Lysé hoře.  

Příště rok to ale zkusíme znovu. A kdo ví, třeba 

to ten další rok dokončíme celé. Zážitek je to 

obrovský. Člověk překonává své hranice a motivuje 

ho to k dalším plánům a cílům. A to mám na tom 

všem nejradši. Anča 

B7 – BESKYDSKÁ SEDMIČKA 
27.-29. 8. 2021 
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Mým dlouhodobým snem bylo ujít několik stovek kilometrů 
na těžko. Přijde mi totiž docela fascinující si vše, co 
k životu potřebujete, tahat jen na svých zádech. Když se 
balíte, zjistíte, že spoustu věcí ani k životu nepotřebujete 
a stačí jen to minimum, které se i tak snažíte ještě 
redukovat, protože po pár dnech cítíte každý gram 
navíc. Sbalila jsem se do batohu velikosti 52L a odjela 
s  váhou necelých 12 kilo. Když si to shrnu zpětně, 
i těch 12 kilo bylo opravdu moc, a i ta tři trička a dvoje 
kraťasy byly nadbytečné. Na to si člověk ale přijde jen 
vlastní zkušeností. 

A kam jsem to vlastně šla? S mojí dlouholetou kamarádkou Kačou 
jsme se vydaly na poutní Svatojakubskou cestu. Cílem poutě je katedrála 

ve španělském městě Santiago de Compostela. Cest, jak se do onoho 
města dostat, existuje stovky. Můžete jít rovnou z Česka, přes Francii, 
přes celé Španělsko. Záleží na tom, kolik máte času, co všechno 
byste chtěli vidět anebo jak dlouho potřebujete jen jít a dát si pauzu od 
běžného života. My jsme chtěly navštívit Portugalsko, a tak jsme si 
zvolily cestu s  názvem Camino Portuges (špan.překlad „portugalská 
cesta“). Vyšly jsme z města Porto (dá se vyjít i z Lisabonu, ale tato cesta 
má necelých 600 km a my byly časově omezené). Camino Portuges je 
dlouhá necelých 300 kilometrů a odvíjí se to hlavně podle toho, jestli si 
v  Portugalsku zvolíte cestu pobřežní anebo vnitrozemní. My jsme si 
zvolily tu pobřežní, proto jsme prvních pár dní chodily kolem oceánu, 
v krásné přírodě a naším jediným problémem bylo, kde si uvaříme večeři a 
kde večer složíme hlavu. 

Jako poutníci si v  katedrále výchozího bodu, u nás to byla katedrála Se 
v Portu, koupíte za 2 eura tzv. kredenciál. To je vlastně takový poutní průkaz, 
do kterého dostáváte razítka z vaší cesty (z ubytování, restaurací, katedrál a 
obchodů). Když máte tento průkaz, můžete se ubytovat v tzv. Alrbergue, což 
jsou hostely pro poutníky, které se pohybují od 3-6 Euro na noc. Také jsou po 
cestě restaurace, které jsou i pro běžné turisty, ale když ukážete průkaz 
poutníka, máte výhodnější menu, často za cenu běžného hlavního chodu (Za 
pár Euro je v menu obsažená polévka, velký hlavní chod, dezert, pivo, víno, 
káva, voda). Abyste se po cestě neztratili, co pár stovek metrů jsou 
nakreslené modré šipky či žluté mušle Sv. Jakuba. Cesta je velmi přehledná 
a jen zřídka se můžete ztratit. 

Tato cesta je sice poutní, ale důvody, proč se na tuto cestu vydáte, mohou 
být odlišné. Cesta vám má jen pomoct si utřídit myšlenky, na chvíli 
vypnout, opustit moderní počítačový svět, vyjít ze své komfortní zóny, 
zkusit být jen sám se sebou anebo naopak poznat lidi z  různých koutů 
světa, kteří se na cestu vydali také. Těch důvodů, proč na pouť vyjít, 
existuje spousta a žádná z nich není jediná správná. 

Viděly jsme spoustu krásné přírody, okouzlujících městeček, koupaly se 
v  jezerech po cestě, ochutnaly snad všechny Pastel de nata, na které 
jsme v  pekárnách narazily, potkaly velmi přátelské Španěly 
i Portugalce, kteří nám vždy dali něco dobrého na cestu anebo nám 
popřáli štěstí. A hlavně jsme zvládly ujít 285 km s 12kilovým batohem 
za 9 dní. Byl to krásný, nezapomenutelný zážitek. Anička

 CAMINO PORTUGES DO ŠPANĚLSKÉHO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Určitě si všichni účastníci tábora vzpomínají na nezapomenutelný festival ŠKOLY.CZ a nekonečně mnoho 
kapel, které se nám letos vystřídaly na pódiu ve Zbyslavicích. Kapela Hoši od bobří řeky měla letos dva 
naprosto vyprodané koncerty. Fanynky v prvních řadách šílely, na pódium přistálo nejedno spodní prádlo a 
nástroje kluci lámali jako kdyby byly z papíru. A my jsme je malinko vyzpovídali: Lucka W.

