
Helfni nám prosím v sobotu 26/9/2015 s Odrou – akce TaKme (aneb možná Ivančena dřevěná)  
 
Milé "sběračky", přátelé, VODÁCI kaskádoví, posejdoní, čmoudící,  surfaři, jachtaři a prohnilé kýly 
 
Onehdá jsme jeli odru od studénky do polanky/st.bělé, neuvěřitelně nádherná květena, volavky, 
ledňáčci, asi bobři a jiná krásná zvířena, ale ty zapříčené kmeny či kolmé ve vodě stromy…. čtyřikrát 
jsme do těch třímetrových svahů raft tahali, nedobrovolná léčba kopřivami, stali se z nás hlínolezci. 
Pro ženské a děcka to příjemné není, tož jsme se hecli, že TAhání KMEnů z vody bude sport 
prospěšný našemu zdraví, zároveň vodní cestu zprůjezdníme, od naplavených „petek“ vyčistíme, 
odře a jiným vodačkám i vodáčkům a turistům radostnou eleganci navrátíme či nadělíme. 
S povodím odry to j.mlynář projednal, povolení/podmínky chko poodří jsou p. šálkem přislíbené, 
zkoncentrujeme se na dva úseky pod petřvaldíkem v délce cca 1,8km (viz mapka), které jsou 
neprůjezdně zpralesněny, odhadem 3-6 kubíků nestlačenýcmých petek zaneřáděny  
 
1 - Proto potřebujeme pomoci – zapojte se prosím dle níže rozepsaného rozdělení a náslené 
domluvy: 
 
1A – SEVERNÍ ÚDERNÁ SKUPINA řezačů/tahačů/nakládačů – sraz 8.00 v staré bělé, proskovická 899 
(parkoviště před prodejnou frantl, masný průmysl-bývalý obchod), odjezd 8.15 
josef mlynář-608777297/o.s. odra, svazácká 3128/1b,70030 ostrava, na kterou je povolení chko/ - 
auto1, 20m lana, 50l pitné vody,nákup surovin,ruční pily + přeprava rezerniho mého mtz 
radek bajnar aspol.-739982568/sdr.dobr.hasičů st.bělá + vrchní řezač – pila1, hubzug1, cca50m lan, 
sekyra1+sekyra2, žebř alespoň 5m, pás na úvaz, 2x nejmíň podběrák na výlov petek 
jan šarman-602516233/vodní záchranář - auto2+vozík1, pila3, sekyra3,mačety 
adam šindler-731600333/vk kaskády – auto3+vozík2+DVĚ PRAMICE(opt.3), lana cca20m, 3x házečka, 
(adam možná vypadne kvůli náboru, ale lodě svěří) 
ivo slovenčík-602727613 – auto4 (i přepravní rezerva na adama), pila4, (+rezervní vladimírův vozík5 
z mojí garáže v bělé, na lukách14) 
josef voráč-606603644/tahačanakládač-zpěvák a básník:) 
josef holásek aspol-737072536/ tahačinakládači (dosud to neslíbili) rezervní kladkostroj/lana 
 
1B – STŘEDNÍ SKUPINA lovců petek a sběračky + kuchařky – sraz 8.15 v petřvaldíku před mostem 
přes odru (viz mapka), po 8.30 odjezd/transport k místu činu 
rostislav kašovský-736754102/kčt čmoudíci – auto5+vozík3 (jede sice do trebišova, ale někteří se 
připojí), dle možností 2LODĚ výlovců petek +zadáci +2házečky +lana na kotvení, rezervnípila5, pytle 
(darované bramborové) 
roman a radek štolfa-721012222 a 773747373/vk posejdon/tahačinakládači – auto6 (závazně to 
neslíbili) rezervnípila6 
ivo moždiak-/prohnilé kýly/ čističisběrači apod.- auto7 (dosud to neslíbili) 
 
VOZÍKY - po akci - přeprava odpodu do proskovic, slíbili mi ve sběrně jejich převzetí 
 
1C – JIŽNÍ ÚDERNÁ SKUPINA řidiči,řezači, tahači – sraz pustějov 152 v 7.40, 7.50 odjezd přes 
studénku, přes mrkvu na místo činu 
miloš buček-733128750/pustějovskýsused- řidič odvoz dřeva – na svou pojistku půjčuje sponzorský 
TRAKTOR s VLEKEM, lana cca30m, 
jiří kašpárek-731222904/ řezač a rezervní sponzor nafty= příjemce dřeva – pila2, sekera4 
tomáš mičulka-608950313/řidič sběrač – auto8 (4x4 s redukcí) +vozík4, žebřík6m (martinásek 
rezerva),  
+(autor emailu)/tvsco/odra – koordinace+dle potřeb, zbylé mtz: 6xkůly+palice, pytle na plasty, 
termosky/plaskacky,rezervní kanystr benzín, čelovky(kdybychom zatměli),rezervní pb vařič 
+ rezervní landrover/landcruiser na tlf (bo jsem nesehnal traktor s navijakem) 



+ rezerva v bělé: 3keně+raft+vesty+přilby+neopren, 3m žebřík 
 
(žlutě značeno + sekyry = zatím neslíbeno) 
 
 
2 Podmínka = gentlemen dohoda s chko je, že stromy nemůžeme tahat z vody, ale mají tam zůstat 
vytvářejíc přirozené úkryty rybám a ptákům. Můžeme pouze prořezat průjezd cca 2,5m, tj. pro 
colorado s vydrou a rezervou na změny proudu/stavu vody. Vytěžené dřevo si můžeme odvézt, stejně 
tak naplavené na břehu (pro krbaře), z pohledu chko hlavním smyslem akce je odvoz umělého 
odpadu. 
V rámci 2.inspekce před akcí může chko tuto podmínku zpřesnit. 
 
