
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Znak oddílu 

Znak ČTU 

Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi.. 
 Vítám Vás opět u našeho oddílového časopisu,který vstupuje do 
dvanáctého ročníku. Čekají Vás povídky a povídání o různých 
oddílovkách. Teď zrovna o našem krásném letním táboře, co jsme na 
něm všechno zažili.  
 Také přidám krátké povídání o našem oddíle, abyste věděli, kam že 
to vlastně chodíte a také zde najdete písničku od Daniela Landy. 
 Pravidelný a dlouholetý čtenář si přečte další pokračování příběhu 
Evičky na jejím první táboře v komixové podobě. 
 Tak neváhej a čti.  

 Strejda Vláček 
 
 
 

Náš Oddíl 
 
Byl založen 15. září 1996 Přemkem, Mončou a Strejdou 
Vláčkem. Jmenujeme se T.O.Kamarádi (Tábornický Oddíl 
Kamarádi). Patříme pod dětskou organizaci ČTU (Česká 
tábornická unie) Jesenické oblasti.  
 Z původně indiánského oddílu se stal turisticko-tábornický 
oddíl s mnoha tradičními podniky. 
 Máme ve znaku Indiána – symbol pravdomluvnosti, odvahy a 
čestnosti. Symbol zálesáckých a tábornických dovedností. 

Oddílovou hymnou se stala píseň Totemy od bratří 
Nedvědů. 
 Hlavním oddílovým vedoucím je Strejda Vláček – 
Tomáš 
 Zástupce oddílu pro starší družinu je Martin a 
pomocník Téčko. Pro mladší družinu je pomocník Uni 
(nově ještě Beáta). 

 Máme svoji kroniku (již dopisujeme třetí díl), vlajku a klubovnu. 
 Píšeme v oddíle noviny Bu.Báček a časopis Bu.Bu. K tomu ještě zábavný crazy 
časopis Vesmír (Martin a Uni). 
 Vydáváme spoustu materiálů – archivní materiály z táborů, kartičky 
z oddílovek (Aktičky) a tábornické karty. 
 Adresa klubovny je: Nám. Jana Zajíce 9, Šumperk 
 Internetová adresa: www.tokamaradi.cz 
 Další povídání o oddíle najdete příště. 



 
TÁÁÁBORE NÁÁÁSTUP!!! 

 
 Tak takové heslo se z našeho tábora ozývalo poměrně 
často. Dalo-by se říct, že skoro pořád. Nastupovalo se na 
všechno: na rozcvičku, na snídani, na hry, na hygienu, na 
oběd, na program, na svačinu, opět na hry, zase na 
umývání, na večeři, na večerní nástup, na večerní 
program, a zase na tu hygienu. Prostě pořád. Ale hlavně se 
nastupovalo na náš přesun časem. Ano, na našem táboře 
jsme se co dva dny přesunovali do nějakého časového 
období, do starověkého Říma, do doby indiánů nebo 
pirátů, trénovali lety na Měsíc nebo navštívili budoucnost. 
 Protože náš stroj času byl pokažený (nefungoval display), 
nikdy jsme přesně nevěděli, kam se vlastně přesunujeme. 
Až nás z ničeho nic jednou uvítal indiánský šaman svým 
Tancem slunce nebo posádka zarostlých pirátů na jejich 
kocábce. 
 Každé to období bylo něčím nezapomenutelným. Proto 

mě dovolte, abych zde uvedl vždy krátký popis: 
  Nejprve jsme navštívili indiány na jejich Divokém západě.  Vyráběli jsme 
indiánské lapače zlých snů nebo posvátné totemy. Soutěžili o nejlepšího 
pistolníka s snažili se stopovat nepřítele 
v lese. Nebo jsme si batikovali svá trička a 
učili se zacházet s lasem. V potoce potom 
mohl každý najít kousek zlata při Zlaté 
horečce. Na táboře byl postaven indiánský 
stan teepee (týpí), ve kterém jsme mohli po 
skupinkách spávat. 
 Po jednom přesunu, jsme se ocitli 
v kosmické středisku pro výcvik budoucích 
astronautů pro lety na Měsíc. Zjistili jsme, 
jaké to je ve stavu bez tíže v našem 
simulátoru nebo co asi zažívají kosmonauti, 
když ztratí spojení s navigátorem a se Zemí. 
Jak si musí poradit, aby jejich raketa úspěšně 
přistála. Zde velkou roli sehrály naše 
oddílové vysílačky, které dobře posloužily 
pro simulování navádění kosmických lodí. 
  Při jedné z nočních her byl postupně každý 
táborní doslova vytažen z pelechu a dovlečen 
před zarostlé piráty, abychom jim přísahali 



