
Uplynulé akce 
 

Tábor Ronovec 2009 – “Texaští farmář
2.-19.7.2009 

- příjezd na tábor se o jeden den zpozdil, protože počasí na začátku tábora nebylo v
dobré (ale potok zůstal i když tip ťop ve svém korytu) 
- pohodová stavba tábora, a všech možných staveb, které k táborovému životu pat
- letos s námi bohužel nebyla Téra, která si před táborem uhnala mononukleózu
- zahájení celotáborové hry, kdy děti v táboře přivítali farmáři a sdě
o farmu, ale hlavně o zvířectvo postarat jak nejlépe to umí 
- rovněž si děti musely postavit vlastní farmy, které jsme pak umístili na náš 3D plán 
(vypadal moc pěkně) 
- součástí naší táborové farmy "U silnějšího psa" byli i dva potkani (Flí
které jsme ochočili tak, že nám klidně volně běhali za krkem - byli to naši mazlíkové ;
- Heri z 32. PS Pláňata, pro nás připravil lanový půlden, kdy jsme se vyblbli 
na lanových překážkách a dokonce i na lanovce 
- rovníková slavnost, kterou Kačenka zvládla bez nejmenších problém
stáli za to) 
- jednotlivé etapy CTH (stavba farem, maso v lese, orlí vejce, dřevorubecká olympiáda, 
kdo obývá farmu,…) 
- výlet do Jihlavy, kdy jsme navštívili místní podzemí 
- hraní různých her, které z velké části měl na starosti Krysa a Pepa, 
na jedničku 
- služby v kuchyni s Krtkem a tradiční dohadování o tom, jak chutná slaná voda, 
a kolik, že litrů má být polévky :-) 
- netradiční jídla - palačinky v podání Lenky, Segedín v podání Honzíka a hamburgery 
v podání „Dave a Helča“ - mňam 
- třídenní výprava, kdy jsme ušli přes 50 km - šli jsme z Jihlavy do Humpolce a po celý 
výlet svítilo sluníčko, což nebylo až tak obvyklé 
- jízda Kopretinou pro vodu, která děti moc bavila 
- závěrečné získávání obilí, kdy se děti musely skrývat, před zlým 
Martinovi povedlo získat přes 1000 jednotek obilí 
- velká závěrečná aukce, kdy se za obilí nakupovali všemožné dobroty, ale i další 
zvířata do vlastních farem 
- poslední oheň se odehrál v týpku, protože nebylo pěkné počasí a každé dít
jako památku na tento tábor plyšového potkana 
- všichni si budeme pamatovat slova jako PAPÍR, HEJKAL, MEDV
TY CHIPSY, atd...:-) :-) :-) 
- letos jsme nebourali, protože po nás tam jel Krtkův brácha Kartáč 
- počasí nám letos moc nepřálo (nebyli jsme se ani jednou koupat) 
- v roce 2010 zase pod RONOVCEM na viděnou 
- fotky z tábora najdete na našem webu - www.dalava.estranky.cz 
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Zapsal Krtek 

Měsíčník turistického oddílu Dálava
Číslo 7-9 ● Roč

na něco zajímavého k navštívení, co by mohlo zaujmou
Rád bych vás ještě všechny upozornil na naše webové stránky, kde najde vždy ty 
nejaktuálnější informace o oddíle a také fotky z
zanechávat své vzkazy, připomínky, náměty, atd… Kdyby n
adresu tak je to www.dalava,estranky.cz. 
Na závěr vám ještě přeji hodně úspěchů v
a nezoufejte, za chvilku už tu jsou podzimní prázdniny.

ník turistického oddílu Dálava 
čník 28 ● Září 2009 

Ahoj Dálavani ! 
 

Další školní rok je před 
vámi a tím pádem začíná i 
naše pravidelná oddílová 
činnost. Zatím není ještě 
jasné, kdy budou mít 
schůzky Mravenci 
a Medvědi, ale doufám, 
že se rychle domluvíme 
a bude vše jisté. Družina 
Slonů má už naopak jasno 
a schůzky má v úterý 
od 16:00-17:00 hodin. 
Čeká nás také první 
výprava a to ještě pod 
pařeniště, na kterou se už 
moc těším, i když díky 
práci za vámi dorazím 
až v sobotu ráno. Rovněž 
nás pak čekají další 
výpravy a můžete se např. 
těšit na podzimky, na 
které s námi pojede oddíl 
Sírius (známe je z Brd). 
Kdybyste měli nějaký 
nápad kam bychom mohli 
jet nebo co navštívit tak 
mi dejte vědět a třeba zase 
uskutečníme nějaký 
“Krtk ův dobrovolný 
výlet“ – to záleží opravdu 
na vás, takže máte-li tip 

navštívení, co by mohlo zaujmout i ostatní, tak šup sem s tím. 
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nezoufejte, za chvilku už tu jsou podzimní prázdniny. 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Rabštejn nad Střelou 
11. – 13. 9. 2009 

