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Oddílové schůzky 
 

Skupina neohrožených badatelů se schází na tajných poradách, aby naplánovala další postup. 

Je třeba probrat výsledky pátrání v terénu, provést analýzy, studium staré literatury a zjistit, 

kam vedou další stopy… 
 

Náš oddíl se bude opět scházet každou středu na pravidelných schůzkách, které budou 
probíhat od 16:30 do 18:00. 
 

Během schůzek budeme obývat naši klubovnu, ale také se podíváme na zajímavá místa 
v Šumperku a okolí. 
 

OZNB je Oddílový závod na body. Každý člen oddílu sbírá body a každý měsíc má šanci se 
umístit na předních místech, za která dostane odměnu. Na konci oddílového roku pak 
vyhlásíme celkového vítěze bodování. 
 

Soutěž o největšího zelenáče je taková naše oddílová  
docházka. Kdo nepřijde na schůzku, dostane zelené  
políčko v bodovací tabulce. Ten, kdo jich má nejvíc 
vlastně nevyhraje, ale prohraje a je největší zelenáč. 
Za účast na schůzkách také dostáváte body: 
Plná účast: 5 bodů 
Přišel pozdě: 2 body 
Nepřišel: 0 bodů 
 

Dobrovolná desítka je soutěž pro ty, kteří se chtějí  
s ostatními podělit o nějakou zajímavost. Může to být  
zajímavost z oblasti tábornictví, ale také třeba něco o našem městě, okolí, nebo třeba něco 
úplně jiného. Pokud tento nadšenec přednese na začátku schůzky tuto zajímavost před 
celým oddílem, porota složená z vedoucích mu udělí 1 až 10 bodů do bodování. 
 

Na schůzku si noste s sebou: propisku, zápisník, uzlovačku a KPZ (krabičku poslední 
záchrany). Můžete také přibalit šátek, cancák a další věci, které se vám mohou během 
schůzky hodit. 
 

Ahoj kamarádi! 
Tak nám začal další oddílový rok a spolu s ním 
spousta akcí, zábavy a dobrodružství. Letos 
budeme pátrat po ztraceném pokladu a 
odhalovat záhady našeho městečka. Snad nám 
bude přát i počasí…                                               
                                                        Pan Lex 



 

 
 
 
 
 
 
 

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: Rumburak; zákaz napodobování pod trestem začarování do krkavce!  
Vyšlo 26. září 2012 

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

Co nás čeká a nemine v oddílovém roce 
2012/2013 
 
6. října – První oddílovka 
Výprava na Nový hrad, více informací v příštím Bu.Báčku. 
 
25. a 26. října – Podzimní putování 
Akce o podzimních prázdninách. 
 
Listopad – Uzlařská regata 
 
Prosinec – Vánoční besídka 
 
Leden – Zimní Olympiáda a stavba sněhových soch 
 
Únor – Cesta statečných 
 
Březen (jarní prázdniny) – Zimní tábor 
 
a dále se nechte překvapit ☺ 
 

Poplatek do oddílu 
Letos od Vás budeme vybírat jako příspěvek do oddílové kasy 200 Kč. Za tyto 
peníze nakupujeme pomůcky na hry, tiskneme Bu.Báčka, přispíváme na některé 
oddílové akce a platíme přípěvek do ČTU. 
 

Oddílový pokřik 
 

Kamaráde zpříma 
stůj, 
na svou čest tak 
pamatuj! 
Ve všech hrách si 
vyhrávej, 
nikdy to však 
nevzdávej! 
Kdybys přec měl 
potíže, 
kamarád Ti pomůže! 
 
 

 
 
 

Tak 

zdáár!                                    

Garfield podzimní 


