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První oddílovka – výprava na Nový Hrad 
 

Tajemné zříceniny hradu, který kdysi střežil průchod úzkým údolím. Byli to Páni z Lipé, kdo 

postavili velkou část zdejších zdí… Ale historie šla dál a vystřídala se tu spousta pánů. 

A zavítali sem i členové Cechu černého… 
 

Letos pojedeme po dlouhé době na zříceninu hradu poblíž Hanušovic – na Nový Hrad. 
Zahrajeme zde opět nějaké hry, budeme pátrat po tajemných klíčích a uvaříme si ve 
skupinkách gulášovou polévku. 
 

Kdy: v sobotu 6. října 
 

Sraz: v 9:00 na nádraží 
 

Návrat: v 17:06 opět na nádraží 
 
S sebou: 
 - turistické boty 
 - oblečení podle počasí 
 - cancák, deník, propisku, vyluštěnou šifru 
 - svačinku a pití 
 - ½ litru pitné vody na vaření 
 - 1 bramboru, kousek chleba 
 - 40 Kč na vlak 
 
Vaření: ve Vašich družinkách budete vařit společně gulášovou polévku v kotlíku. Vaši 
družinkoví vedoucí rozdělí, kdo donese jaké suroviny. Kotlík dostanete od vedoucích na 
nádraží. 
 

Šifra na body – odpověď odevzdej v sobotu a dostaneš 8 bodů do OZNB. 
 

KREPMUŠ OTSĚM ONEŽOLAZ OLYB ÍTELOTS MÉRETK EV 
 
 

 

Nazdar kamarádi! 
Jsem tady opět, abych vám přinesl nějaké nové 
informace. Teď o víkendu nás čeká První 
oddílovka v tomto oddílovém roce a já už se 
moc těším. Těšíte se také? Určitě ano. 
Tak příjemné čtení 

Váš Pan Lex 

ˇ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Ježíšek; 

zákaz napodobování pod 
trestem Vánoc bez dárků!  

Vyšlo 3. října 2012 
Kontaktní osoba: Tomáš 

Urban, Šumavská 35, 
Šumperk, mobil: 

604367009 

Bobříci Jaroslava Foglara 
 

Určitě každý z Vás ví, co jsou to bobříci.  
Kromě toho, že jsou to živočichové žijící  
u vody s velkými zuby, jsou to také zkoušky,  
které může každý z Vás podstoupit v průběhu  
oddílového roku. Celkem jich je 26. Pro zopakování dnes 
přinášíme prvních 11 bobříků. 
 

1. bobřík mrštnosti (žlutý) - Pokud chceš ulovit prvního 
bobříka, musíš být rychlý a hbitý. Každý by měl překonat 
v různých disciplínách hodnoty, které uvádí tabulky. 
 

2. bobřík míření (světle zelený) - Ulovení bobříka je 
podmíněno min. 80 % úspěšnými pokusy ze 100 o vhození 
kamene (popř. jiného předmětu s podobnými vlastnostmi) 
ze vzdálenosti 7,5 m do čtverce o rozměrech 1 x 1 m. 
 

3. bobřík záchrany (černý) - Pořiď si lékárničku a nauč 
se poskytovat první pomoc. Zapamatuj si telefonní čísla 
záchranné služby (155), policie (158), hasičů (150) a 
integrovaného záchranného systému (112). 
 

4. bobřík plavce (červený) - U tohoto bobříka musíš 
umět to, co bobři dobře znají - plavat. Pro ulovení je 
potřeba uplavat jakýmkoli stylem nejméně 60 m. 
 

5. bobřík dobrých činů (tmavě modrý) - Pátý bobřík ti 
ukládá udělat alespoň 100 dobrých činů. 
 

6. bobřík odvahy (hnědý) - Šestý bobřík je jeden z 
nejtajemnějších. Musíš dojít na nějaké místo, ze kterého 
máš strach - například místo, kde lidé našli oběšence, na 
hřbitov,... 
 

7. bobřík květin (tmavě zelený) - Nauč se znát přírodu. 
Poznej tedy alespoň 50 rostlin (stromů, keřů,...) v naší 
přírodě. 
 

8. bobřík velkého mlčení (oranžový) - Osmý bobřík 
patří k nejtěžším. Musíš vydržet 24 hodin mlčet. 
 

9. bobřík osamělosti (růžový) - Od východu Slunce do 
tmavého soumraku (10 hodin) setrvej o samotě, aniž by tě 
někdo viděl. 
 

10. bobřík zručnosti (fialový) - Vyrob nějakou 
důmyslnou a užitečnou věc ze dřeva (truhlík, stoličku, model 
letadla...) 
 

11. bobřík síly (světle modrý) - Pětkrát se vytáhni na 
větev, která je ve stejné výšce jako tvoje napnuté ruce (= 5 
shybů). 
 

Pokračování příště 

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. 
 

 

Pche, bobříci! 
To my tučňáci 
jsme mnohem 
šikovnější, 
chytřejší a 
chodíme 
mnohem lépe 
oblékaní! 
Tak se mějte 
pěkně a zase 
někdy příště. 
Ahóóój! 


