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Zvadlo – Zimní tábor Hraběšice 
 

Historický Šumperk byl plný řemeslníků. My si jejich umění vyzkoušíme. V krásném prostředí 
hraběšické fary a okolí si užijeme přicházející jaro a naučíme se zase něco nového… 
 

Sraz: sobota 9. března ve 12 hod sraz na autobusáku 
Odjezd v 12:15 směr Rudoltice 
Návrat: úterý 12. března v 16 hod opět na autobusáku 
 

S sebou:  
 - přezůvky!! 
 - dobrá bota - levá i pravá, bude ještě místy sníh a taky bahno.  
 - oblečení na ven i dovnitř 
 - cancák, deník a psací potřeby, nůž,  

 - hudební nástroj máte-li, večer si s ním určitě zpříjemníme. 

 - karimatku, spacák (kdo nemá, můžeme zapůjčit na unii, je třeba včas nahlásit) 

 - váš hrneček, hygienu, ručník, 

 - svačinu do sobotní večeře,  

 - několik sáčků čaje, několik brambor, cibuli a kousek uzeniny na přípravu společné večeře, 

 - kdo může, tak i domácí marmeládu na ochutnání  

 - a komu maminka napeče s sebou něco dobrého, toho budou mít všichni najednou rádi 
 

Z Rudoltic půjdeme pěšky, není to tak daleko. Batohy si ponesou všichni od zastávky, tak 
zvažte, co si s sebou vezmete. Budeme tu jen tři noci! Netahejte s sebou kufr jak na tábor :o) 
ale počítejte s tím, že je ještě stále zima!  
Na faře se zabydlíme, řekneme si pár důležitých věcí a hádejte, co vás pak může čekat… 

Finance i přihláška za tábor se mohou předat i na autobusovém nádraží. 

Prosíme, připište na přihlášku ještě rodné číslo a číslo pojišťovny. 

Těší se na vás vaši vedoucí a doufáme, že se tam sejdeme. 
 

Více informací: Drahoš – telefon 776762408 

Ahoj lidi, 

jsem tu zpět, abych vás informoval o tom, co se 
na nás chystá v nejbližší době. Já už se třeba 

hodně těším na Zimní tábor. Někteří mu říkají 

Jarní tábor, ale až do 20. března máme přece 
ještě zimu, no že jo? 

šéfik Lex 
 

ˇ 

 



 

 
 

5. velká brigáda na Muně 113 
 

Pro letošní rok bychom chtěli na Muně pokročit v rekonstrukci  
do takového stavu, aby bylo možné zde pořádat už běžné  
oddílové podniky. Třeba i víkendové výpravy za poznáním okolí  
Termín brigády: 28. 31. 3. 2012 (jsou to velikonoční prázdniny) 
A rád bych Vás a rodiče chtěl touto cestou na tuto pracovní Munu pozvat. První 
pracovní četa pojede už ve čtvrtek a další pracanti mohou přijíždět podle svých 
možností.  
 

 Úkolem bude: 
- Terénní úpravy okolí (vyrovnávání míst pro stavbu stanů), prořezávka, 

schody do svahu od ohniště, atd… 
- Dokončení další místnosti, vč. natažení perlinky 
- Oprava venkovní omítky na severní straně objektu 
- A další drobné prácičky 
- Dále nejen práce, ale i průzkum dalších zákoutí areálu 

 

Veliká prosba 
 Protože naše finanční prostředky jsou velice omezené a vše budujeme vlastně 
„z vody“, hledáme pro rekonstrukci další potřebný materiál: 

- cihly porfix, lepidlo a další stavební materiál 
- staré okapy a svody (chybějící délka 40 m okapů a 6 m svodů) 
- větší koberce do budovaných místností  
- nádrž, barel na vodu 1000 litrů na paletě… a další 

 

Abychom se pokusili získat nějaké finanční prostředky, vyhlašuje oddíl sbírkovou 
akci – „Oddíl sobě, Muna pro oddíl“ 
Budeme rádi za jakoukoliv finanční pomoc. Máme připravené krásné kartičky 
s cihličkou a uvedenou její cenou, třeba 50,- Kč (tož je cena jedné cihly a její 
práce).  
Naším snem je získat minimálně 18 tisíc, abychom mohli dobudovat další místnost 
a objekt připravit k plnému užívání. (tzv. první etapa) Stav sbírkového konta a 
dárců bude uveden na webu k Muně. 
 

Více informací o Muně 113 naleznete na webu: http://muna.tokamaradi.cz 
 

Šifra na body 
Za odpověď odevzdanou v sobotu získáte 12 bodů do OZNB. 
 

JLNPK MH JJLNPACX ZUWZBSUD F KMYA HJIKDFOQQS HJ ACKM HJYAM ODFUWRTT 
VLNOQDFQ SJLTV? 

 
Výsledky bodování 
OZNB – únor 2013 
 
 

jméno  body  pořadí 

Ondra 54 1 

Aidam 51 2 

Darin 49 3 

AdamCh. 37 4 

Terezka 36 5 

Marťa 36 5 

Adélka Š. 24 7 

Alča 23 8 

Prokop 18 9 

Klárka Š. 14 10 

Marek 14 10 

Vítek 14 10 

Olda 12 13 

Kubík 10 14 

Áďa 10 14 

Kuba 10 14 

Krisťa 5 17 

Třetí 5 17 

Vašek 0 19 

Zuzka 0 19 

Klárka P. 0 19 

David 0 19 

Jéňa 0 19 

Adam 0 19 

James 0 19 

Arnošt 0 19 

Eva 0 19 

 
 
 

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: Shrek; zákaz napodobování pod trestem utopení ve zlobří bažině! Vyšlo 6. března 2013 

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

Zimní olympiáda 2013 – jaká byla? 
 

Další ročník divokého sjezdu na čemkoli (především na bobech  
a na saních) se odehrál v sobotu 23. února 2013. I přes nepřízeň  
počasí jsme si to velmi užili… 
Letos se náš sešlo mnohem méně než obvykle. Mladších  
závodníků bylo pouze pět, a proto se do soutěže přihlásili  
i všichni vedoucí, kterých bylo dokonce sedm! Sněhu bylo dost,  
jen nám chvílemi trošku pršelo, ale to nám nebránilo vydat se  
na Kotel. Tady jsme vytyčili trasu a závodili ve 3 kategoriích:  
boby, sáně a speciální vozidlo (tzv. "vehikl"). 
 

 

 


