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Zvadlo – Herna deskových a karetních her 
 

Prodloužená schůzka 27. března 
 

Příští týden Vás čekají velikonoční prázdniny. Budete mít volno a nemusíte už ve 
čtvrtek do školy. Proč toho nevyužít a neudělat ve středu prodlouženou schůzku! 
Využijeme našich oddílových deskových a karetních her a uděláme pořádné turnaje… 
 
Začátek: v 16:00 
Konec: cca ve 20:00 
Kdyby to někomu nevycházelo, tak může přijít nebo odejít, jak se mu to bude hodit  
 
Kde: samozřejmě na unii, především v naší klubovně. 
 
S sebou:  
 - to, co si berete běžně na schůzku 
 - vyluštěnou šifru 
 - případně i nějaké vlastní deskovky, ale nebojte, máme jich v oddíle dost  
 
Drobné občerstvení bude zajištěno! 

 
 

 

Tak jak? Zima? Jaro? 
Kopy sněhu jako na severním pólu! Ale tam 

tučňáci nežijí… 

Už mi z toho hrabe, co vám? 
No, každopádně je tu nový Bu.Báček, tak si 

počtěte, co nás čeká a nemine. 
šéfik Lex 
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5. velká brigáda na Muně 113 
 

Jak jsme psali již v minulém čísle Bu.Báčka, o velikonočních prázdninách 
nás čeká opět nějaká prácička na Muně. 
 
Termín: 28. – 31. března 2013 
 
Pro koho je brigáda určena: 

- pro vedoucí 
- pro starší zodpovědné děti, které se nebojí trochu si máknout 
- pro rodiče, kteří rádi pomohou s budováním nové oddílové 

základny 
 
Stravování: každý samostatně 
Doprava: kdo nemůže autem, tak vlakem nebo autobusem, informace o 
případném společném odjezdu příští týden na schůzce nebo na 
internetových stránkách oddílu. 
 
Více informací podá Strejda Vláček (603487526) 

Šifra na body 
Za odpověď odevzdanou příští středu získáte 12 bodů do OZNB. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: Tchoř; zákaz napodobování pod trestem zasmradění od hlavy až k patě! Vyšlo 20. března 2013 

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

Letní tábor 2013 
 

Ano, i letos nás čeká oddílový letní tábor. 
Tentokrát se přeneseme do pralesů hluboké a tajemné  
Amanozie a stanou se z nás pralesní Indiáni, kteří musí  
odhalit děsivý odkaz svých předků.  
Vzhledem k tomu, že řešíme některé věci ohledně  
tábořiště, stále ještě není stanoven přesný termín tábora, 
ale bude to pravděpodobně někdy ve druhé půlce  
července. 
Více informací v příštích číslech Bu.Báčka. 
 
 

Jistě jste si všimli, 

že dnešní šifra je 

stejná jako minule. 

Minule ji totiž 

nikdo nevyluštil! 

Přitom je tak 
jednoduchá. Jaká 

to je šifra? 

Mrkněte se na 
zadní stranu 
Bu.Báčka č. 159  

 

 

 
 