poslušnost. To už jsme se nacházeli v době, 
kdy každý hlídal svůj pokladů, měl 
zavázané jedno oko nebo v ruce hák. Piráti 
ale nebyli zase tak krutí, jak se o nich říká. 
To jsme sami poznali. Poklad jsme uhlídali 
a pořádně si zapádlovali na raftech. Večer 
jsme pak hráli hazardní hry v našem 
táborovém casinu o táborové peníze. Jen 
uhlídat svůj věčný oheň byl pro většinu 
z nás tvrdým oříškem. 
 Ó Velký Caesare, buď pochválen. 
Děkujeme ti, že jsi nás pozval ke svému 
stolu a chráníš náš velký Řím. Velké 

hostiny, souboje gladiátorů, 
divadlo s  pěveckou soutěží, 
záchrana hořícího města a další. To 
vše jsme zažili ve starověké Římě.  
 Jak asi bude náš svět vypadat 
v budoucnosti nikdo neví, tedy 
kromě nás. Bude hodně technická, 
osídlíme další planety ve vesmíru a 
budeme zachraňovat trosečníky 
z poškozených kosmických lodí. 
Obchodovat se surovinami a bránit 
se před zlými vetřelci. V restauraci 
U padlého meteoritu si třeba dáme 
k pití olej z motorů (kofola) a  
poslechneme si šílenou hudbu 
budoucnosti. 

 To vše a mnohem více jsme 
na táboře zažili. Nezmínil 
jsme táboráky, služby 
v kuchyni, dělání dřeva a 
podobně. Během tábory 
vycházely i naše oddílové 
noviny Bu.Báček. Prostě toho 
bylo hodně. 
 Samozřejmě byly i věci, 
které mě trápí. Zranila se nám 
Maličká, ale nesla to statečně 
a nechala se pořád nosit. Ale 
hlavně nás před koncem 
opustilo pár táborníků a 



nechali svůj oddíl na holičkách. Bohužel byli z jednoho oddílu , ale i tak se 
nám to letos moc podařilo. 
 Ať je léto nebo zima v Cestě časem je vždy prima 
 
 Díky všem, co se podíleli na přípravě tábora: 
- Oddíláků (Vochomůrce, Hámě, Unimu, Martinovi, Lajce a Téčkovi a jeho 

stroji času) 
- kuchyni (Alče Rýznarové, Jarce Matýskové a Věře Krstkové) 
- pomocníků a technické četě (Filovi, Radarovi a Mantákovi) 
- a všem dětem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Služba v kuchyni: 
No teda, jak ji to ale 
jde od ruky. 

Naše kosmická strava. Vypadá to sice 
všelijak, ale velice moc chutné 

Plavba na Tajuplný ostrov 



Bu.Bu. číslo 1. Ročník XII vyšel 25. 9. 2007. Vydává T.O.Kamarádi při České tábornické unii. Šéfredaktor Strejda 
Vláček. Nevyžádané rukopisy se nevrací. Neprošlo jazykovou úpravou. Toto dílo podléhá zákonu o autorském právu, a 
proto je jeho padělání a neoprávněné kopírování za účelem další distribuce a prodej bez souhlasu majitele práv, které je pro 
území ČR T.O.Kamarádi, trestné. Porušovatel bude potrestán oddílovým zákonem $26. „Žhavení lebky zvaný budík“ a 
nebo 3. „Natahování uší zvaný kartáček“. Distribuci zajišťuje redakční rada cancmenů na adrese: ČTU Jesenická oblast, 
nám. J. Zajíce 9, Šumperk 78701. Kontaktní osoba: Tomáš Lešingr, Javoříčko 8, Šumperk, mobil: 603487528. 
Neprodejné. Bližší informace o oddílu na Internetu: http://www.tokamaradi.cz,  E-mail: tokamaradi@tokamaradi.cz 

Daniel Landa - Na obzoru ani mrak ani loď 
 

(pískání) 
 
Na obzoru ani mrak, ani loď, 
no prostě prd. 
Nuda to je pruda, 
to už fakt je lepší smrt. 
 
Plavim se tu jako vůl 
a xicht mi rozežírá sůl. 
Nemít místo ruky hák, už bych si facku dal. 
Prázdný láhve, prázdnej stůl, 
hlad se s náma neminul. 
Nemá lehkej úděl ten, kdo pirátem se stal. 
 
Na obzoru ani mrak, ani loď, 
no prostě prd. 
Nuda to je pruda, 
to už fakt je lepší smrt. 
 

Ref.: 
Je schlíplá fangle s lebkou a zkřížený sou hnáty 

kořalka ať teče, to je pro nás pro piráty ráj. 
Vítr vůbec nevane, 
a když jo, tak přestane. 
Stojíme jak na souši, to nevěstí nic dobrýho. 
Než se člověk naděje 
skočej na něj kurděje. 
Včera sme si připíjeli na prvního mrtvýho. 
 
Bez výrazný vzpruhy 
možná za dva dny sme tuhý, 
tak modlíme se k Bohu ať nám sešle ňákou bárku. 
Jak bych rád měl co žrát, 
šavle už má taky hlad. 
Asi už se nedočkáme loďky plný dárků. 
 

Ref. 
Na obzoru ani mrak, ani loď, 
no prostě prd. 
Nuda to je pruda, 
kór když se blíží smrt. 
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