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Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi. 
 Tak nám jaro už pomalu končí a konečně držíte v rukou další číslo 
oddílového obšťastníku, které je ta trochu šité horkou jehlou. Ono bylo už 
skoro hotové, ale nějak se nedostalo do tisku. Proto tak činím až teď. No 
konečně . Jinak je teď nejlepší čas si začít kontrolovat všechno 
tábornické vybavení. Zašít dírky, případně vyrobit si něco nového. Ano, 
v dnešním čísle najdete i nějaký malý návod, třeba na ešus. 
 Také se ještě malinko vrátíme k hodnocení některých oddílových podniků 
a začneme si vyrábět pomůcky na letní indiánský tábor. 

  Strejda Vláček 
 

 

 
Tajný sněm Templářských rytířů 

 
 Místo zimního tábora jsme letos podnikli tábor velikonoční. Opět na 
Uniland, který se už nejspíše stává naší domovskou základnou.  
 Bylo krásné počasí a jaro pěkně v rozpuku. Sníh byl už jen na severních 

stranách kopců a 
příroda se pomaloučku 
probouzela.  
 Každou chvíli jsme si 
venku hráli nějakou hru 
nebo se zdokonalovali 
ve Frisbee (snad se to 
tak píše:-D). také jsme 
se naučili Baggataway, 
ale je to hodně těžká 
hra a bude chvilku 
trvat, než se naučíme 
správně na hůlky 
nabírat spojené míčky.  

Bu.Bu. číslo 3. Ročník XIII vyšel 10. 6. 2009. 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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 Při průzkumu okolí jsme se 
rozděleni do skupinek snažili 
určovat první rostliny 
letošního jara a vytvářeli si 
z nich takový herbář. Na jiné 
výpravě jsme zase hlídali 
jeden druhého a snažili se 
získat označené hůlky, které 
se každý nenápadně zbavoval. 
 Asi nejvíce se všem líbilo 
vaření oběda ve skupinkách 

na otevřeném ohni. Stejné podmínky pro všechny, stejné suroviny a přes to 
různé výtvory. Chuťově naprosto 
úžasné. Všem se jídlo povedlo. 
 Poslední večer byl připraven 
Velký švédský stůl, kde byly 
všechny dobroty a zbytky, které 
jsme na chalupě našli. To vám 
byla ale žranice. 
 Jen jak se setmělo, už se hned 
hlásila parta hráčů na noční upíry. 
To zase bylo kousanců, odřenin, 
možná i nějaká boule se našla. 
Ale hlavně byla veliká sranda.  
 Hlavní náplní tábora byl ovšem tajný sněm rytířů. Podle zašifrované 
zprávy se měl konat na tajném místě, aby nepřátelé nemohly sněm ohrozit. 

Což se nám právě stalo. Vše 
probíhalo podle plánu, ale 
místní občan nám zamezil 
vstup na hřbitov u kostela. 
Nejspíše mu vadilo, že po 
vesnici chodí skupina dětí 
v pláštích a loučí v ruce.  
Sněm se tedy neuskutečnil. 
Pevně věřím, že nám to vyjde 
příště. 
 I tak bylo na táboře krásně. 
Bude na co vzpomínat. 
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Cesta Statečných: 
ročník X. 

 Ti z nás, kdo přežili tento 
náročný podnik plný mokrých 
nohou, Vám povíme pravdivý 
příběh o Cestě Statečných... 
Tento rok proběhla již jubilejní 
desátá Cesta Statečných. Cílem 
dnešní trasy bylo místo našeho 
budoucího tábora. 
Všichni jsme se sešli v 8:10 na vlakovém nádraží v Šumperku. A v hojném 
počtu jsme se přemístili do vlaku, který mířil do Rudy nad Moravou. Po 
krátkém zpoždění v Bludově ( kdy náš vlak přesouvali s jedné koleje na 
druhou) jsme po chvilce dojeli do Rudy, kde nastalo hromadné přemístění 
na další vlak do Hanušovic. Po vystoupení v Hanušovicích jsme zjistili, že 
vlak, kterým jsme měli naplánováno jet nám ujel a tak nastalo dlouhé 
čekání na další spoj. Po zhruba 50 minutách náš vlak přijel a za nedlouho 
jsme byli ve Vysokých Žibřidovicích. Po odjetí vlaku jsme se dali na 
cestu. 