Jaká je vaše nejoblíbenější píseň, kterou s kapelou hrajete?
LP: Skákal pes.
Dan: Poletíme – Lokomotiva.
Víťa: Já nevím jaké hrajeme a když už tak Včelín.
Marcel: Krájíme od Jarem být, to je moje srdcovka!
Šampon: Já žádnou neznám.

Na kolik nástrojů umíte hrát?
Víťa: Na všechny.
LP: Nekonečně mnoho (pozn. redakce: vyjmenoval jich 
přesně 172 od A do Z).
Dan: Zatím jsme jako kapela nenarazili na nástroj, který 
bychom neuměli ovládat.
Marcel: Záleží kolik jich udržím v ruce. 
Šampon: Na všechny.

Koho napadlo založit kapelu Hoši od Bobří řeky?
LP: Tento nápad vzešel z hlavy našeho nevětšího umělce Marcelina Bernadiniho.
Šampon, Víťa, Dan: Určitě našeho frontmana Marcela!

Kdo v kapele hraje nejvíce falešně?
Víťa: Nikdo! 
LP: Zvukař.
Dan: Falešně nehraje nikdo, jelikož jsme všichni 
obdařeni hudebním hluchem.
Marcel: Keliš, protože mu pořád nefunguje mikrofon.
Šampon: Vítkovi to občas ujede, ale to se ztratí.

Máte ambice v budoucnu získat cenu Anděl za objev 
roku?
LP: O tom jsem v životě neslyšel, co to je???
Marcel: Takové amatérské ceny my nesbíráme.
Šampon: My už jsme nominovaní letos.

HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY 
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Kdy jste začal vaši hudební kariéru?
LP: Za pět minut dvanáct.
Dan: Od nástupu do Kadaa, když mi bylo 7 let. Marcel 
mi dal do ruky kytaru a řekl, že se za pár let sejdeme na 
koncertě, tak jsem začal trénovat.
Marcel: Hraju tak dlouho, jak je dlouhá ta daná píseň.

Jak dlouho s kapelou zkoušíte? 
LP: Nezkoušíme, nemáme to zapotřebí.
Marcel: Jo tak to je rychlé. Já to nahraju na úschovnu, 
oni si to stáhnou a máme po zkoušce.
Dan: Naše kapela si vždy zakládala na tom, že hrajeme 
zásadně bez generálek.
Šampon: My hrajeme na první dobrou.

Kdo vymýšlí v kapele texty?
LP: My texty nepoužíváme, zpíváme to, co nám zrovna přijde na jazyk.
Marcel: No ti původní autoři těch písní. Oni to neví, ale dělají pro nás.
Dan, Šampon, Víťa: Marcel.

Kde hledáte inspiraci pro vše hudební a taneční kreace?
Víťa: Jezdíme na pravidelné výjezdy do budhistických chrámů, kde čerpáme inspiraci a poté to od nás 
kopírují kapely typu Mig21, Chinaski a další.
Marcel: Je to jednoduché. Tak jak používáme původní písně, tak používáme i původní klipy a videa. Proč 
vymýšlet něco nového, když to staré funguje.
Šampon: My jsme stoprocentně originální, i když to tak nevypadá.

