
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Batoh na jednodenní akce 
 

- Jednoduchý batoh válcového tvaru, na obě ramena, ve tmavších 
barvách 

- Dobré jsou kompresní popruhy na bocích, aby se věci vevnitř nesypaly 
 
Jednodenní výprava 
Samozřejmá výbava 

- peníze na dopravu (je-li to v pokynech), pláštěnka, tužka, cancák, 
uzlovačka, šátek, průkazka zdravotní pojišťovny (stačí kopie vložená 
v cancu), Kazetka, batoh – toto mít v podstatě vždy! 

 
Zvláštní výbava 

- podle tématiky akce např. vařič na pevný líh, ešus, podložku, mapu, 
buzolu…. 

- Cokoliv určené na hry jako tenisák, papírové míčky… 
 
Jídlo 

- podle toho jestli je plánován po cestě oheň 
- lehčí, nevyžadující dlouhou přípravu 

 
Pití 

- důležitější než samotné jídlo (pitný režim) 
- může být jakékoliv, které zažene žízeň (přeslazené limonády radši ne) 
- plastová láhev objemu do 1,5 litru 
- v zimě je výborná termoska s čajem 

 

Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi.. 
 Tak Vás po delší době opět vítám u našeho oddílového časopisu. 
Nějak se mě nedařilo vám ještě před vánoci předat druhé číslo, proto 
dnes vychází dvojčíslí. Více stránek, více informací a více fotek 
z našich oddílovém. 
 Mimo to zde najdete i trochu té zálesácké praxe. Povídání o 
sekerce, pile a bobřících. 
 Ješte Vás chci upozornit na náš nový oddílový web, kde najdete jak 
starší informace, ale i novinky (třeba o historii táborů a podobně). 
 www.tokamaradi.cz 

 Strejda Vláček 
 



 
Podzimní tábor - 

ZTRACENI - 25. - 
28. 10. 2007 

 
Náš let 815 měl nehodu a 
ztroskotali jsme na 
neznámém ostrově...... 
Přesně jako v seriálu LOST 
(Ztraceni). A na motiv 

tohoto seriálu jsme připravili celý podzimní tábor. 
 Místo ostrova to byla naše základna na Rapotínské Samotě. Kde jsme se snažili 
vše, pokud možno, přizpůsobit tomuto námětu. Děti hlídaly odpočet 108 minut 
a pak místo zadávání kódu 4 8 15 16 23 42 plnily různé úkoly, které měly 
spojitost se seriálem a nebo právě k těmto 
číslům. 
 Jednotlivé skupiny dětí skládaly rozbité 
klávesnice od počítačů, hledaly vchody do 
různých bunkrů výzkumného areálu Dharma (to 
jsou ti Druzí), luštily tajné zprávy, dorozumívaly 
se vysílačkou a tak podobně. 
 Jen to počasí nám nepřálo, hlavně v sobotu, kdy 
i drobně sněžilo a pánovaná výprava na Bukový 
kopec se musela zrušit.  
 Večer jsme uspořádali černou hodinku a při ní 
si povídali různé příběhy z naší oddílové historie 
a někteří při ní pěkně usínali 
 
Tak opět někdy ať jsme Ztraceni:-) 

 
 

 
 
 



 
Zimní tábor – LOVCI 
POKLADŮ - 1. - 4. 2. 

2008 
 
Náš další Zimní tábor jsem 
uspořádali na pronajaté 
chalupě Uniland v Horní 
Lipce. 
 Jako motivační hru jsme si 
vybrali Lovce pokladu. Děti 
pátraly podle zápisu z místní 
obecní kroniky po místě,kde 

byl ukryt poklad. Na začátku druhé světové války se v oblasti kolem města 
Králíky začali roztahovat němečtí obyvatelé, před kterými byláý 
o schováno značné bohatství českého národa (knihy, obrazy a jiné cennosti 
z muzeí, klášterů nebo knihoven). 
Stopy o jeho uložení se objevily až v 
poslední době. Na nalezení pokladu se 
vypravily 4 skupiny badatelů (čety na 
táboře) a postupovaly podle starého 
plánu. Musely řešit spoustu 
zašifrovaných stop a plnit různé 
nastražené překážky. 
 Nálada na táboře byla úžasná a počasí 
nám moc přálo, jen ten sníh nebyl. 
Podle mě se nám velice povedl. Díky 
všem zúčastněným. 
 

 



 Uzlařská regata Bludov 
Již desátým rokem oddíl Delaware z Bludova pořádá soutěž v uzlování. 
Náš oddíl se opět vydal získat nějaké posty a letos se nám to po delší době 
podařilo. Bylo to zásluhou hlavně těch nejmenších. 

Soutěž družstev: 

- Kamarádi I A - 1.místo 
- Kamarádi II A - 3.místo 
- Kamarádi B - 2.místo 

Soutěž jednotlivců: 
- kategorie A - 1.místo Katka 
- Kategorie A - 3.místo Románek 
- Kategorie B - 2.místo Mira 

V soutěži jednotlivých uzlů toho bylo opravdu hodně 
:-) 

Večer se potom hrál turnaj družstev ve floorballu., 
kde opět naše družstva bojovala o přední pozice na stupních vítězů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bu.Bu. číslo 2-3. Ročník XII vyšel 10. 3. 2008. 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 

 

13 bobříků 

Co jsou to bobříci !  

