
Uplynulé akce 
 

Tábor Ronovec 2006 – „Boj o oheň“  
1.-22.7.2006 

• příjezd do Břevnice, dostavba jídelny, stavba stanů, týpek a dalších táborových staveb 
• před prvním slavnostním ohněm jsme navštívili šamana, který odměnil tlupy, kterým se 

za celý rok nejlépe dařilo, a dal nám oheň 
• po návratu k ohništi jsme zapálili oheň a slavnostně zahájili celotáborovou hru "Boj o 

oheň" 
• stavba přehrady na koupání, kterou si Kapr musel kvůli konstrukční chybě zopakovat ☺ 
• výroba a zdobení pravěkých oděvů 
• každodenní zápolení dětí v kuchyni, které nakonec dopadlo k všeobecné spokojenosti 
• pro velký úspěch opakování kroužků (umělecký, tábornický, sportovní)  
• a jedna novinka : scénky na motivy různých televizních pořadů (Ordinace v Růžové 

zahradě, Zprávy, Matrix, Snowboarďáci..) 
• program „Káňata baví děti“ kdy program připravovali budoucí instruktoři 
• Lesní běh, který měli na starosti Káňata 
• Gordický uzel, Životnost aneb každý svého štěstí strůjce 
• výroba ozdob a zbraní 
• rozdělávání ohně pomocí lupy a vyřezávání lžic ze dřeva  

• Vypadáš skvěle a následná návštěva Havlbrodu, nepřejte si vidět ty fotky  
• naše adaptace VyVolených, tedy Den B, tedy Den bez vedoucích – vítěz Mikeš 
• výlet do Lipnice nad Sázavou (a úžasná průtrž mračen) pro mladší a pro Káňata 

zpevňování břehů a velký úklid kuchyně 
• výlet do Brodu pro Káňata a některé vedoucí - návštěva kina - Šifra mistra Leonarda 
• kování čili výroba ozdob apod. z drátků 
• příjezd Elišky a Ringostezka, kterou si všichni opravdu užili (samozřejmě že vedla 

potokem) a následně také akční hra Puding 
• Rovníkové slavnost s hlavním aktérem Mikešem 
• zdravověda hrou s názornými scénkami (by Krtek s Pipinou) 
• oblíbené hrátky v Bamberku, kdy se děti myly v teplé vodě 
• pohodové koupačky v Jilemníku a blbnutí na nafukovacím člunu a duši od traktoru 
• oslava 9. narozenin Lenky, kdy nám její rodiče vystrojili pěknou hostinu – mňam bylo 

to moc dobré 
• závěrečná terénní hra, kdy bylo cílem získat co nejvíce jiskřiček  
• závěrečná cesta za šamanem, který 3 nejlepší (Standa, Pepa, Kevin) odměnil magickými 

bubínky 
• vyhodnocení všech soutěží a překvapivé vítězství dua Standa, Napínáček v úklidu 

(kdysi dávno to byl nejhorší stan ze všech ☺) 
• závěrečné bourání a velká pomoc od Zdenka, který nám pomohl odvézt věci na rozcestí 

pomocí svojí multikáry – hrozně moc nám to pomohlo 
• za celou dobu tábora pršelo jen 2x jinak bylo pořád hezké počasí 

 
 

Účast : Krtek, Kyd, Krysa, Pipina, Terry, Kapr, Standa, Napínáček, Pepa, Dorotka, Helča, Verča, Kája, 
David, Honza,  Jozz, Lenka, Kevin, Adam, Martin, Mikeš a místy Víťa, Madis, Armík, 
Lucka, Milan a Eliška 

Zapsala Dorry a Krtek 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 7 – 9 ● Ročník 25 ● Září 2006 

Ahoj Dálavani ! 
 

Další školní rok je před vámi a 
tím pádem začíná i naše 
pravidelná oddílová činnost. 
Musím říct, že mi srpen vůbec 
neutíkal a jsem moc rád, že už 
je září a znovu začneme jezdit 
na výlety a chodit na schůzky. 
Samozřejmě, že už mám 
promyšleno, kam na výlety 
pojedeme (myslím, že se máte 
na co těšit) a také nová CRH je 
již zčásti vymyšlená (viz dále).  
Také nám do teamu vedoucích 
přibyli nový vedoucí a to Kapr 
(takže se můžete těšit na jeho 
hraní na kytaru) a také Dorotka 
a Standa, kteří budou zastávat 
roli instruktorů. Zatím ještě není 
jasné kdo bude vézt schůzky, 
ale v nejbližší době by mělo být 
jasné i v tom. Také se letos 
pokoušíme o vznik nové 
družiny, tak kdybyste o někom 
věděli, tak mi dejte vědět. 
Možná jste si také všimli, že 
letos bude slavit náš oddíl 25 let 
od svého vzniku. Letos sice 
neplánuji žádnou větší oslavu, 
ale za připomenutí to stojí. 
V srpnu se mi také podařilo 
seznámit z jedním zajímavým 
člověkem - astronomem. Možná 
jste zaslechli, že byla v Praze 
astronomická konference, která 
se zabývala tím, zda ponechat 
Pluto v naší planetární soustavě. 
Dopadlo to tak, že Pluto 