Poslední koncert jste zakončili písni, kde se zpívá: „každá kapela se jednou propadne do historie”, 
ale publikum nesouhlasilo - Kde a kdy vás můžeme příště vidět a slyšet?
LP: Teď máme naplánované koncerty na Kiribati, Vanuatu, Tonze, Nové Caledonii, Lesotu, Svazijsku, 
Ugandě.
Dan: Na tuto otázku neumím odpovědět, jelikož jsme v současné chvíli s kapelou na roční dovolené na 
plachetnici v Karibiku.
Víťa: Máš špatné informace. Poslední koncert jsme zakončili písní Zlatíčka <3 
Marcel: Náš další koncert už nebude nikdy, už nás nikdo nikdy nebude slyšet. S klukama už se bohužel 
neshodneme, lezeme si na nervy a je to takové zamotané. Jsou v tom třeba i Ženy od Kryštofa nebo 
Priessnitz.
Šampon: Teď máme pauzu na studiové album.
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Řada z vás asi neví a netuší, jaká velká akce se 
uskutečnila ve Městě Albrechtice na konci srpna. 
Bylo to přesně týden před tím, než se brali Alice 
a Polda, takže program byl opravdu nabitý. 
Všichni něco chystali a zařizovali na svatbu, a do 
toho Víťa přišel se svou oslavou . Ale protože ho 
všichni máme tolik rádi, tak jsme veškeré 
chystání odložili a v  sobotu jsme se vydali na 
jejich rodinnou usedlost do Albrechtic. Stavení 
jsme našli rychle, bylo krásné s  obrovskou 
zahradou. Celý život zde žili Víťovi prarodiče a 
teď už jej využívají spíše Víťovi rodiče a zároveň 
se hodí na velké oslavné party. Víťa si na pomoc 
přivzal i své dva bratry Juráše a Mirka, aby 

zajistili opravdu dobré občerstvení a nutno říci, 
že se jim to povedlo. V  neděli jsme odjížděli 
s vypasenými břichy.  

A jaký byl program? No, jak už to bývá, byli 
jsme rádi, že se po delší době zase vidíme, takže 
jsme povídali a jedli a povídali a jedli. A pak 
jsme si vzpomněli na to, že jsme Víťovi ještě 
nepopřáli. A co že to od nás dostal? No přece 
kempingové křesílko a krásný modrý batoh na 
túry a výpravy. A potom ještě jeden mimořádný 
adrenalinový dárek – Víťa byl navržen na roli 
moderátora Večerního běhu pro Světlušku. No, 
nejdřív nevypadal, že má z  toho úplně radost, 
ale když jsme začali všichni křičet a fandit, tak 

OSLAVA 30. narozenin Víti

28.-29. 8.
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se mu postupně rozléval úsměv po tváři a začalo 
to vypadat, že se i těší. Jen se trochu vymlouval, 
že neví, jestli jej pustí z  práce. Ale vy Bobra 
čtete v době, kdy už je po Světlušce, a tak víte, 
jak to vlastně nakonec dopadlo. Pak se už jen 
v  klidu posadil do kempingové židličky a užíval 
sis svou oslavu. S  troškou nelibostí sledoval, že 
mu někdo vypálil díru do trávníku, ale pak nad 
tím mávnul rukou, že se přece nemůže zlobit na 
své nejlepší kamarády. A když už bylo hodně 
pozdě, tak jsme si všichni vlezli dovnitř, že 
půjdeme spát. Jen Marcel dělal trochu machra a 
ustlal si spacák přímo venku na trávníku, což se 
mu nevyplatilo, protože v  noci začalo pršet, a 
tak se nenápadně prodral také dovnitř. Ale 
nemysli si Marceli, my jsme si toho všimli! To 
bylo holedbání, že jsme z cukru, tak už jsi taky. 
No a ráno jsme se zase trochu nacpali, a určitě 
bychom tam dál jen seděli a povídali si, nebýt 
Víti, který navrhl túru do okolí. A oslavenci se 
přece nemůže odporovat, tak jsme se překonali a 
šli se ještě projít a byli za to rádi. A večer jsme 
to stylově zakončili ještě na koncertu. Takže 

opravdu vydařená oslava. Víťo ještě jednou 
blahopřejeme a ať ti dárky slouží.  Tygřík

Sbírka pro světlušku
Jako každý rok, jsme se i letos vydali do 
Opavských ulic převlečeni za světlušky, za účelem 
podpory nevidomých. Možnost přispět do sbírky a 
zakoupit si něco ze sbírkových předmětů jsme 
nabízeli v druhém zářijovém týdnu. Povedlo se 
nám vybrat krásných 24  512 Kč. Moc děkujeme 
všem co se rozhodli přispět, a hlavně našim 
šikovným světluškám.	 Markét
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Letošní třetí oddílová svatba se odehrála první 
zářijový víkend. V tento slunečný den jsme se s 
oddílem vydali na Praskovu ulici ke kostelu 
svatých Janů. S děckama jsme se sešli už ráno 
před muzeem, aby jsme nacvičili tradiční písničku 
a domluvili se na úkolech pro novomanžele. Pak 
před desátou hodinou již vidíme přijíždět motorku, 
kde v sidekáře sedí ženich Polda a za motorkou 
jede kabriolet s nevěstou Alicí. V tu chvíli se 
přesouváme jako všichni svatebčané do kostela. 

