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Na úvod 
 

Ahoj kamarádi! 
Tak se na nás ženou oddílové akce. Neváhejte a něco si o nich 
přečtěte v tomto Bu.Báčku. Podzim už se nám usídlil v krajině, 
tak doufejme, že nám špatné počasí nepokazí První oddílovku 
nebo Podzimní tábor. 

Uni  
 

Zvadlo – První oddílovka 
 

Co je to první oddílovka? První oficiální oddílová akce. Letos se po dlouhé 
době opět vydáme do lesů na Senovou. Zahrajeme si nějaké akční hry, 
uvaříte si soutěžní polévku a možná se i něco naučíte :) 
 
Kdy: sobota 15. října  
 
Od: sraz bude v 9:00 na unii 
 
Kam: lesy pod Hájem, tzv. Senová 
 
Do: návrat kolem 16:00 hod. 
 
S sebou:  
- jídlo a pití na celý den 
- suroviny na soutěžní polévku (jaká to bude, je na vás) 
- ešus, vařič na pevný líh, lžičku a vybavení na vaření 
- uzlovačku, šátek, KPZku 
- cancák, propisku 
- oblečení do přírody, něco proti dešti 
- vše zabaleno v batůžku 
 
V případě opravdu špatného počasí (trakaře apod.) bude nachystán 
náhradní program v klubovně. 
 
 

Šifra na body – odevzdejte v sobotu 
 

KQDSOXSGIRHTRQAWJHENNFEXZYLZOGBAI 
 

(není to nic těžkého, pokud opravdu nebudete vědět, zeptejte se na radu svých rodičů) 



Podzimní tábor – Hvězdná brána 
Země v ohrožení! 

 

Přinášíme vám první informace o podzimním 
táboře.  
Termín: 27. – 30. října (podzimní prázdniny) 
Místo: chalupa Uniland v Horní Lipce 
Cena: 250 Kč 
 
Naším úkolem bude ochránit 
planetu Zemi před útokem  
nebezpečných goauldů! 
Podrobné informace dostanete  
příští týden na schůzce v dalším  
vydání Bu.Báčka. 
 

 

Oddílové tričko 
 

Dobrá zpráva pro všechny, kteří ještě nemají 
oddílové tričko. Nebo pro ty, kteří ho už mají úplně 
zničené, že Toňo? :) 
 
V dohledné době necháme udělat novou várku 
triček v malých velikostech, které teď chybí. 
Kdo bude mít zájem, bude mít možnost si ho koupit 
za 150 Kč. 
Až budou hotová, dáme vám vědět :) 
 
 

Kolik stojí oddíl? 
 

Někteří z vás se pořád ptají, kolik vlastně stojí oddíl. Zde je odpověď: 
Příspěvek do oddílové kasy jsme letos stanovili na 200 Kč. Z tohoto 
příspěvku se platí tisk oddílových novin, nákup drobného materiálu, 
členský příspěvek do ČTU a další. 
 

 

 
 

BU.Báčka vydává oddíl T.O. Kamarádi; ČTU Jesenická oblast, nám. Jana Zajíce 9, Šumperk; neprodejné; 
šéfredaktor: Jack Rozparovač; zákaz napodobování pod trestem rozpárání na cáry. 

Výsledky 
bodování 

Září 2011 
 

jméno body pořadí 
Adam 22 1. 
Marťa 20 2. 
Vítek 20 3. 
Darin 18 4. 
Arnošt  18 5. 
Olda 17 6. 
Aidam 17 7. 
Romča 17 8. 
Honza 17 9. 
Kačka 16 10. 
Denis 16 11. 
Sabča 14 12. 
Ondra 13 13. 
Nanu 13 14. 
Zuzík 13 15. 
Zuzka 13 16. 
Vašek 12 17. 
Máček 5 18. 
Verča 5 19. 
 
 