nesplňuje podmínky planety (je moc malé) a bylo vyškrtnuto. Ten astronom mi také povídal o tom, že se 
chystá nějaká výprava do vesmíru, která má za úkol prozkoumat další planetu a to Xenu, které leží ještě za 
Plutem, ale je výrazně větší, a ptal se mě, jestli nemáme chuť se tohoto projektu zúčastnit. Jsem s ním 
domluvený, že se s námi na začátku října setká a poví nám bližší informace. Tím jsem se lehce dotknul naší 
nové CRH a chcete-li vědět víc, musíte jet na první říjnový výlet. 
Stejně jako v loni, tak i letos budou nepravidelně probíhat tzv. „Krtkovy dobrovolné výlety“, první by se mohl 
uskutečnit 28. září, ale to ještě není jisté. Máte-li proto nějaký nápad, na to kam jet nebo co chcete vidět, tak 
mi dejte vědět a vypravíme se tam. 
Na závěr vám ještě přeji hodně úspěchů v základních, středních i vysokých školách a nezoufejte, za chvilku už 
tu jsou podzimní prázdniny. 

Krtek 



Nejbližší akce 
Lopata-Kozel-Radyně 

8. – 10.9. 2006 
!!! Dobrovolný výlet pro zájemce !!! 

 
 

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 vám snad mohu slíbit pohodový výlet a žádnou honičku. Výlet to bude plný 
kulturního vyžití, protože navštívíme zříceninu hradu Lopata, na které budeme spát , 
dále zámek Kozel a druhou noc budeme spát pod hradem Radyně. 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 8.9. v 16:15 hodin u Delvity nebo v 16:20 u trafiky na Dejvické (vlak 
odjíždí v 17:15 z Hlaváku) 
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, 120 Kč na vlak a vstup do 
hradu Radyně, (případně plavky) 
Návrat :  v neděli 10.9. v 16:10 zpět k trafice na Dejvickou  nebo 16:20 hodin zpět 
k Delvitě ( vlak přijíždí v 15:45 na Hlavák) 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 
 

V září slaví 
 

Kostěj 22.9. ( narozeniny - 21) 
Krtek 29.9. (svátek) 

 
!!!Blahop řejeme!!! 

 
 

Hádanka 
 
Nová hádanka zní :  Vzpomenete si kdo na táboře slavil svoje 
narozeniny ????? 
Nápověda : Krtek, Kyd, Kapr a nebo někdo úplně jiný !!!!! ☺ ☺ 
☺ 
 

Krtek 
 
 

Plán akcí od září do ledna 
 

          Plán akcí od září 2006 
8. – 10. září Dvoudenní výprava ven – pro  zájemce  
22.-24. září Mimořádná brigáda pod Ronovcem pro Káňata 
7. října Jednodenní výprava – zahájení nové CRH 
25.– 29. října Podzimní prázdniny  (Šumperk)   
16. – 19. listopadu Trojdenní výprava do chalupy (Turnov) 
15. – 17. prosince Dvoudenní výprava do chalupy (Jílové u Děčína) 
21. prosince (čtvrtek) Oslava slunovratu – oddílové vánoce 
26. – 29. prosince Zimní táboření v týpku pro zájemce z řad Káňat 
13. ledna 2007 Zimní přechod Brd 

 
 
 

Bodování červenec - tábor 2006 
 

Body za 
 Soutěže Úklid Kilometry Součet Pořadí 
Napínáček 392 143 57 592 1. 
Dorotka 320 139 57 516 2. 
Martin 353 94 57 504 3. 
Standa 270 143 57 470 4.-5. 
Pepa 272 141 57 470 4.-5. 
Kája 306 98 57 461 6. 
Honza 294 106 57 457 7. 
Helča 245 139 57 441 8. 
Verča 274 98 57 429 9. 
Kevin 264 98 57 419 10. 
Lenka 269 91 57 417 11. 
Adam 256 98 57 411 12. 
Jozz 240 91 57 388 13. 
Mikeš 221 94 57 372 14. 
David 188 106 57 351 15. 
Varťas 0 0 0 296 16. 

*Varťas nebyl na táboře a tak dostal polovinu bodů vítěze 

 
 
 
 
 