Tam za zvuku kytary a flétny o kterou se 
postarali Dib s Luckou započal obřad. Ženich s 
nevěstou došli před oltář a byť jsme v kostele, tak 
to nebyla církevní mše, ale normální svatební 
obřad. Během něho si Michal s Alicí řekli své ano. 
Po gratulacích mnoha svatebčanů vyš l i 
novomanželé z kostela, kde jej čekal dlouhý špalír 
nejen z oddílových členů, který je dovedl na místo 
pro společnou svatební fotku. Cvak a je čas na 
oddílové úkoly pro novomanžele. 

Moderátor oddílové taškařice Medvěd pozval 
profesionálního someliéra Motýla, který nabídl 
novomanželům, jedno z jeho skvělých vín a 
následovaly úkoly typu poznej správnou houslistku 
či správnou pleš. lyžařský slalom nebo oprav si 
svou dodávku. Nakonec si novomanželé za splnění 
úkolu zasloužili i předání oddílového daru a to 
nosičky pro dceru Lindu. 

A teď pár otázek na novomanžele: 

1) Jak jsi prožíval/a svatební ráno? 
A: Až se budete vdávat, pozvěte si Aničku, Uršu 

a Lucku. Lucka mi třeba poradila, ať ochutnám 
zákusky už ráno, že pak už nebudou a to byla 

nejlepší rada celého dne😀  
P: Blbě ti je,... říkáš si, ať už jsi před oltářem, ať 

už se to rozjede, a ty už nebudeš moct nic 
ovlivnit. Protože dokud to nezačne, pořád 
přemýšlíš co všechno je zařízeno a jestli jsi na 
něco nezapomněl. Od sedmi už se Ája nechala 
česat a ve čtvrt na osm se tam Jendův kocour 
posral, takže bylo na chvíli po příjemné 
atmosféře, ale jinak to celkem šlo. Co mě Hudec 
naložil do vozíku vedle motorky a vyrazili jsme, 
tak už to začalo být dobré. 

2) Na co jsi myslel/a při cestě uličkou v 
kostele?  
A: V podstatě jsem se celou dobu ujišťovala, že 

se mi to nezdá, že se mi to fakt děje. A hlídala 
se, ať se tvářím nějak normálně. 
P: Co tu dělá tolik lidí a že tady jsou všichni fakt 

kvůli nám, to bylo moc příjemné. Vidět takto 
hmatatelně celou tu širokou rodinu a kamarády, 
které kolem sebe máme. A potom taky, že je 
máma asi dost pyšná, že tam spolu jdeme. A 
potom, abych měl fakt jako sebevědomí krok a 
přitom nezakopl.

SVATBA ALICE A POLDY 
4. ZÁŘÍ 

4. 9
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3) Jak se ti líbily svatební úkoly od kamarádů 
z oddílu?  
A: Bílé víno s šumákem není zas tak zlé! Měli 

jste to krásné, moc děkuju!  
P: No tak prvně je krásné, že se oddíl přišel na 

nás podívat. Marcel se svými plakáty a hrou zase 
zabodoval, jak on to dělá, že? A Motýl je prostě 
herec od přírody. Uběhlo to ohromně rychle a pak 
se zpívá Nezacházej slunce a je to dojemné, je to 
mocné. 

4) Jaký byl pro tebe nejhezčí moment 
z celého dne?  
A: Nejhezčí moment byl, když jsme stáli před 

zpívajícím oddílem!  
P: Keliš, to je fakt těžká otázka vogo. Ještě 

dodnes se rozpomínám na různé mikrochvíle, 
které všechny stály za to. Je to jízda od rána až 
do dalšího rána, plná krásných momentů. Ale 
kdyby ses zeptal třeba, který byl nejpřekvapivější 
moment... jo, díky za otázku... Tak když se 
ukázalo, že Kuba (Šaraman poznámka red.) je 
fakt dobrý zpěvák a ještě lepší frontman Svatební 
kapely, aby se za pár chvil přiřítil Marcel s 
tamtím,.. s klukama od bobří řeky a udělali 
nezapomenutelnou tečku za celým večerem. 
Budiž toho důkazem, že ájin stěbořický strejda se 

po svatbě začal učit uzly a chce vstoupit do 
oddílu. 

