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Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi. 
 Mám pro Vás další číslo oddílového časopisu, tentokráte věnované 
podzimnímu táboru. Jak nám na táboře bylo, co jsme tam prožili, 
nějaká ta fotka. Také jsem přidal i krátké povídání o tom, jak se 
vlastně takový chrám – hrad staví. Pokud Vás zajímá něco z historie 
zříceniny hradu Rychleby,najdete v dnešním čísle, malý popis tohoto 
hradu. 
 Na posledních stránkách najdete nový komix. Ten původní jsem 
přerušil a vyjde samostatně jako speciál. 
 A pro ty, kterým písnička „Mám prima den“ na podzimkách lezla 
krkem (nebo to moje zpívání) ji zde otiskuji a můžete se ji klidně 
naučit. 
  

Strejda Vláček 
 

 

 
Jak jsme stavěli chrám. 

 

Vyjeli jsme v sobotu a 
vrátili se v úterý :-D  
 Už samotná cesta tam byla známkou 
toho, že tento podzimák bude 
náročný (drsný). První vlak měl 
zpoždění, druhému se v Branné 
pokazila lokomotiva. Tak se čekalo 
na náhradní. Díky tomu nám ujely 
další přípoje. Do Uhelné jsme tedy 
přijeli o 2 hodiny později. Chata je 
úžasná, děkujeme za pronájem. 

Bu.Bu. číslo 2. Ročník XIII vyšel. 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 
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 Každý dostal své místo na spaní, byly 
rozdány první úkoly. Také se začaly 
hrát první hry (mapování okolí, přenos 
ohně, noční cesta). 

Strašák během tábora uspořádal turnaj 
ve stolním tenise. Škoda, že se 
nedohrál až do konce. 

V neděli dopoledne nás všechny 
čekaly stanovištní hry a že jich bylo. 
K tomu ještě služby v kuchyni nebo 

turnaj. Odpoledne se stavěly hrady z 
přírodního materiálu a starší se 
pokoušeli rozdělávat oheň z jednoho 
mokrého polena dřeva. (zvládla to jen 
polovina - byl to opravdu hodně těžký 
úkol). K večeru přijela Dido a pejsek 
Conie. 

 

 

Noční hra Upíři vtáhla do děje i ty, kteří se ze 
začátku hodně báli. Hra to byla plná zvratů a 
napětí. Dobře to vystihují fotky, co udělal 
Martin. 

V pondělí nás čekala výprava na zříceninu hradu 
Rychleby. Provedli jsme průzkum a sehráli pár 
her. Byla to krásná procházka. Při návratu si děti 
vyzkoušely chůzi poslepu. 

 

Pro 
veliký zájem jsme v noci opět sehráli 
Upíry. Ovšem tentokráte hra byla 
hodně tvrdá, došlo k pár drobným 
zraněním a natrhnutí oblečení. 
Na dobrou noc jsme si opět zapívali u 
kytary. Ale dětičky spinkaly už po 
první písničce. 

Den poslední byl úklidový. I počasí 
bylo zamračené. Autobus a vlak 
narvaný až po střechu.  
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Tábor dopadl dobře, určitě bude na co vzpomínat. Chrám byl postaven. 
Přidávám ještě písničku "Mám prima den" a tady najdete slova k písničce 

Strejda Vláček 

 

Stavba hradu 
Stavba zdí 
Lešení bylo ze dřeva. Otvory ve zdi  sloužili k ukotvení nosných trámů. Pro větší 
odolnost se hlavní zdi zesilovaly výplní z kamenného odpadu a oblázků 
smíchaných s maltou. Tyto zdi byly 2 až 7 metrů silné. 
 Stavbaři 
Úkolem mistra stavitele  bylo hrad vyprojektovat a dohlížet na jeho stavbu. Pod 
jeho vedením otesávali kameníci  kámen a zedníci  stavěli zdi.  
Zvedání břemen 
Kbelíky s materiálem a trámy se zvedaly pomocí lan a kladek. Pro těžké kamenné 
kvádry se používal jednoduchý jeřáb poháněný velkým šlapacím kolem. 
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Zřícenina hradu Rychleby 
Písemné prameny o hradu mlčí, podle 
archeologických nálezů a rozboru lokality 
byl postaven pravděpodobně na počátku 
14. století k ochraně stezky vedoucí z 
Javorníku do Kladska.  

