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Nazdar kamarádi! 

Dneska vám přináším poslední číslo Bu.Báčka 

v tomto oddílovém roce. Těch informací je opravdu 

hodně, že se sem skoro ani všechny nevešly, musel 

jsem dokonce zmenšit písmo… 

Tak příjemné letní čtení přeji.  Pan Lex 

 

ˇ 

ZVADLO – ZÁVĚREČNÝ OHEŇ 2013 
 

Vše tone v snách a život kolem ztich… Jen dole v tmách kol ohně slyšen smích… Tam srdce všem jen spokojeně 
zabuší… Z písniček známých vše jistě vytuší… 
 

Další oddílový rok se chýlí ke konci a naší tradicí je zakončit jej slavnostním ohněm. Letos se opět vydáme na 
Závěrečný oheň na Munu. Pojedeme již v pátek a vrátíme se v neděli, budeme mít tedy celý víkend na to, 
abychom stihli uspořádat poslední bodované soutěže, zahrát slavné oddílové Ešusy a nachystat pěkný slavnostní 
oheň na sobotní večer. U ohně vyhlásíme výsledky OZNB, předáme si Bílá pera a zazpíváme si. Především se ale 
těšíme na představení, které si přichystaly jednotlivé barvičky. 
 

Kdy: 21. – 23. června 

Sraz: v pátek v 15:50 na autobusovém nádraží (vzhledem k výluce na železniční trati pojedeme autobusem) 

Návrat: v neděli v 15:15 opět na busáku 
 

Spát budeme v naší Muně 113 na postelích, místa je tam dost, ale kdyby někdo chtěl spát venku, může si s sebou 
vzít celtu nebo stan, počasí by mělo být příznivé. 
 

S sebou: 
- spacák, oblečení do přírody dle počasí, oblečení na spaní 
- hygienu, plavky, repelent a ručník 
- baterku, cancák, deník, něco na psaní, nůž, lžičku, ešus a hrníček 
- plus další věci, které jsem zapomněl 
Jídlo: 
- jídlo na 3 dny 
- domluvte se ve skupinkách na společném jídle 
- pití, uvaříme si společný čaj, uděláme sirup 
- vezměte si i nějaký kabanos na opečení 
Cena: 80 Kč na dopravu (pro děti mladší 15 let, nad 10 let nutno mít průkaz),  
           ostatní 140 Kč na dopravu 
 

Nepřehánějte to s množstvím věcí. Co si zabalíte, s tím se i potáhnete. 

Více informací: Uni (tel.: 604 367 009) 

ŠIFRA NA BODY 
 

Za odpověď na otázku v šifře odevzdanou v pátek na 
Závěrečném ohni dostaneš 12 bodů do OZNB. 
 

JLNP KMChJJLBDKMDFMO TV LNZ B YAZBRTS 
UTVOQChJSUDFKMRTSUU WNPLNDFR TSU ZB 
RTTVLN OQDFQS JLZB? 

SBĚROVÁ STŘEDA 
 

Na dobrovolnou schůzku 26. června vyhlašujeme 
oddílovou sběrovou středu. Budeme mít 
přistaven kontejner na PAPÍR, takže všichni 
doma sbalte staré noviny a časopisy, které už 
nikdo nebude číst a doneste je na unii. 
 

Recyklaci zdar!   

 



 

 

 

LETNÍ TÁBOR „ZA ODKAZEM KMENŮ OD EL RÍO PUTUMAYO“ 
 

Již necelý měsíc a půl zbývá do našeho oddílového tábora, který letos bude na louce 
blízko Štítů. Tentokrát se přeneseme do deštného pralesa a stanou se z nás jihoameričtí 
Indiáni. 
 

Dva spřátelené kmeny spolu soupeří v každoročním klání o šamanovu trofej. Tentokrát 
ale navíc musí spojit své síly a najít tajemnou Masku předků dříve než španělští  
     dobyvatelé, kteří zabírají jejich zem. Jen  

Maska je ochrání před zkázou. A z pralesa se 
opět začínají ozývat prastaří Duchové lesa… 
 
Pojeďte se stát členy kmenů od El Río  
Putumayo! 
 
Tak neváhejte a přihlaste se!!! 
Netradiční táborové dobrodružství čeká jen 
na Vás!!! 

 
 

 

JAKÁ BYLA BAMBIRIÁDA?  
 

Po několika letech se letos náš oddíl opět zapojil do přípravy Bambiriády, která se 
vrátila do Šumperka. Na našem stanovišti měly děti možnost vyzkoušet si tábornické 
dovednosti, zastřílet si z luku, hodit si nožem,  
pokreslit dřevěnou kostičku, nebo nechat si  
pomalovat obličej. Vše se vydařilo, i počasí 
nám přálo a všem pomocníkům děkujeme! 
 

 

Průběžné výsledky 
OZNB 
Pozor! Blíží se konec 
bodování! Na 
Závěrečném ohni máte 
poslední možnost 
zamíchat pořadím… 
 

Jméno Body Poř. 

Alča 352 1 

Darin 311 2 

Ondra 309 3 

Prokop 309 3 

Áďa 302 5 

Marťa 294 6 

Kuba 291 7 

Aidam 270 8 

Vítek 269 9 

Kubík 235 10 

Krisťa 222 11 

Adam Ch. 214 12 

Terezka 204 13 

Marek 203 14 

Olda 201 15 

Klárka Š. 188,5 16 

James 159 17 

Zuzka 154,5 18 

Adam 151 19 

David 139,5 20 

Třetí 132 21 

Jéňa 111,25 22 

Klárka P. 99,25 23 

Adélka Š. 98 24 

Vašek 61 25 

Arnošt 23 26 

Eva 10 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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: Krteček; zákaz napodobování pod trestem zahrabání do země! Vyšlo 19. června 2013 

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

SCHŮZKY O PRÁZDNINÁCH 
 

Oficiální oddílové schůzky končí Závěrečným ohněm. Přesto i o prázdninách budou ve 
středu občas vyhlašovány tzv. dobrovolné schůzky. První z nich je Sběrová středa. Také 
bude potřeba pomoci s přípravou věcí na tábor, s úklidem klubovny a dalšími věcmi. 
Budeme rádi, když se budete dobrovolných schůzek účastnit. 

 

 

BRIGÁDA A FESTIVAL NA MUNĚ 
 

V srpnu opět plánujeme velkou brigádu na Muně, abychom 
mohli ten náš baráček zase trochu vylepšit, vybudovat z něj 
pěknou základnu. 
Tentokrát se naše brigáda kryje s 3. ročníkem Festivalu na 
Muně, který pořádá Městečko neziskových organizací a 
letos byl posunut o měsíc dopředu. K práci nám tedy bude 
hrát několik folkových kapel, program zatím není znám. 
 

Budeme rádi, když nám opět pomůžete  
a pozvete i své rodiče. 
 

Termín brigády: 22. – 25. srpna 
Termín festivalu: 23. – 24. srpna 

ODDÍLOVÉ VOLBY 
 

Víte, co to jsou oddílové volby?  
Na Závěrečném ohni budeme hlasovat v několika 
kategoriích a volit některá NEJ našeho oddílu za 
uplynulý oddílový rok… 
 

Volit budeme v kategoriích: 
- nejoblíbenější oddílová hra 
- nejoblíbenější oddílová písnička 
- nejlepší akce uplynulého oddílového roku 
- největší smíšek oddílu 
- nejlepší kamarád a nejlepší kamarádka 
 

Tak zatím rozmýšlejte…  


