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Zvadlo – Výprava do lesů 
 

Rád bych Vás pozval na Výpravu do lesů, která proběhne ze soboty na 
neděli. 

 

Kdy: 19. - 20. 5. 2012 
Kde: Lesy u Starého města pod Sněžníkem 
 
Proč: je jaro a bude krásně, pojďme zažít dobrodružství.  
Přespíme v lesním tichu. Budeme si vařit svá jídla.  
Popovídáme si společně u plápolajícího ohně. 
 

Sraz: v sobotu 19. 5. v 8:00 v klubovně, kde si prohlédneme vaše batohy 
a případně vám je trochu upravíme. Dále si zde rozebereme případné stany 
Jinak vlak nám jede v 9:18 hodin, takže kdy někdo nechtěl přijít ke klubovně, tak 
nás bude čekat v 9:00 na nádraží. Ale s tím, že třeba na něho nemusí vyjít 
stan... (když tak dejte vědět, že přijdete rovnou na nádraží. 
Půjdeme se podívat na jedno hezké tábořiště u Starého města pod Sněžníkem. 
Na místě si pak budeme vařit své pokrmy (soutěž ve vaření, buď polévka ze 
surovin nebo i klidně něco složitějšího). 
 

Návrat: v neděli v 15:00 hodin opět na nádraží 
 

Nezapomeň: 
- spacák a karimatku 
- oblečení na cestu podle počasí, něco na spaní, zase to ale nepřehánějte, platí, 
to co si nabalím, s tím se i potáhnu 
- ešus, lžičku, láhev s pitím 
- jídlo na vaření a něco na večerní opékání. Určitě i svačinu na cestu 
- cancák, vyluštěnou šifru, šátek, uzlovačku, KPZetku, baterku.... 
- však víte, co si máte vzít :-) 
- 50 korun na cestu, zbytek se hradí z oddílové kasy 
-  případně nějaké drobné na útratu (když bude kde :-D) 
 

Pro dotaz volej 603 487 528 

Nazdar táborníci, 
tak se nám pomalu ale jistě blíží léto a sním 
i tábor. Ještě předtím nás však čekají dvě 
oddílové akce: Výprava do lesů a hlavně 
Závěrečný oheň, kde se bude konat závěrečné 
klání o výhru v OZNB (Oddílový závod na body). 
     Pan Lex - šéfik 

ˇ 



 

 
 

 
 

Letní tábor – Za tajemstvím Narnie 
 

Kdo porazí zákeřnou Bílou čarodějnici?  
Kdo ubrání hrad proti nepřátelům? 
Kdo najde ztraceného syna prince Kaspiana? 
 

Odevzdávejte přihlášky na tábor, ať je nás co  
nejvíce na záchranu země zvané Narnie! 
Těší se na vás králové a královny slavného hradu  
Cair Paravel, mocný lev Aslan i faunové, kentauři, 
víly, najády, mluvící zvířata, podzemníci,  
minotauři trpaslíci a další obyvatelé této země… 
 

Závěrečný oheň 2012 
 

Jako každý rok, i letos se bude 
konat závěrečný oheň, kde 

se odehrají poslední hry, které 
mohou ovlivnit konečný stav 

bodování. 
Letos pojedeme opět na Munu 

a předběžně si vyhraďte v kalendáři víkend 15. – 17. června. 
U slavnostního ohně zhodnotíme uplynulý rok, vyhlásíme 

výsledky OZNB, rozdáme si Bílá pera a samozřejmě poklábosíme 
a pořádně zablbneme. 

 

OZNB 
Průběžné výsledky. 
Pozor! Blíží se 
konec bodování! 
 
Jméno Body  
Áďa 189 

Adam 238 

Adam III. 90 

Aidam 383 

Anežka 208 

Arnošt 249 

Barča 48 

Darin 315 

David 198 

Denis 26 

Gabča 300 

Honza 199 

Jéňa 32 

Kačka 177 

Klárka 140 

Krisťa 120 

Kuba 80 

Kubík 54 

Máček 268 

Marťa 226 

Nanu 31 

Olda 252 

Ondra 354 

Prokop 210 

Romča 102 

Sabča 386 

Terka 264 

Vašek 414 

Verča 102 

Vítek 283 

Zuzík 37 

Zuzka 287 
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Garfield táboří 
 

 

Šifra za 8 bodů – řešení odevzdej v sobotu (na podepsaném papírku) 
 
16;18;22;14;9  4;9;12  12;5;20;15;16;9;19;21  14;1;18;14;9;5  19;5  10;13;5;14;21;10;5 
 
 3;1;18;15;4;5;10;21;22  19;25;14;15;22;5;3. 

A to je pro  
dnešek 
všechno… 
 