5) Která kapela byla večer nejlepší?  
A: Kdo byl nejlepší říct neumím, ale byly to 

nejlepší koncerty, co jsem kdy zažila! Na mojeho 
strejdu to udělalo takový dojem, že už cvičí uzly, 

abychom ho vzali do oddílu😀   
P: Jako dramaturg hudební části večera jsem 

věděl, jak výborní jsou My dva trio a jako kapelník 
Svatební kapely jsem tušil, že tahle sestava bude 
pro tu chvíli a místo jedinečnou, ale fakt jsem 
netušil, co na nás Marcel a jeho bobří hoši mají 
nachystané, takže to byl pro mě opravdový hřebík 
večera! Přistihl jsem několik lidí dívat se zcela 
konsternovaně, oni upřímně nechápali čeho jsou 
svědkem, protože takového Macháčka ještě 
neviděli. Co ale vím, že v tu chvíli neodjeli a 
museli se dívat dokud nezazněla poslední píseň a 
nezlomila se poslední polystyrenová kytara. 

Doplňující otázka pro Alici: Jak jsi si zvykla 
na nové příjmení Polášová?  
A: Za skoro dva měsíce od svatby se mi podařilo 

se do telefonu představit jako Polášová jen asi 3x, 
tak si udělejte obrázek...  Keliš
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Dne 15. 9. 2021 se v Opavě historicky poprvé uskutečnil Večerní běh pro Světlušku na podporu Světlušky, 
projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhajícího nevidomým. Pořadatelé z  turistického oddílu 
TOM 4207 KADAO připravili v Městských sadech doslova nabitý program, od 17 hod. bylo, díky spolupráci 
se Základní školou pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči Havlíčkova a Charitou Opava, možné 
seznámit se s aktivitami přibližujícími život nevidomých, z nichž největší zájem účastníků akce budily sporty 
aplikovaný stolní tenis, zvuková střelba a taktéž projížďky na tandemových kolech. Pohodovou atmosféru 
slunečného odpoledne dobarvovalo živé hudební vystoupení kapel MY DVA TRIO a Poppers a chybět 
nesmělo ani tekuté a pevné občerstvení. S ohledem na letní teploty byla výčepní zařízení nealkoholických 
chlazených nápojů v nepřetržitém využití a sladký a slaný bar, do něhož svými 61 druhy laskomin přispělo 
44 pekařek a pekařů především z  řad rodičů členů oddílu KADAO, se nacházel v  neustálém hustém 
obležení, aby každý kousíček buchet, koláčů, muffinů, cookies, chlebíčků, sekané, quiche a dalších našel 
svého spokojeného konzumenta.
S postupem času se prostor Městských sadů, kde byly vypnuty lampy veřejného osvětlení, halil do šera a 
tmy, nastala tedy chvíle rozsvěcení čelovek a pozvolné přípravy na zlatý hřeb večera v  podobě běhu 
potemnělým parkem. Ten byl odstartován těsně po osmé hodině a na okruhy v délce 1,4 km anebo 2,7 km 
vyznačené barevnými odrazkami se vydalo neuvěřitelných více než 570 běžců (počty psů a kočárků na trati 
unikly evidenci pořadatelů). Počáteční metry se sice běžely natěsno v balíku, poté však již každý mohl zvolit 
své vlastní tempo a do cíle dorazit sprintem, v poklusu či běžnou chůzí. Tímto byla oficiální část programu 
ukončena, většina účastníků se tak odebrala do svých domovů, nemálo však ještě chvíli zůstalo na místě a 
v teplém podvečeru si sdělovalo zážitky z běhu či všelijaké jiné.
Večerní běh pro Světlušku v Opavě vyzněl zcela jednoznačně, nesl se v  příjemném rytmu, plynul bez 
jakýchkoli nesnází a všichni účastníci si jej užili. Pouze o toto ovšem nešlo, vždyť jako jeden z hlavních 
účelů jeho uspořádání vystupovala finanční podpora Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu pomáhajícího nevidomým. A té se dostalo měrou vrchovatou, neboť za startovné, prodej 

SVĚTLUŠKA ROZZÁŘILA NOČNÍ OPAVU!
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propagačních předmětů, chlazených nealkoholických nápojů a příspěvky za konzumaci ve 
sladkém a slaném baru se vybralo nádherných 127.305 Kč, které byly poukázány na účet 
Světlušky.
Úspěch celé akce by byl nemyslitelný bez obrovského nasazení pořadatelů z  turistického 
oddílu TOM 4207 KADAO. Významnou pomocí byla finanční dotace Statutárního města 
Opava, spolupráce s  Technickými službami Opava s.r.o., Základní školou pro zrakově 
postižené a žáky s vadami řeči Havlíčkova a Charitou Opava, propagace Asociace TOM ČR a 
také chutné počiny pekařek a pekařů. Všem těmto subjektům a osobám, stejně jako 
účastníkům Večerního běhu pro Světlušku v Opavě, tak patří veliké díky! Tom
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Dokážeš vyluštit sudoku?