Prvních pár set metrů jsme šli po 
kolejích. Pak nás čekala místy 
zasněžená asfaltová cesta. Po 
necelé hodině jsme uviděli náš 
budoucí plac na tábor a též plac 
na nynější vaření polévky. Mladší 
děti se rozdělily do dvojíc a starší 
byly jako jednotlivci. A úspěšně 
se dali do hledání ideálního místa 
na zhotovení polévky. Postupně 
jsme sledovali jak naše dětí 
kuchtí každý svoji polévku. Už 
nám začalo kručet v bříškách, 
když se děti začaly postupně 
ozývat, že jejich polévka už je 
hotová. A tak se začalo hromadné 
ochutnávání. Každá polévka byla 
originální, každé chutnala skvěle. 
Nejvíce jsme si samozřejmě 
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pochutnali na Zbyňkové, již 
tradiční Ponožkové polévce, 
která i v tomto roce 
nezklamala jak v chuti, tak 
ani co do vůně. Porota byla 
nadšena všemi polévkami 
soutěžících. 
Když už byly všechny 
polévky snědeny, děti 
nakrmeny a vše uklizeno, 
začaly se hrát hry. Béďa si s 
Petrem vzali střílení z luku. 

Pavel s Dominikem zkoušeli děti s topografických značek a Uni sedl na 
odlehlejší místo a postupně si volal děti aby zařazovaly hory do pohoří. A 
zbytek? Zbytek připravoval Eskymáckou honičku ve sněhu. Ještě před 
honičkou jsem já s Maličkou rozmístily 30 barevných vlaječek různě po 
okolí. Považovali jsme je za důkladně ukryté, ale jak se zanechvíli 
ukázalo, děti nás znova překvapily a vlaječky byly během chvíle všechny 
objevené. Nebylo snad jediné ruky, která by nedržela alespoň jednu 
vlaječku. A jen co se spočítaly všechny body, už jsme vypouštěli děti do 
naší Eskymácké honičky. Náhodnému pozorovateli by to připadalo jako 
vypouštění dravé zvěře. Všichni se vrhly do sněhového bludiště s 
obrovským řevem a s ještě větším se v uličkách začali nahánět. Avšak 
pohyb ve sněhu je náročný, nohy se neustále boří, všichni do jednoho byli 
rázem unaveni. Hra se tedy ukončila. Tomáš vyhlásil kdo byl nejlepší ze 
všech. Rychle jsme se 
potom sbalili a začali 
jsme hromadně 
odcházet. Děti jsme 
museli popohánět, páč 
nám rychle krátící se 
čas do odjezdu vlaku 
šlapal na paty. Naštěstí 
jsme vlak stihli a jeli 
jsme do Hanušovic. 
Na vlakovém nádraží v 
Hanušovicích se 
vytáhly canci a začala 
dlouhá autogramiáda 
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zakončená všemi oblíbené ,,grupen cvak - řekněte sýr“. Po 30 minutovém 
čekání, které nám rychle uteklo, už jsme kodrcali znova ve vlaku až do 
Šumperka. 
Všichni jsme se vrátili unavení, mokří a v botách jsme si přinesli nejméně 
každý po litru vody, ale hlavně s pročištěnou hlavou a s úsměvem na rtech. 
Příště zas! Ahoj kamarádi…Martin 
 

Jednoduchý návod pro obal na ešus. 

 
Připravíme si starý klobouk, provázek a nůžky. 
Do klobouku uděláme okolo okraje nůžkami dírky 
 

 
Dírkami provlékneme provázek – na konce můžeme přidělat větší korálky A teď už máme kam 
uklidit ešus :-) 

 

Tip: aby se vám lžíce vešla do menšího ešusu, 
udělejte si z ní bagr = ohněte ji  
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