
 

 

***Bu.Bácek*** 
 

9. ledna      oddílový rok 2012/2013           číslo 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvadlo – Cesta statečných XVII 
 

Cestu statečných náš oddíl podniká od nepaměti. Letos nás čeká již 17. 
ročník. Je to zimní jednodenní akce, při níž je naším úkolem překonat 
občasné nepohodlí, umět si poradit v přírodě i v případě, že všude kolem 
nás je sníh a mráz… 

 

Podle předpovědi počasí nás asi žádný krutý mráz letos nečeká, ale sníh 
by napadnout mohl, proto tomu, prosím, přizpůsobte oblečení. Není žádná 
ostuda mít s sebou čepice, rukavice (třeba ještě jedny náhradní) a 
nepromokavé boty. 
Letos nepojedeme nikam daleko. Konkrétně na Ranch Stříbrné říčky, který 
je za kopcem nad Bohdíkovem. Ale pojedeme tam vlakem a kousek se i 
projdeme, zpátky pojedeme také vlakem. 
 

Sraz: sobota 12. ledna v 9 hod na vlakovém nádraží 
Návrat: v 17:04 opět na nádraží 
 

S sebou:  
- pořádné zimní oblečení a obuv (bude zima a sníh) 
- 40 Kč na vlak (zbytek se hradí z oddílové kasy) 
- jídlo a pití na celý den 
- vařič na pevný líh a líh 
- cancák, deník, KPZ, zápalky, nůž, lžičku 
- suroviny na přípravu vlastní polévky 
 
 

Šifra za 12 bodů – odpověď na otázku odevzdej v sobotu 
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Krásný nový rok 2013 vám všem přeji. V naší 
redakci jsme pro vás připravili nové číslo 
Bu.Báčka, tak pozorně čtěte, co nás všechno 
čeká. Doufejme, že nám brzo napadne sníh, to 
je hrůza, mně se snad stýstká po Antarktidě! 

 

Váš Pan Lex 
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Prosincové výpravy na Munu 113 
 

Za prosinec jsme se třikrát vypravili na Munu. Cíl byl jasný – udělat  

nějaké malé úpravy a připravit ji pro ExZiT... 
 

Prvního prosince jsme sem vezli nová krbová kamna. Jsou krásná a 

slibují velkou výhřevnost, což tam potřebujeme. Po delší instalaci 

kamen došlo k prvnímu zatopení. Jenže kamna kouřila. Nikdo z nás 

totiž nevytáhl vycpávku papírem u komína, tak to nějakou dobu 

trvalo, než papír prohořel. Za hodinku bylo krásné teplo. Také jsme 

začali budovat obložení (Hanka, Toňa, Martin a S.V.). 
 

27. 12. byla podniknuta další cesta. Teď s cílem dokončit dřevěné 

obložení v celé společenské místnosti. Protože nemáme elektriku, 

vše se opět dělalo ručně. Dílo se však podařilo. Vypadá to moc 

hezky. Až bude i vymalováno, budou nám naši Munu všichni 

závidět. Také jsme osadili další dveře a vyrobili poslední futra do 

vstupní části. (Uni, ET, Toňa a S.V.) 
 

30. 12. se uskutečnila poslední výprava v roce 2012. Teď jsme 

sestavili novou kuchyňskou linku. Ze staré linky byly použity 

některé části. Nová linka je delší a krásnější. Pak se k nám přišli 

podívat foglarovci, kteří na svém objektu slaví Silvestra. Asi po 

hodině jsme se zasi mi vypravili k nim. Jejich objekt je větší 

staveniště, než naše. Stavebně jsou o něco dál, takže pomyslnou 

soutěž v tuto chvíli vyhrávají :-D (Béďa, Radar a S.V.). 
 

Příspěvek do oddílu 
Někteří z vás ještě 
nezaplatili příspěvek do 
oddílové kasy. Letos jsme 
jej stanovili na 200 Kč. 
 

Výsledky bodování 
za měsíc listopad a 
prosinec 2012 
 
Jméno Body  Pořadí 
Prokop 47 1 
Marek 42 2 
Alča 38 3 
Ondra 38 3 
Kubík 36 5 
Áďa 33 6 
Darin 33 6 
Zuzka 30 8 
Klárka P. 30 8 
David 30 8 
Krisťa 30 8 
Vítek 30 8 
Kuba 28 13 
Vašek 28 13 
Adam Ch. 28 13 
Třetí 22 16 
James 20 17 
Adam 18 18 
Marťa 15 19 
Aidam 13 20 
Arnošt 13 20 
Jéňa 10 22 
Olda 5 23 
Klárka Š. 5 23 
Eva 0 25 
Adélka Š. 0 25 
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Znak České tábornické unie 
 

Tvoří ho stylizovaný znak lesní moudrosti - terč barvy bílé, 

elipsovitého tvaru ve vodorovné poloze podle osy, s bizoními rohy 

černé barvy, uprostřed terče je písmeno U bleděmodré barvy. 

Okraje písmene U přesahují vlastní terč o šířku písmene. Lemování 

je zlatožluté barvy. 

 

Co nás čeká? 
 

ExZiT na Muně 

1. – 3. února 
 

Zimní olympiáda 

únor 
 

Zimní tábor 

9. – 12. března (Jarní prázdniny) 
 

Velká brigáda na Muně 

28. – 31. března (Velikonoce) 
 

Na oddílových stránkách je také 

nový kalendář, který se budeme 

snažit pravidelně aktualizovat ☺ 