Jsou to zkoušky nejrůznějších vašich vlastností, schopností, znalostí 
i dovedností - a podle toho, jak se která zkouška komu z vás povede či 
nepovede, se pozná, jaký kdo je. Zda schopný, statečný a dovedný, či strašpytel, 
lenoch, slaboch a nešika. 

 V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto zkoušky - bobříky - chlapcům Rikitan 
na schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své klubovně) i na výpravách za město - 
a hlavně pak na táboře ve Sluneční zátoce. Proč těmto zkouškám Hoši od bobří 
řeky říkali "bobříci", co vše při jejich lovu zažili, kdo to byl Roy, jak strašila 
Zelená příšera - a jiné a jiné věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to vše se 
dočtete v knize o něm. 

 Abyste podmínky lovu všech třinácti bobříků nemuseli pokaždé hledat v knize, 
můžete použít Zápisník třinácti bobříků nebo těchto internetových stránek. 
Přináší vám všechny návody k lovu pěkně pohromadě. 

Pusť se i TY do lovu bobříků 
Pusť se i Ty do lovu bobříků, aby ses 
přesvědčil, jaký jsi, co dokážeš - a aby ses také 
v něčem zdokonalil, něčemu se naučil, něco 
dobrého získal! Uvidíš, jaké pěkné příhody při 
lovu prožiješ  - a jakou radost budeš mít 
z každého uloveného bobříka. A nelov bobříky 
sám! Lov se ti bude dařit lépe, vydáš-li se na něj 
s dobrým kamarádem, který má stejné záliby 
a touhy jako ty. Budete se vzájemně pobízet 
k lovu, dodávat si chuti, vytrvalosti i odvahy, 
a budete přitom spolu kamarádit tak hezky 
a věrně, !na život a na smrt" , jak se říká, jako 
Jirka a Vilík v knize Hoši od Bobří řeky. 

Tak jen s chutí do toho! 
Lovu zdar! Lovu zdar! Lovu zdar! 
Převzato z Internetu: http://foglar.ezin.cz 
 



 
Práce se sekerou 

S poměrně lehkou příruční sekerkou správného tvaru vykonáme v táboře mnoho 
prospěšné práce. Malá ale ostrá sekerka zmůže více než hrubá tupá sekera 
pohozená u špalku na dříví, o kterou se nikdo nestará. 
Velmi dobré zkušenosti z celého světa jsou s lehkými 

sekerkami na pružném, dvakrát zahnutém 
topůrku. Příruční sekerka se nosí v 
pouzdře z kůže nebo nepromokavé látky. 

 

   <- Dvakrát zahnuté topůrko      Klínky -> 
 
 

Do čepele se topůrko upevňuje pomocí klínku. Rozviklaná sekera je velice 
nebezpečná. Těžká čepel může vyletět a zranit. Proto než se dáme do díla, 
uvolněnou čepel upevníme. Buď vyměníme starý klínek za nový, nebo někdy 
stačí uhodit spodkem topůrka do tvrdé země a čepel se vlastní vahou usadí 
(nikdy netlučeme do země čepelí). 

Dříví sekáme na špalku, nikdy ne na zemi. Na ostří sekery, která sjede do hlíny, 
písku nebo na kámen, vznikne zub. Když osekáváme větve z ležícího kmenu, 
stojíme za ním, ne u kořene větve, protože sekera často sjede. Hladce se pracuje 
po kmeni podle jeho let, hůř napříč, to si pomáháme klínováním (vyštipování 
klínů). Nezatínáme sekeru kolmo k délce kmene, to je marná námaha. Pomocí 
šikmých záseků střídaných shora i zdola vyštipujeme klíny. 

 

 
<- Chráníme si nohy, stojíme vždy 
tam, kam nepadá sekera 

 
                            Sekáme po letech-> 

 
 

 

Po ukončení práce sekeru zatneme do dřeva, neválíme ji po zemi. Sekera zaťatá 
do výřezu z kmene je mezinárodním znakem práce a míru všude blízko volných 
lesů. Také táborovou práci zahajujeme tím, že zatneme sekeru do špalku práce. 
 



 Pila 
V každém táboře i ve venkovských domácnostech se nachází obyčejná 
oblouková pila. Pilu po práci pověsíme, aby na zemi nevlhla. Ozubený list 
občas namažeme olejem a zuby vyhneme do stran, aby měly rozvod. Řez 
dřevem je vždycky širší než list pily. Obloukovými pilami proto řežeme 
nahrubo dříví tam, kde nezáleží na přesnosti řezu. 

Obyčejné pily mají trojúhelníkovité zuby, vyhnuté do rozvodu, neboli do 
šraňku. Ozubení je někdy přerušováno pravidelnými mezerami pro vypadávání 
pilin. Pilinové mezery má také korunkové ozubení. Existují také zuby hoblovací 
nebo tvaru písmene M. 

Ve dvou řežeme tak, že pouze taháme pilu k sobě, nesmíme ji tlačit od sebe 
k partnerovi. U břichatky či kaprovky je pohyb mírně houpavý, kolébavý, chce 
to cvik a hlavně souhru. U všech pil a pilek musíme dbát na to, aby řezané 
dřevo nesvíralo list. 

Řezání a štípání dříví je zdravou prací i sportem. 

  

  

Běžné druhy jednomužných pilek pro různé druhy práce 

 
 

Obloukovka s dřevěným a kovovým rámem 

 
Břichatka nebo kaprovka 

Podle knížky F. A. Elstnera Dobrodružnou stezkou 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Eva na táboře – část  24 - 26 



 
 

 



 
 

 