Správnou odpověď ti sdělí:  Šupolka
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Na konci září jsme se vydali na hřiště Englišky lovit bobříky mrštnosti. Bojovali jsme v šesti 
disciplínách: hod krikeťákem, skákání přes švihadlo, skok daleký, sprint 60m, trojskok a nakonec dlouhý 
běh na 1000m. Všichni byli šikovní a některým se podařilo bobříka ulovit. Pro zajímavost se můžete 
podívat také na tabulku oddílových rekordů, které se nám i tentokrát povedlo o něco vylepšit.  

A tady už jsou výsledky:  Julča 

BOBŘ ÍK MRŠTNOSTI 
29. 9. 2021 
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REKORDY BOBŘ ÍKA MRŠTNOSTI 
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Původní plán byl přejít Krkonoše od 
západu na východ a nocovat na chatách 

KČT. Přestože jsme šli až na konci září, 
začali jsme vše domlouvat již počátkem roku 2021. 

Samozřejmě jsme začali nejdříve domlouvat chalupy a 
přespání. Vosecká bouda nabídla první noc, bohužel 

Bradlerovy boudy požadovaly noci alespoň tři, Výrovka 
již 1/2 roku dopředu hlásila obsazeno, takže jsme další 

noci strávili na Dvorské boudě a v báječném penzionu 
Marienka ve Velké Úpě. 

V sobotu ráno jsme vystartovali vlakem z Opavy, přestup 
v  Pardubicích a následně busem z Železného Brodu do 

Harrachova. Dib nám všem rozdal vytištěné barevné mapy 
Krkonoš a vysvětlil, jak se bude hrát dlouhá hra, kam si 

zakreslovat   trasu, kam sbírat razítka z chalup a různých 
zajímavých míst a jak zaznamenávat výjimečné krkonošské 
značení. V půl jedné jsme vyrazili na čtyřdenní pěší přechod 
Krkonoš. Podél Mumlavy k mohyle Hanče a Vrbaty, k Vrbatově 
boudě, nad Pančavským vodopádem k Labské boudě, kolem 
pramenů Labe na Voseckou boudu. Naše radost byla veliká, 
když jsme na stěnách restaurace uviděli dvě kytary, vedle stolů 
klavír a k tomu ukulele, které nesla celou cestu Miška a 

bylo zábavu postaráno. Kdo chtěl si něco 
objednal a do 22,00 se zpívalo. A taky se 
špiclovali jeleni, kterých kolem bučelo opravdu 
nemálo.  Po 18 odpoledních kilometrech a 
brzkém ranním vstávání super výkon.
V neděli ráno snídaně, fotka s Voseckou 
boudou a hurááá po žluté nahoru na hřeben a 
stále po hlavní červené trase přes Sněžné 
jámy, Mužské kameny, cestou CZ-PL 
přátelství, krásným slunečným dnem. Razítek 
přibývalo opravdu hodně, neboť jsme 
procházeli kolem mnoha bud Petrovka, 
Špindlerovka, Odrodzenie, Luční, Výrovka 
až na Dvorské boudy. Na konci dne jsme 

