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Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi. 

 Po delší době opět držíte v ruce další číslo oddílového obšťastníku. Teď 

bude plné dalších informací o táboře a taky o projektu MUNA 113. 

 Samozřejmě před táborem dostanete ještě jedno číslo věnované 

posledním zprávám k táboru o odjezdu, ale protože jich už teď mám plno, 

vydávám je teď. 

 Doufám, že už se těšíte na tábor jako celý přípravný tým☺   

Strejda Vláček ☺ 

 

 
Letní oddílový tábor 

Nejprve na začátek pár důležitých informací: 
 
Celotáborová hra: Z pohádky do pohádky 
Místo tábora: LT Pasínky na Prudkém potoce u Vysokých Žibřidovic 
Termín tábora: 16. – 30. 7. 2011 
Hlavní vedoucí tábora: Tomáš Lešingr (Strejda Vláček) 
Programový vedoucí a vedoucí 4 oddílů: Tomáš Urban, Tomáš Tunys, Martin Krpec 
a Magda Hartová 
Zdravotník: Erika Tajmrová 
 
Co mám pro vás dál 
 Na letošní tábor už přes měsíc 
vyrábíme další 8 podsadových 
stanů (2 táborníci na stan). Po 
táborech, kdy jsme tábořili 
v týpkách se zase vracíme do těchto 
stanů. Na táboře bude pro vás letos 
stát 12 těchto stanů. I přes to bude 
budou muset někteří z vás obývat 1 
týpko. (je pro 4 táborníky). 
 
Dále bude na táboře stát velká 
jídelna z vojenského stanu, kuchyň, 

Bu.Bu. číslo 1. Ročník XV vyšel 30. 5. 2011. 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 
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zásobovací stany, zdravoťák, naše úžasné montované latríny, sprcha, umývárna, 
sauna, slavnostní ohniště a další důležité táborové stavby. 
 
Během tábora budete plnit jednotlivé etapy táborové hry, ale také si můžete skládat 
jednotlivé zkoušky z Oddílových Per nebo Bobříky. 
 

Táborový oděv 

- Pro potřebu celotáborové hry (CTH), si prosím, opatřete vhodný oděv. A tady 
je velká otázka, jaký oblek. Budete putovat přes různé pohádky nebo příběhy a 
hledat velké tajemství. Takže může být oblek jakýkoliv, třeba potulného 
vesničana, případně, sličná venkovanka, páže, rytíř a podobně. 

- Nebo klidně nějaká pohádková postava, myslete ovšem na to, že v tomto 
kostýmu se budete pohybovat po lese, hrát hry, plazit se, prostě dovádět. 

 

 

 
 
 

Co dál? 

Za dobu pořádání našich táborů se používá hodně různých věcí. Některé oddíl vlastní, 
ale většinu z nich si půjčoval. Každá taková věc se časem poškodí, rozbije nebo už 
není k použití. Rád bych vás tedy poprosil o pomoc. Potřebujeme doplnit naše 
táborové vybavení o: 

- větší hrnce a kastroly 
- pánvičky, naběračky, škrabky na brambory nebo na česnek 
- velký barel na vodu  
- plastový IBC kontejner na vodu 
- kamna na TP do kuchyně 
- molitany do nových stanů (minimální rozměr 200x60x10 cm) 
Pokud můžete pro náš tábor nějakou věc zajistit, dejte vědět. Děkuji 
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MUNA 113 

  Muna – vojenský muniční areál u Mikulovi a náš oddíl (celá unie) zde zdarma 
získala jeden starý sklad (30 x 10 metrů), který jsme už začali rekonstruovat do 
podoby táborové základny.  
 Co už jsme tu zvládli: 

- Vzniká tady velká společenská místnost 
- Kuchyň 
- A vstupní části 
- Vykopaná je latrína, upravené místo pro ohniště, terénní úpravy a vysázená 

tráva 
 
Pak budeme budovat: 

- Rozvody vody a elektřiny 
- Obytné místnosti 
- Sprchy a WC 
- Malá tělocvična a dílnička 

 
I zde potřebujeme vaši pomoc a vašich rodičů 

- hledáme levný stavební materiál (třeba i se slevou) 
- z nábytku už jenom postele 
- během prázdnin bude velká stavební brigáda 

  
MUNA před opravou   Tak by mohla MUNA někdy vypadat 

 

 
Plánek celého objektu 

 
Průběžně na oddílových stránkách píšeme o probíhající opravě objektu. 


