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Na úvod 
 

Hola, hola kamarádi! 
Všude spousta barevného listí a to znamená co? Přeci, že podzim máme tady! ☺  
A s podzimem i letošní první velkou akci – Podzimní tábor na Unilandu. 
Těšíte se? 

Maličká ☺ 

 

Zvadlo na podzimní tábor 
Hvězdná brána 

Na podzimní tábor pojedeme na chalupu Uniland ve Střední Lipce u Králík. 
Budeme pátrat po záhadách na nově objevené planetě! Poznáme místní 
obyvatele a jejich nepřátele, splníme spoustu dobrodružných úkolů a zahrajeme 
super hry ☺ Myslím si, že to bude určitě dobrá zábava ☺  
Pojedeme vlakem, to znamená, že výbava velice skromná! 
 Na chalupě je teplá voda, koupelna, kuchyně, toaleta, velká místnost a pokoje na 
spaní. Je tam i elektřina, takže tam nebudeme pči svíčkách, to se nebojte ☺  
Na co nesmím zapomenout:  

- spacák, karimatka 
- oddílové tričko 
- oblečení na spaní (teplé ponožky na spaní), na pobyt v chalupě 
- dobré, sportovní oblečení a boty dle počasí, bunda proti dešti 
- náhradní spodky, ponožky 
- přezůvky do chalupy 
- hygienu, ručník 
- svačinu a pití na cestu 
- trochu čaje a cukru, 2 brambory, kousíček 

kabanosu, tavený sýr, půl chleba nebo 5 rohlíků 
- cancák, pero, pastelky 
- lžičku, nůž, baterku, šátek, KPZ 
- nějaké drobné na útratu 
- Vše v batohu 

To, co si děti sbalí, s tím se i ponesou. Prosím, 
žádné zbytečnosti. Oblečení optimálně dle povahy 
dítěte 
Sraz: ve čtvrtek 27.10. nejpozději v 11:00 na vlakovém nádraží 
Návrat: v neděli 30.10. v 18:52 opět na vlakáči 



 

 

 

 
 
 

 
 

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. (Není to moc brutální?) 

Nezapomeňte 
 

Připomínám, že ti, co ještě 
nemají oddílové tričko si ho 

budou moci koupit za 150 kč a 
také nezapomeňte na příspěvek 

do oddílové kasy 200 kč ☺   
 

Co nás čeká? 
(A nemine... ☺ ) 

- Zimní sjezd na bobech (nebo na 
sáňkách a čemkoli s čím myslíte, 
že vyhrajete) 

- Vánoční besídka ☺☺☺☺ (piště 
Ježíškovi a přemýšlejte, nad 
drobným dárečkem pro své 
oddílové kamarády nebo třeba 
pro své vedoucí) 

Šifra na body – odevzdejte na podzimním táboře 

 
JFUAPTÍGJREHDLECMBEVNXAYPSOFDGZHIKMLNOÍPTUÁRBEOQR 
(minulá šifra byla jednoduchá, takže tuhle šifru vyluštíte všichni už sami ☺ ) 