!!! výprava pod pařeniště pro Mravence a Medvědy !!!  
První výlet v tomto školním roce bude jako vždy dvoudenní a to z toho důvodu, že by 
bylo škoda nevyužít poslední příležitosti přespat venku pod širákem (pod pařeništěm). 
Tentokrát se koukneme do nejmenšího města v Čechách – do Rabštejna nad Střelou, kde 
je moc pěkné okolí. Výlet to bude pohodový a hlavně půjde o to užít si poslední venkovní 
výpravu. Proto kdo se chcete naposledy v tomto roce vyspat pod hvězdnou oblohou 
neváhejte a pojeďte s námi. Jen nezapomeňte na to, že v září bývá hlavně v noci 
chladněji, tak tomu nezapomeňte přizpůsobit svoje oblečení. 
Sraz: v pátek 11. 9. v 17:00 hodin na nádraží Praha-Dejvice (vlak odjíždí v 17:12 
hodin) 
S sebou: běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, hygipotřeby, spacák, igelit pod 
sebe, oblečení a obutí dle počasí, pařeniště+šňůru+kolíky, karimatku či alumatku, 
ešus+postýlku+líh, jídlo na celý víkend, baterku, pláštěnku, 200 Kč na vlak, (případně 
plavky) 
Návrat:  v neděli 13. 9. v 16:42 hodin na nádraží Praha-Dejvice (R 1295 z Rakovníka) 
 
 

Výprava do ZOO 
!!! tato akce je otevřena i nečlenům oddílu !!! 

20. 9. 2009 - NEDĚLE 
Sraz: v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: oblečení a obutí dle počasí, tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, 100,- Kč na 

vstup + případné další penízky na suvenýry, atd…, (svačinu+pití) 
Návrat:  v 14:00 hodin k trafice na Dejvickou  

Info, dotazy… Terry 723 521 433 
 

 
 

Co nás čeká 
 

Podzimní prázdniny  
28. 10. -1. 11. 2009 

Podzimky letos strávíme společně s oddílem Sírius (jezdí s námi na Brdy) v Janovicích 
u Trutnova odkud je to jen co by kamenem dohodil do Adršpašských skal, které jsou 
moc krásné. Tato akce bude finančně náročnější (dražší ubytování a delší vzdálenost 
od Prahy), a proto na ní významně přispěji z dotací MHMP. Abych mohl dotace použít 
tak nás musí jet minimálně 8 lidí do 26 let. Tato akce je vhodná pro všechny členy 
oddílu (Mravenci+Medvědi+Sloni) a já doufám, že nás pojede co nejvíce, protože tamní 
příroda je opravdu pěkná. Proto máte-li zájem o podzimky dejte to prosím 
do 30. 9. 2009 vědět Téře (osobně, SMS, mail). 

Díky Krtek 

Jarní prázdniny 
7. -13. 3. 2010 

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2010 plánujeme jet na jarní prázdniny 
do Říček v Orlických horách. Co vím z doslechu tak o tuto akci je zájem, ale přesto 
potřebujeme mít potvrzené, že tomu tak opravdu je.Tato akce je vhodná pro všechny 
členy oddílu (Mravenci+Medvědi+Sloni) a cena bude stejná jako v loni - tzn. 850,-Kč 
(doprava, ubytování, strava). Jediné co je pro nás limitující je dostatečný počet dětí 
(min. 6). Proto máte-li zájem o jaráky v chatě Bledule dejte to prosím do 30.9.2009 
vědět Téře (osobně, SMS, mail). 

Díky Krtek 
 

 

Plán akcí od září 2009 
11. -13. 9. Dvoudenní výprava pod pařeniště pro M+M (Rabštejn) 
20. 9.  Návštěva ZOO (tato akce je otevřena i nečlenům oddílu) 
10. 10. Jednodenní výprava – zahájení nové CRH 
28. 10. – 1. 11. Podzimní prázdniny s oddílem Sírius (Janovice u Trutnova)   
21. 11. Jednodenní výprava   
11. -13. 12. Dvoudenní výprava do chalupy (Týniště nad Orlicí) 
21. 12. Oslava slunovratu – oddílové vánoce 
16. 1. 2010 Zimní přechod Brd – tradiční akce 
 
 

Bodování červenec 2009 
Body za  

 Soutěže Úklid Kilometry Součet Pořadí 
Kája  380 86 130 596 1. 
Honza 352 100 130 582 2. 
Lenka  357 86 130 573 3. 
Martin  343 100 130 573 4. 
Helča 309 99 130 538 5. 
Dave 299 71 130 500 6. 
Matěj 127 51 25 203 7. 
Kačenka 122 51 25 198 8. 
David  116 49 25 190 9. 

 
 

V září slaví 
Krtek 29. 9. (svátek) 
!!! Blahopřejeme !!! 

 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní: Jak se jmenovala farma, kterou jsme měli na táboře ? 
Nápověda: Farma u silnější kočky, psa, koně nebo křečka ☺ ☺ ☺ 

Krtek 


