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Zvadlo – Vánoční besídka 
 

Stínadla hledají nového Velkého Vonta. Toho, kdo bude rozhodovat, povede Vontskou radu a 

bude střežit dávná tajemství. V ulicích je cítit napětí, Boj o Velké Vonství se blíží… Vyhrát 

může ten nejlepší… Jen ten, kdo zvítězí v náročných disciplínách při Boji… 
 

Blíží se Vánoce a nás čeká klasická předvánoční akce – Vánoční besídka. Trochu si 

zasoutěžíme, zasportujeme a hlavně spolu oslavíme Vánoce, dáme si dárečky a zazpíváme si. 

Během následujícího víkendu nás tedy čeká: 

 - Boj o Velké Vonství 

 - Večerní hra ve městě 

 - Besídka a hostina 

 - Přespání na unii 

 - Sportovní den v tělocvičně 
 

Začátek: v sobotu 15. prosince ve 14:00 na unii 
 

Konec: v neděli ve 14:15 opět na unii 
 
S sebou: 
 - spacák, oblečení na spaní, hygienu 

 - přezůvky do klubovny 

 - cancák, uzlovačku, propisku, deník 

 - dárečky pro kamarády 

 - oblečení na sportování v tělocvičně, sportovní boty, florbalku (pokud máte) 

 - svačinu a pití na sobotní odpoledne 

 - nějaké cukroví, chlebíčky na hostinu 
 

Šifra na body – odevzdej v sobotu a dostaneš 12 bodů do OZNB. 
 

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

Dnes je to záludné a musíte trochu popřemýšlet… 

Ahoj kamarádi! 
Tak jsem tady zase zpátky z výletu do 
Antarktidy. Minule mě zastoupil můj brácha 
Dýňomil, ale já jsem určitě mnohem lepší 
šéfredaktor, že jo? Tak tedy šťastné a veselé 
Vánoce! 

Váš Pan Lex 
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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: Garfield; zákaz napodobování pod trestem snědení všech Vašich vánočních dobrot!  
Vyšlo 12. prosince 2012 

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

Bobříci Jaroslava Foglara 
 

Pokračování z minulého čísla 
 

20. bobřík času (tmavě zelený) - Dvacátý bobřík ti ukládá, 
abys odhadl co nejpřesněji dobu jedné hodiny. (Splést se můžeš 
pouze o 5 minut.) 
 

21. bobřík barev (oranžový) - Obarvi tři kusy bílé látky 
přírodním barvivem a pojmenuj rostliny, z kterých jsi barvivo 
získal. 
 

22. bobřík slepoty (růžový) - Tento těžký bobřík po tobě chce, 
abys vydržel dvě hodiny se zavázanýma očima. Během lovu se 
nesmíš hnout ze stanu nebo místnosti, kde lov provádíš. 
 

23. bobřík hbitosti (fialový) - Při lovu bobříka se smíš pouze 
pohybovat u stěny dlouhé 2 metry. Ze vzdálenosti 20 metrů tě 
bude někdo ostřelovat míčky a ty se musíš vyhnout minimálně 80 
ze 100. 
 

24. bobřík indiánských signálů (světle modrý) - Nauč se 
přijmout a odeslat v morseovce 12 znaků za minutu a v semaforu 
15 znaků za minutu. 
 

25. bobřík uloupených míst (světle hnědý) - Nasbírej 
minimálně 50 pohledů českých měst (některá pravidla vyžadují na 
pohledu znak města). (Pravidlo, dle kterého lovili tohoto bobříka 
Hoši od Bobří řeky, určovalo, že museli nasbírat 13 pohledů z 
oblastí, které byly odtrženy od Československa.) 
 

26. bobřík věrnosti (bílý) - Vydrž rok a půl v nějakém 
sdružení, oddíle, klubu… 
 

Konec 

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. 
Prosíme všechny, 
kteří ještě 
nezaplatili, ať 
zaplatí. Děkujeme 
☺ 
 

A to je 
všechno, 
těším se na 
Vás příští rok! 


