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Záhadné zvadlo – Podzimní putování 
 

Ahoj pátrači :-) Teď o podzimních prázdninách nás čeká malé Podzimní putování, náhrada za 
Podzimní tábor. 

Půjdeme se ve čtvrtek a v pátek podívat na zajímavá místa, která mají něco společného s 
našim pátráním po Cechu řemesla černého. 

Sraz bude ve čtvrtek v 10:00 u klubovny, kde si necháte věci na spaní a spacáky. Pak se 
vydáme na cestu. Ke klubovně se vrátíme v podvečer. Potom si v klubovně zahrajeme nějaké 
deskové hry a připravíme večeři. Potom společné ležení a pak promítneme nějaký film. 

V pátek ráno po snídani a úklidu se zase vydáme na průzkum - pátračku. Všechno ukončíme 
asi po třetí hodině zase u klubovny. 

Co si vzít sebou? 
- spacák a oblečečení na spaní 
- oblečení na výpravu 
- cancák a zápisník pátrače 
- baterku, lžičku, nůž, KPZetku, uzlovačku 
- prázdnou plechovku (obsah alespoň 3 dl), krabičku od sirek 
- hygienu, ručník 
- 40.- (na večeři a snídani) - zbytek je z oddílové kasy 
- svačinu a pití na čtvrtek, také kousek kabanosu, budeme na výpravě opékat. 
- Vše zabaleno do krásného a pohodlného batůžku 
 
Máme i variantu pro špatné počasí. 
 
Mobil si nechejte doma, ten nebudeme potřebovat. 
 
 
Šifra za ďábelské body – odpověď odevzdej ve čtvrtek a dostaneš 8 bodů do OZNB. 
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Vy jedni zpropadení kamarádi! 
Je tady podzim a s ním přichází strašidelný 
Halloween. Pan Lex raději utekl a děsivým 
šéfredaktorem jsem dnes já. Však to taky 
podle toho vypadá. Tak čtěte, sic Vás stihne 
kletba věčná!!  

Pan Dýňomil 
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 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 Dýňomil; zákaz napodobování pod trestem smažení v dýňovém pekle!  

Vyšlo 24. října 2012 
Kontaktní osoba: Tomáš Urban, Šumavská 35, Šumperk, mobil: 604367009 

Krvežízniví bobříci Jaroslava Foglara 
 
 

Pokračování z minulého čísla. 
 

12. bobřík hladu – Pro ulovení tohoto bobříka musíš vydržet den  
o hladu. Smíš pouze pít čistou vodu. 
 

13. bobřík ušlechtilosti – ZMĚŇ SVÉ CELÉ CHOVÁNÍ! Nesmíš po 30 dnů použít jediné 
neslušné slovo, být hrubý, lhát, dělat cokoli nečestného, ošidit nebo podvést někoho... 
Musíš se pokusit pomáhat co nejvíce lidem a ochraňovat slabší,... Pokud během 30 dnů 
lovu, ale i po ulovení nějaký z požadavků bobříka porušíš, musíš začít znovu. 
 

14. bobřík indiánských měsíců – Nauč se psát a pojmenovat indiánské měsíce. 
 

15. bobřík hmatu – Poslepu rozděl hromádku geometrických útvarů (kruh, čtverec, 
obdélník, trojúhelník) vystřižených z papíru do čtyř skupin podle tvaru. Za špatně zařazený 
ústřižek se ti připočítává k času 5 s. Bobříka obdrží hráč s nejlepším časem. 
 

16. bobřík paměti - Zapamatuj si 10 uložených úkolů a ve hře „čísla pod kameny“ si 
pamatuj alespoň pět čísel ve správném pořadí. (Pod každým z 10 kamenů je jedno 
dvojciferné číslo. Hráč běží od jednoho kamene k druhému a má za úkol si zapamatovat 
tato čísla. Po proběhnutí napíše čísla, která si zapamatoval na papír.) 
 

17. bobřík žízně – Za parného dne vydrž 6 hodin bez pití. 
 

18. bobřík hvězd – Nauč se nalézt a určit 10 nevýznamnějších souhvězdí. 
 

19. bobřík ohně - V dešti rozdělej oheň z mokrého dřeva. Oheň ti musí vydržet hořet  
5 minut. 
 

Pokračování příště 

Děsuplný 
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. 
 

 

Halloweenská schůzka 
 
Příští schůzka bude trochu netradiční. Protože bude 31. října 
budeme slavit Halloween, velice zábavný a strašidelný americký 
svátek (potom se slaví Dušičky). 
 

Čeká nás speciální program: strašidelné hry, speciální 
občerstvení, soutěž kostýmů… 
 

Přijďte ve strašidelném  
kostýmu – můžete být třeba  
duch, zombie, mumie,  
čarodějnice, Frankensteinovo  
monstrum, upír, vlkodlak  
nebo třeba úplně něco  
jiného. Vaší fantazii se  
meze nekladou. 
 
Těšíme se na Vás ☺ 

 


