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Zvadlo – Zimní olympiáda 
 

Vážení přátelé, vítáme vás u přímého přensou ze závodů ve sjezdu na 
saních. Na trati je již nachystána posádka z České republiky, která má 
letos výbornou formu. Čeká nás jistě velmi zajímavá podívaná… A už je 
odstartováno! Páni, to je jízda! 

 

Snad nám počasí dopřoje trochu sněhu, abychom se mohli na 
šumperském Kotli v sobotu pořádně vyblbnout a zajezdit si na sáních, 
bobech, nebo třeba lopatách a jiných vozidlech. 
 

Sraz: sobota 23. února ve 14 hod sraz na unii 
Návrat: kolem 16:30 opět na unii 
Kde: sportovat budeme na Kotli 
 

S sebou:  
- pořádné zimní oblečení 
- boby, lopatu nebo sáně 
- svačinku a pití 
- vyluštěnou šifru 
 
 

Oddílový bazén – středa 27. února 
Po delší době uděláme opět netradiční oddílovou schůzku. Půjdeme totiž na Aquacentrum 
na bazén. 
- Kdy: ve středu 27. 2. 2013 
- Sraz u klubovny: 16,25 hodin, pozor! O půl páté odchod! 
- Konec akce u bazénu: v 18,00 hodin  
- Nebo: kolem půl sedmé u klubovny 
- S sebou: 
   - plavky, ručník 
   - 35,- na vstup (zbytek z oddílové kasy) 
   - drobásky na nějakou tu útratu 

Tak hurá ven chásko líná! 
Připravili jsme pro vás závody ve sjezdu, tzv. 
každoroční Zimní olympiádu. To je zase něco 
pro tučňáky! Uvidíte, že letos to všechno 
vyhraju! No, a aby toho sportu nebylo málo, tak 
příští středu nás čeká bazén… 

Váš Pan Lex 

ˇ 

  



 

 
 

Zimní tábor Hraběšice 2013   
9. – 12. 3. 
Možná se to k vám již dostalo, letos pořádáme mimo jiné i zimně 

- jarní tábor. Chtěli bychom ho tématicky sladit s historií našeho 

města a vyzkoušet si i nějaká ta stará řemesla, díky kterým 

bychom se do historie Šumperka mohli zkusit všichni přenést. Ale 

to, co nás vše čeká, bude také překvapením. 

Ubytováni budeme na faře v Hraběšicích, které nejsou od 

Šumperka zase tak vzdáleny. Vydáme se tam tedy pěšky v 

sobotu dopoledne. Ti zdatnéjší si mohou své batohy vzít s sebou 

a zahrát si tak na vembloudy. A těm, kterým bude batoh už na 

začátku težký, ho Drahoš vezme doprovodným vozidlem.  

Prvním jídlem, které si společně uvaříme, bude večeře, tedy by 

bylo dobré určitě si vzít na odpoledne a oběd dostatečnou svačinu 

a pití. K přípravě večeře prosím vemte každý několik brambor, 

cibuli a kousek uzeniny. Kdo chce, může vzít nějakou domácí 

marmeládu, zkusíme udělat ochutnávku na nějakou snídani, 

určitě budete odměněni spokojeným mlaskáním svých kamarádů. 

 

Dnes jste také dostali přihlášku, odevzdejte co nejdříve ☺. 

 

 

Šifra na body 
Za odpověď odevzdanou 
v sobotu získáte 12 bodů 
do OZNB. 
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Jaké bylo oddílové 
korálkování? 
 

Znovu jsme zkusili uspořádat 

takové oddílové odpoledne 

spojené představení naší 

činnosti pro rodiče a známé. Teď 

spojené s korálkováním… 
 

 
 

Ve společenské místnosti jsme 

nachystali k prohlížení staré 

oddílové kroniky i ty táborové, 

časopisy Vesmír, cancáky a jiné 

zajímavé materiály. Každý kdo 

chtěl, mohl přinést i svoje 

cancáky. Bylo jich docela dosti. 

Také jsme se věnovali 

korálkování na stavu nebo 

technikou stehu líné ženy a 

podobně. Mira všechny kolem 

zmaloval barvou na obličeje. 

A pokud už někdo nechtěl 

korálkovat, mohl si v dalších 

klubovnách zahrát nějaké 

deskovky nebo stolní fotbálek. 

Myslím si, že se toto odpoledne 

vydařilo.  S.V. 

 

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: čert Belzebub; zákaz napodobování pod trestem uvaření v kotli pekelném! Vyšlo 20. února 2013 
Kontaktní osoba: Tomáš Urban, Šumavská 35, Šumperk, mobil: 604367009 

Mezerová šifra 
 

Velmi jednoduchá šifra, která se dá luštit i bez tabulky. Stačí 

vědět jak na to. Píšeme najednou dvě písmena. První je 

písmeno, které je v abecedě před šifrovaným písmenem 

a druhé je písmeno, které následuje. 

Psát můžeme po pravidelných či náhodných skupinách, 

v jednom či ve dvou řádcích. 

Můžete to vyzkoušet i sami, zde jeden příklad: 
 

YA ChJ QS ZB EG ZB = Y AChJ QS ZBEG ZB = ZIRAFA 