měli v nohách dalších 25 kilometrů, skvělou 

JAK JSME 

PŘEŠLI 

KRKONOŠE
25.-28. 9. 2021
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svíčkovou nebo borůvkové knedlíky v sobě a 
starší dokonce strávili zbytek večera v sauně. 
Co více si přát? 
Po pondělní snídani jsme vyrazili na Sněžku. 
Nejdříve zpět k Luční boudě, od ní přes 
rašeliniště k Slezskému domu a v poledne 
jsme byli na naši nejvyšší hoře, společně 
s davem dalších turistů. Razítka přibývala, 
stejně jako fotek s výhledy a dokonce 
s  polonahými chlapci a dívkami, neboť 
někteří borci se na vrcholu nechali vyfotit 
velmi odvážně. Dolů jsme šli super 
upravenými chodníky, kterých je 
v  Krkonoších mnoho a normální turista 
nechápe k čemu tam jsou a proč se takto nesmyslně 
vyhazují peníze? Zlaté Jeseníky! Na Růžohorkách jsme 
si udělali dlouhou ležící pauzu, nacpali se kyselem a 
pak již sešli do Velké Úpy do super penzionku Marienka. 
Těsně před ním nás zastihl jediný liják celého putování, 
navíc příjemně osvěžující a ještě nás čekalo milé 
přivítání milého personálu penzionu, který neměl s ničím 
problém. Dostali jsme skvělé jídlo, rozehřátou saunu a 
celý večer jsme hráli legrační hry. 
V úterý ráno jsme si přivstali, v půl osmé posnídali, co jsme 
nesnědli, jsme s dovolením nabalili do svačin, moc moc 
poděkovali za skvělé služby a začali prudce stoupat 
k  rozhledně pod Černou Horou nad Jánskými Lázněmi. Ze 
sedmiset nad mořem přímo do 1290 m n.m. a pak už jen 
sešup do Svobody nad Úpou na vlak. Tři přestupy a jsme 
zpátky v realitě, v Opavě. 
Bylo to super! Bezva parta, vlastně nikdo nic nepokazil, 
nikomu se nic extra nestalo, když odmyslím puchýře, bolavá 
kolena, ztuhlá záda, otlačená ramena, únavu 
a vše, co patří k 75 pěším kilometrům 
v  horách s 10-15 kilovým batohem na 
zádech. Ve vlaku jsme vyhodnotili hru. 
Nejlepší sesbírali 38 razítek, vyznačili 
trasu a zakroužkovali krkonošské značky 
míst, která jsme navštívili. Odměnu jsme 
chtěli zakoupit objednávkou v Regiojetu, 
a l e k n a še m u p ře k v a p e n í n á m 
sterwardka odměnu pro nejlepší 
věnovala. Moc za čokolády děkujeme! 
A taky díky, kluci a holky, fakt to 
s Vámi bylo fajn! Až na...,ale víte co, 
to vám řeknu osobně anebo taky ne!
Tak ZDAR, někdy příště. Tom
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Možná, že právě když čteš tento článek 
v  Bobru, tak jsi zároveň na výpravě, kde se 
Desítka odstartovává a oddíl slaví další rok 
svého fungování. Ale taky je možné, že výprava 
už byla a ty si teď hovíš ve své posteli (nebo na 
záchodě) a chceš se dozvědět o Desítce něco 
víc. Tak to čteš správný článek. 
Starší oddíloví členové si určitě ještě pamatují 

na dobu, kdy jsme sbírali Véčka – měli jsme tři 
tabule takových dovedností a znalostí a ty jsme 
postupně sbírali. Ale abychom nášivku nakonec 
získali, chtělo to roky dřiny a práce a vlastně 
z celého oddílu se to podařilo jen pár vedoucím. 
A tak jsme usoudili, že by to chtělo změnu. Ať 
získat nášivku netrvá tak dlouho a ať je i více 
oblastí, ve kterých se můžete zdokonalovat. 
Proto vznikla oddílová desítka, kterou jsme už 
sice jednou odstartovali, ale pak přišel COVID a 
bylo zase po ní. Takže ji vyhlašujeme ještě 
jednou, a protože je celá vyspravená a 
pozměněná, tak ji budeme dělat znovu od 
začátku. Tímto se omlouváme všem, kteří už 
měli nějaké úkoly splněné, ale věříme, že je 
hravě zvládnete znovu. 
Celkem budete plnit 100 úkolů z 10 oblastí. A 

každá tato oblast obsahuje právě 10 úkolů. 
Oblast i jsme nazval i takto: Všeumě l , 
Přírodovědec, Trosečník, Výletník, Táborník, 
Orienťák, Ajťák, Sportovec, Srdcař, Ekolog. 
Myslím, že každého z  vás určitě některá 
z  těchto kategorií naláká a tou právě můžete 
začít. Už po splnění pěti úkolů z  jedné oblasti 

obdržíte první nášivku. Nebo se můžete zaměřit 
na více oblastí dohromady. Nášivky si budete 
přišívat na oddílovou polokošili, aby všichni 
věděli, jak jste s plněním desítky daleko. Plnit 
budou i vedoucí, takže bude zábava sledovat, 
jak budou oni navzájem poměřovat síly nebo 
dokonce zjistíte, že se vám daří některé věci líp 
než těm starouškům kolem .  

Každopádně moc všem fandíme a přejeme, ať 
se do Desítky vrhnete v plné síly, protože nejde 
jen o sbírání nějakých bodů nebo nášivek. Ale 
především jsme se snažili o to, aby všechny 
úkoly měly nějaký hlubší smysl a aby se vám 
dovednosti takto získané hodily i v  životě a 
posouvaly vás dál. Však je fajn umět si vyměnit 
duši na píchlém kole, vytvořit prezentaci 
s  fotkami, pracovat s  mapou a GPS 
souřadnicemi, starat se o svůj zdravý životní 
styl, být zdatný ve sportu, rozdělat oheň apod. 
Tak vzhůru do toho!!! 

