
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 6 ● Ročník 26 ● Červen 2007 

Ahoj Dálavani 
Tak se vám do rukou 
dostalo i naše poslední 
předtáborové Pampero, 
které je nabyté spoustou 
důležitých informaci 
o blížícím se táboře, na 
který se celý rok těšíme.  
Tábor už je opravdu 
za dveřmi a to znamená, že 
všichni vedoucí finišují na 
jeho přípravě. Myslíme si, 
že program bude zajímavý 
a záleží tedy jen na vás jak 
se k celému táboru postavíte 
vy, abychom si ten měsíc 
všichni v pohodě užili. 
Z uplynulých akcí bych 
zmínil cyklovýlet na Brdy, 
který ale byl poznamenán 
nízkou účastí dětí (jel pouze 
Pepa), ale i tak to byl dobrý 
výlet a já jen doufám, že 
příště vás pojede více. 
Za sebou máme rovněž 
brigádu pod Ronovcem, kde 
jsme shrabali louku, 
poupravili jídelnu a kuchyň 

a spousty dalších věcí. Rovněž nás také navštívil pan profesor Kyd, aby zjistil, zda jsme 
připraveni na cestu do vesmíru. Jak to dopadlo se dočtete na jiném místě v Pamperu. 
Jsem rovněž moc rád, že si Adam, Jozz a Mikeš konečně splnily Dálavanskou pětku 
a nic jim nebrání ve složení oddílového slibu a našití déčka na tričko - jen se 
nezapomeňte oddílový slib naučit !!!!! 
Ještě bych rád znovu zmínil naše internetové stránka (www.dalava.zde.cz), kde najdete 
aktuální fotky z výprav, které se snažím na web dávat v podstatě okamžitě po skončení 
výpravy. Tak se tam mrkněte a třeba nám zde nechte i nějaký vzkaz.  
Na závěr vám ještě přeju abyste i zbývající týdny prázdnin strávili podle svých 
představ,a abychom se zase v září sešli plni chuti vrhnout se do dalšího roku naší 
oddílové činnosti.    

Krtek 



CRH – KŘÍŽEM KRÁŽEM VESMÍREM  
 

Naše celoroční hra měla vyvrcholení na brigádě pod Ronovcem, kde jsme se znovu potkali 
s panem profesorem Kydem, který nás přezkoušel ze znalostí potřebných pro cestu do vesmíru, 
které jsme získávali v průběhu celého roku (pití v beztížném stavu, rovnováha na Twisteru, 
vzdušné víry, vesmírná postřehovka, zkouška ohebnosti, pohyb ve stavu beztíže, lanová 
centrifuga, ovládání lunárního vozítka a přistávání s vesmírným modulem). Celé to probíhalo tak, 
že z každé družiny se vždy vybral jednotlivec (na některé disciplíny i dvojice, trojice a nebo celá 
družina) který danou disciplínu ovládal nejlépe a potom se spolu zástupci družin utkali. Mravenci 
zvítězili ve 4 disciplínách (vzdušné víry, vesmírná postřehovka, vesmírná ohebnost a ovládání 
lunárního vozítka) a Medvědi zvítězili  také ve 4 disciplínách (pití v beztížném stavu, rovnováha 
na Twisteru, lanová centrifuga a přistávání s lunárním vozítkem). Takže vše se rozhodovalo 
v poslední disciplíně a tou byl pohyb ve stavu beztíže, tentokráte opravdu ve vodě !!!! ☺ 
Do potoka bylo vhozeno celkem 200 perel (víčka od pet láhví) a vítězila ta družina, která jich více 
vylovila. Úspěšnější nakonec byli Medvědi (cca 120 perel) a tak získali bonus 20 litrů kyslíku + 5 
sond na osobu. Poražení byli Mravenci (cca 80 perel) a tak získali bonus 10 litrů kyslíku + 3 
sondy . Musím říct, že celý souboj byl docela vyrovnaný a Medvědi měli ve finále trošku více 
štěstí, ale nic není ztraceno kyslíku a sond máte myslím všichni dost. Abyste věděli kolik, zde je 
konečný součet kyslíku a sond : Pepa 70l, Kevin 80l, Kája 94l Honza 77l, Helča 58l, Varťas 59l, 
Mikeš 62l, Jozz 70l, Verča 82l, Martin 100l, David 51l, Lenka 83l, Adam 83l. Sond nakonec 
získali Mravenci 15 a Medvědi 20. 
Když skončilo soutěžení řekl nám ještě pan profesor, že večer bude vypouštět záchranný modul 
na Xenu , a že pro nás přijde. Večer jsme tedy byli svědky vypuštění záchranného modulu, který 
měl červenou barvu a pěkně stoupal do výšky. 
Když se s námi pan profesor loučil tak nám oznámil, že  nás do vesmíru na Xenu vyšle, a že si 
dáme sraz 1.7.2007 v cca 11:00 hodin na Ronodromu poblíž vesnice Břevnice. K tomu myslím 
není už co dodat a za 14 dní uvidíme jestli do vesmíru opravdu odletíme !!!!!! ☺ ☺ ☺ 

Krtek 

Bodování květen 
 

Body za 
 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 

Varťas 74 80 0 10 20 20 0 204 1. 
Martin 80 80 0 10 20 0 0 190 2. 
Kája 68 80 0 10 20 0 0 178 3. 

