
***Bu.Bácek*** 
20. června  oddílový rok 2011/2012           číslo 152 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvadlo – Závěrečný oheň 
 

Oddílový rok nám končí a je třeba se s ním slavnostně rozloučit. Jako každý rok, i letos 

zapálíme náš Závěrečný oheň. Nachystány pro vás budou závěrečné soutěže (například 

legendární Ešusy), kde budete moct získat poslední body do bodování. Večer pak vyhlásíme 

výsledky, dostanete nějaké odměny a samozřejmě rozdáme prestižní ocenění Bílé pero. 
 

Tentokrát pojedeme na Munu 113, kde se dá přespat uvnitř na postelích, nebudeme tedy 

letos potřebovat stany. Přesto si někteří starší harcovníci mohou vzít svůj stan nebo celtu 

a v případě pěkného počasí mohou spát venku. 
 

Kdy: 22. – 24. června 
 

Sraz: v pátek 17:00 na vlakovém nádraží, přijďte včas, vlak odjíždí v 17:16 
 

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

S sebou: 

- spacák a karimatku 

- oblečení do přírody a podle počasí  
- oblečení na spaní  
- hygienu, plavky a ručník (vodní hra) 

- baterku, cancák a něco na psaní 

- nůž, lžičku, ešus a hrníček 

- vařič na pevný líh a zásobu lihu 

- peníze na cestu a na možnou útratu 

Jídlo: 

- jídlo a pití na 3 dny (budete si vařit soutěžní polévku, suroviny na polévku) 

- domluvte se třeba ve skupinkách na společném jídle 

- ráno si uvaříme společný čaj 

- třeba i nějaký kabanos na opékání 
 

Cena: 130 Kč (na dopravu, zbytek se platí z oddílové kasy) 
 

Nepřehánějte to s množstvím věcí. Nezapomeňte, že to, co si zabalíte, s tím se i potáhnete. 

Ahoj kamarádi! 
Tak toto je poslední vydání Bu.Báčku v tomto 
oddílovém roce. Věřím, že se za rok zase 
sejdeme v oddíle a vy budete číst tento úžasný 
oddílový obšťastník.   Pan Lex 

ˇ 



 

 
 

 
 

Muna 113 
 

Na Závěrečný oheň jedeme na náš objekt v bývalém muničním 
areálu Muna u Mikulovic na Jesenicku. Po téměř dvou letech 
úprav je tento objekt již vhodný k obývání. Máme zde tři 
místnosti vytápěné kamny  
na dřevo, spoustu postelí  
s matracemi a dekami  
a samozřejmě spoustu  
židlí, stolů a sedaček.  
Vedle objektu se nachází  
ohniště, kde bude zapálen  
slavnostní oheň. Umývat  
se zatím chodíme do  
nedalekého potoka. 
 

Lexovy rady 
Nezapomeňte na správně sbalený 

batoh! Všechny věci by 
měly být sbaleny v jednom batohu. 

Pokud něco ponesete v rukách, 
unavíte se mnohem rychleji, budou 

vás bolet záda a ruce. 
Nevíc to nevypadá moc pěkně, když 

jste ověšeni jak vánoční stromeček… 
 

OZNB 
Průběžné výsledky. 
Pozor! Blíží se 
konec bodování! 
 
Jméno Body  
Áďa 237 

Adam 282 

Adam III. 122 

Aidam 432 

Anežka 208 

Arnošt 294 

Barča 48 

Darin 325 

David 231 

Denis 26 

Gabča 385 

Honza 199 

Jéňa 38 

Kačka 225 

Klárka 159 

Krisťa 186 

Kuba 158 

Kubík 71 

Máček 330 

Marťa 273 

Nanu 31 

Olda 323 

Ondra 435 

Prokop 277 

Romča 102 

Sabča 429 

Terka 346 

Vašek 449 

Verča 102 

Vítek 346 

Zuzík 37 

Zuzka 346 

 
Bu.Báčka vydává oddíl T.O.Kamarádi, ČTU Jesenická oblast, nám. Jana Zajíce 9, Šumperk. 
Neprodejné. Více informací na webu: www.tokamaradi.cz, e-mail: tokamaradi@tokamardi.cz 

Šéfredaktor: Pan Lex; zákaz napodobování pod trestem deportace na Antarktidu!  
Vyšlo 20. června 2012 

Kontaktní osoba: Tomáš Urban, Šumavská 35, Šumperk, mobil: 604367009 

 
Dobrovolná schůzka 

Příští středu 27. 6. bude tentokráte jen dobrovolná schůzka. Kdo 
bude chtít, může přiložit ruku k dílu, budeme totiž chystat věci 
na tábor. Nebo si zajezdit s vláčky mojí zahradní železnice, 
kterou bych ve středu dovezl a postavil. ☺  

Strejda Vláček 

 
 

 

Šifra za 12 bodů – řešení odevzdej v pátek (na podepsaném papírku) 
 

-./.-/.-./-./../.---/…/-/..//-.-/.-./.-/.-../---/…-/.//…/../-../.-../..//…-// 
--/.-/.---/./…/-/.-/-/-./../--//…./.-./.-/-../..-//-.-./.-/../.-.//.--./.-/.-./.-/…-/./.-../// 

Ahóóóój! 
Uvidíme se 
na táboře. 
 