D E S Í T K A  

S T A RT U J E 
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1. "Desítka" je oddílová výzva, při 
které zápolíš s ostatními i sám se sebou. 

2. Obsahuje celkem 100 úkolů, které jsou 
rozděleny do deseti tematických celků. 

3. Pokud splníš všech 10 úkolů z jednoho 
tematického celku, získáš "Velkou 
desítku", pokud splníš  libovolných 
5  úkolů z jednoho tematického celku, 
získáš "Malou desítku". 

4. Celkem usiluješ o to, mít splněných 
všech 10 "Velkých desítek".  

5. Za každou vybojovanou  "Malou 
desítku" a poté i "Velkou desítku" 
dostaneš nášivku, kterou si budeš moci 
hrdě našít na oddílovou košili.  

6. Jak si v této výzvě vedeš ty a také 
ostatní kamarádi se dozvíš na oddílových 
webových stránkách.  

7. Znění jednotlivých úkolů najdeš na 
oddílových webových stránkách nebo 
v klubovně.  

8. Některé úkoly se plní s oddílovým 
vedoucím a jsou označeny: (V), jiné 
úkoly se plní s rodičem či jiným 
dospělákem a jsou označeny: (R), 
některé jak s vedoucím, tak s rodičem: 
(V+R). 

9. Vždy si dobře přečti zadání úkolu. 
U  úkolů, které plníš bez vedoucího je 
potřeba donést vedoucímu záznam 
o plnění úkolu, který je součástí zadání. 
Splněný úkol si vždy nech vedoucím 
zaznačit na oddílové webové stránky.  

10. V "Desítce" nejenže bojuješ o uznání 
ostatních kamarádů a vedoucích, ale také 
za splněné úkoly získáváš body do 
celoroční oddílové hry. Čím více úkolů 
máš splněných, tím více bodů za každý 
další splněný úkol získáš. Za libovolných 
prvních splněných deset úkolů napříč 
všemi tematickými celky, získáš za každý 
úkol 1 bod, za tvůj 11.-20. splněný úkol 
získáš za každý úkol 2 body, za 21.- 30. 
splněný úkol získáš po 3 bodech a tak 
dále až k 10 bodům za úkol.  

Pokud si s plněním některého úkolu nevíš rady, 
zeptej se vedoucího nebo kamarádů.   
"Desítka" je vizitkou tvé všestrannosti.  

Kterým úkolem začneš je jen na tobě. 
 Tygřík s Alicí 

- P R AV I D L A - 

-DESíTKY-
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
• WORKSHOP - JAK SE DĚLÁ KRONIKA?   (5.11.) 
• PO STOPÁCH ŠELENBURSKÉHO STRAŠIDLA - PRO NOVÁČKY A MLADŠÍ   (6.11.) 
• SCHŮZKA PRO RODIČE - OD 17 HODIN   (10. 11.) 
• POLANA - BRIGÁDA A VÝPRAVA DO VSETÍNSKÝCH VRCHŮ   (12.-14.11.) 
• ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM DO BRNA - SRAZ KČT   (19.-21. 11.) 
• WORKSHOP   (26. 11.) 
• TURNAJ V DESKOVKÁCH   (3.12.) 
• VÁNOCE ODDÍLU VE PSTRUŽÍ - ORLÍ HNÍZDO   (10.-12. 12.) 
• VÁNOČNÍ WORKSHOP    (17. 12.) 
• DESKOVKY    (18. 12.) 
• JESENIKY - VRBNO O.P. - ŽELEZNÁ - SILVESTR VEDOUCÍCH   (29. 12. - 2. 1. 2022)

T H O U B Y T O B O K
E C I V A K U R D A U
R M J A V O R O V Ý CH
M V Ý L E T I O D Í Y
O A K D Ů P S O H E Ň
S E J Y R O T N A Č A
K L P O D Z I M K O M
A V A K Š E K Ý C P I
P U Ť N É Z A B A Á Z
Y K V O K S E D L E S
V E Ř T E T R O P S K

8směrka 
Dokážeš vyluštit bobrovu osmisměrku?

Správnou odpověď ti sdělí:  Medvěd nebo TeTe

BAZÉN


BOTY


ČANTORYJE


DESKOVKY


DÝM


HOSPŮDKA


HOUBY


JAVOROVÝ


KEŠKA


KPZ


KUCHYŇ


LES


OHEŇ


PLACKA


PODZIM


RUKAVICE


SOVA


SPORT


TERMOSKA


TETŘEV


TURISTIKA


VÝLET


ZIMA

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __  

         __ __ __ __ __ 