Nepravidelně oválné jádro hradu 
obklopovala 2,6 m silná hradba. Za ní stál 
okrouhlý bergfrit a jednoduchý obdélný 
palác. Kromě jižní strany, příkře spadající 
do údolí, bylo jádro obklopeno příkopem a 
mohutným valem. Přístup byl veden od 
východu přes příkop pod bergrit, pod 
kterým byla pravděpodobně vstupní brána. 

K obvodové hradby byly na západě z 
vnější strany přistavěny dvě budovy. V 
jižní části nádvoří byla přistavěna obdélná 
budova, jižně od ní dnes stojí kruhová 
vyhlídková plošina s točitým schodištěm, u které nelze rozhodnout zda jde o 
původní stavbu nebo romantickou přístavbu. Obrany schopnost hradu posílil 
parkán vedený od západu k východu. Na vstupní jihovýchodní straně z ní 
vybíhala branská budova jištěná věžovitou stavbou vysunutou do příkopu. Ve 
volném prostoru mezi zdvojeným parkánem a bránou vzniklo malé předhradí, ze 

kterého se 
teprve 

vstupovalo na 
úroveň jádra. 

Spálené zvířecí 
kostry a 
množství zbytků 
zbraní svědčí o 
násilném zániku 
hradu. 

 

 

rekonstrukce 
stavu na přelomu 
14. a 15. století 
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Mám príma den  - Karel Plíhal 
    A                       D     A 

1. Mám príma den, budík mě nevzbudil, 

                 D   A            D   E 

   tak jsem se probudil až o půl desátý, 

    A                           D     A 

   mám príma den, kam bych teď pospíchal, 

            D    A           D    E 

   svět se točí dál, je celý usmátý. 

    F#mi   E     F#mi 

R: Je to krása, mít v rukou čas, 

    E            A                      Hmi             A 

   je to krása, nechat svý nohy kráčet tam, kam samy chtějí. 

2. Mám príma den a oči pro dívky, 

   jsem plnej polívky z bufetu Opery, 

   mám príma den, hodinky v opravně, 

   příjemně únavně táhne se úterý. 

R: 

3. Mám príma den, punčová zmrzlina 

   mi cestu do kina určitě zpříjemní, 

   mám príma den, i když mi zítra snad 

   budou v práci lát - můj šéf je přízemní. 

R: 
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Něco na pobavení  

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 

 

Uni a Téčko spí na táboře... 
V noci Uni probudí Martina:  
"Podívej se na to jasné nebe a na ty 
hvězdy. Co si o tom myslíš?" 
Martin: "Zítra bude hezké počasí a 
půjdeme se koupat." 
Uni: "Já si ale myslím, že nám 
někdo ukradl celtu!" 

Maminka nadšeně nad 
vypraným prádlem povídá 
Martince a Kačence: 
"Tenhle prací prášek je 
opravdu zázrak! Vidíte jak 
jsou vaše oddílová trička 
dokonale bílá?" 
"To máš pravdu mami, ale 
ta původní červená barva se 
nám moc líbila...", břečí 
děvčata. 
 

"Lenko, Magdo, mohl bych si 
objednat na zítřek jeden malý 
připálený řízek?" 
"Dejme tomu, ale proč má být 
připálený?", ptají se děvčata. 
"Jsem již týden na táboře a chybí 
mi domácí kuchyně!" 

„Eriko, co tady dělá ten pes?” 
„Co by, právě kouše Maličkou.” 

   „Uni, co je za tím 
jehličnatým lesem?”, ptá se 
Jana 
   „Listnatý les.” 

„Toméé, kluci mi schovali 
hodinky!” stěžuje si na táboře 
Kuba. 
   „Tak zaprvé se nežaluje,” 
rozčílí se Tomáš, „a za druhé už 
máš pět minut zpoždění!” 

„Radare, někdo se 
počůral ve stanu!” 
„Super, ode dneška bude 
spát pod širákem!” 

„Martine,” přiběhne 
přiběhne za ním Uni, 
„Téčko spadl do 
záchoda!” 
 „A umí plavat?”, ptá se 
Martin. 
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Jak vznikla dřevěná stanová podsada - komix 

 