3 Extra potřebuji 3 – 5 zadaných ženských. Jednak chlapci budou mít před nimi větší výkon (ty 
nezadané by jej mohly snížit:), jednak by nám měly udržovat oheň a pokud ty dobrovolné kuchařky 
najdu, vezmu trojnožku, kotlíky na čaj, zelňačku, svařák, piknikpiksly + suroviny, kanystry s vodou, 
2campingstoly,partystan, pepo/noviny,možná gril/uhli a ty popadavší do vody můžeme vysušit, 
ostatní přikrmit a udržet v teple. 
 
4 Jedeme za každého počasí a okolností, tzn. mějte sebou alternativní obutí/oděv, pláštěnku, 
RUKAVICE, nápoje, svačinku,chlebík/špekáček, víno na svařák hrnek/misku/lžíci + tašky na plasty. Akci 
přesuneme jen pokud bude vysoký povodňový stupeň nebo poodří obsadí putinovi separáti. 
Alternativní termín je so 10/10. 
Pro jistotu alergici nechť mají antikomáří spray a 
VYTISKNĚTE si mapku,ať se najdeme i s gps. 
Obvazy,tinktury máme v autolékarničkách, komu vadí kroupy,ať má přilbu. 
 
5 Rum/jabkovici můžou pít jen sběračky, chlapi ze solidarity s řezači až nebudeme potřebovat 
motorové pily. 
 
6 Peníze – jedeme to každý svým nákladem na své riziko. Chko nám možná přispěje, požádáme o to 
přes os odra dle principu příspěvek na pilu+benzín, půjčovné lodě, werkzeug,doprava auta x km x5kč 
+ něco vozík/mtz, odhad nafta i traktor ( =sponzorský dar, pokud se hospodářská situace změní , platí 
naftu iri kašpárek a traktor zalepime kdo mužem, ,jinak rezerva) 1000, stravné 30lidí x 150, pokud 
něco dostaneme, rozdělíme to v přiměřeném poměru na akci. 
Pokud pepa ty případné peníze nedonese, víme na čí účet se můžeme bavit. 
 
7  
Adame, 
Rosťo, 
Vladimíre Rojku www.tvsco.cz, 
Romane Vlachynský, 
příp. ti co se připojíte, 
zveřejněte prosím tuto pozvánku na vašich/našich webech/fb jako společnou akci,dík 
 
8 Na povolení vjezdu do chko potřebují nahlásit registrační značky aut - POŠLETE mi je prosím. 
Kdo koho náloží zpřesnime později,místa v autech jsou dimensována i sběračkám/ům/úderníkûm, tlf. 
máte. 
 
9 Vladimíre 
vezmi prosím z mého textu úvod,výcuc a závěr  a pošli clanek do ostravského zpravodaje + st.bělá + 
polanka, 
ať vidí,co děláme s sdh st.b.,os odrou,kaskadami, cmoudiky aj. kteří se přip. připojí i bez dotací.dik 



Budeme-li chtít další medializaci,domluvíme se, ale nehledáme módní množství 
 
10 mate-li dojem že nám něco chybí napište.elektrocentralu mohu taky půjčit:-D 
 
Hodně  z vás řeky čistilo a čistí. 
Naši dědové a pradědové, staří sedláci odru s přítoky čistili za rakouska, za první republiky..Vybavilo 
se mi "TAKe ME home my country road ..."–  TAháním KMEnů se tak „vracíme domů“ k normálu, 
postarat se o to,aby to užili i ti po nás (pro ty před námi to bylo přirozené). „Česky“ tu píseň zpíváme 
„Veď mě dál, cesto máaá“. Hezká symbolika, tož uvidíme,kam nás to tahání dovede, určitě to někam 
dotáhnem B-) 
 
Anebo úplně jinak - na ostravici pod soutokem s lučinou za dotace,ne za čistě naše peníze a zásluhou 
předchozích se i pro nás otvírá nová loděnice, s klimou, luxusními dřevěnymi žaluziemi, s luxním 
plachtovím nad terasou, s luxusním proskleným krbem, bez dřeva. Pokud každý vodák přinese pár 
kousků z čistění řek, nemusí se kupovat a můžeme jej tam vyskládat. Třeba jako ivančenu ze dřeva:) 
 
Úderné skupiny - min 12 chlapů,ať to za den zvládnem - máme řádově pokryté,ale chybí nám lovkyně 
petek,sběrači a udržovačky ohně. 
 
Udělejte si třeba den na lukách s dítky, jsou opravdu hezké, stylu anglického parku a pomozte nám 
prosím. 
 
Za pár vodáků díky 
jaromir buček 775603268 
 
PS And-renko startíková :) pamatuji si že´s říkala že jste na rabštejně, ale kdybychom nuceně přešli na 
záložní termín, rádi vás uvidíme ;-) 