Mikeš 64 80 0 10 20 0 0 174 4. 
David 58 80 0 10 0 20 0 168 5. 
Honza 52 80 0 10 20 0 0 162 6. 
Jozz 64 80 0 10 0 0 0 154 7. 

Lenka 62 80 0 10 0 0 0 152 8. 
Verča 57 80 0 10 0 0 0 147 9. 
Pepa 53 80 0 10 0 0 0 143 10. 
Adam 51 80 0 10 0 0 0 141 11. 
Kevin 45 80 0 8 0 0 0 133 12. 
Helča 40 80 0 10 0 0 0 130 13. 
Jenda 15 0 0 10 0 0 0 25 14. 

 

Tábor RONOVEC 2007 
1.-28.7.2007 

 
Odjezd 
V neděli 1. července ráno. Sraz v 7:30 hodin na Hlavním nádraží u pokladen vlevo 
(vlak odjíždí v 7:54 hodin). Na sebe oddílové tričko, s sebou batoh se spacákem + batůžek a 
dále List účastníka a případně kopii kartičky ZP .  
 

Kufry, batohy, atd. 
Kufry +  další zavazadla se budou odvážet s táborovým materiálem nákladním autem. 
Přineste je proto již ve čtvrtek 28. června  mezi 18. – 19. hodinou k našemu skladu na 
Petřinách (Čílova 20 – červený dům, zadní vchod). 
 

Kufr  – základní zavazadlo, obsahuje většinu věcí. Nedoporučujeme kufry nové, na starším 
kufru nejsou škrábance ani špína tak vidět. Nevěšte a nepřivazujte nic na kufry, ztěžujete tím 
jejich nakládání, věci se z nich při nakládání utrhají a vy sami si je pak nepoznáte !!! 
 

Batoh – batoh na záda, se kterým jezdíte na výlety je druhým zavazadlem. Zabalte si do něj 
spacák a věci na první den tábora (stavbu) – pracovní oblečení, sekyrku, ešus, lžíci a jídlo do 
nedělního oběda včetně (společné jídlo začíná v neděli večeří). Kufr s ostatními věcmi 
dostanete až večer do postaveného stanu. 

!!! Z důvodu ušetření místa v autě si batoh vezete vlakem !!! 
 

Další zavazadlo – kromě kufru a batohu můžete přinést ještě jedno zavazadlo – molitan, 
karimatku či jinou věc na postel, aby vás netlačila apod. Nenoste pět dalších igelitek s 
holinkami, ponožkami apod. 
 

Příjezd 
V sobotu 28. července v 18:04 na Hlavní nádraží. Na děti doporučujeme čekat přímo na 
nástupišti u vlaku. (R 680 z Brna) Kufry lze vyzvednout vzápětí po příjezdu vlaku u skladu 
na Petřinách.  
 

Adresa 
Adresa na náš tábor zní : LT Dálava, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, 582 71 
Pište na tábor hojně a často, každý dopis, pohled či balík svého adresáta potěší. 
 

Mobil  
Samozřejmě, že i tato forma komunikace bude fungovat, a proto, když budete něco 
neodkladně potřebovat stačí zavolat či poslat SMS na můj mobil 604 773 140, který budu 
mít neustále zapnutý. 

Krtek 
 

Hádanka 
 

Poslední hádanka v tomto v tomto školním roce zní: 
Jakou barvu měl záchranný modul, který jsme vypustili o víkendu pod Ronovcem ??? 
Nápověda : zelenou, modrou, červenou nebo žlutou 
Na tuto hádanku je také možné odpovídat SMS (604 773 140 ) ,ale  nejpozději do úterý 
26.6.2007 !!!!!! 

Krtek 



Uplynulé akce 
9.BHB – brigáda pod Ronovcem 

15.-17.6.2007 
 

Sešli jsme se na  Dejvické a dojeli na Hlavák odkud jsme vlakem dojeli až do Břevnice. Došli jsme na louku, 
kde už byl Krtek, Kyd a Jituš a odnosili všechny věci z auta. Potom jsme si postavili stany, najedli se a šli si 
sednout k ohni. Mezitím ještě dorazila Eliška s Láďou a Milan s Kaprem a Standou a tak jsme byli kompletní 
(v sobotu dorazil ještě Napínák, Víťa a Jozz). Ještě jsme zahájili hru „Na vraha“ a pak už jsme se pomalu 
začali trousit do spacáků. 
Ráno jsme vstali do lehce zamračené oblohy, ale nakonec ani nepršelo. Po snídani jsme se chopili hrábí 
a začali hrabat seno, které Milan odvážel na hromadu na zadní louku. Tato činnost nám vydržela celé 
dopoledne. Před obědem jsme se ještě pokusili odhalit vraha, který nám zabil Honzíka na latríně, ale bohužel 
se nám to nepovedlo. Po obědě a následném odpočinku nás navštívil pan profesor Kyd a prozkoušel si nás 
z dovedností, které jsou potřeba pro let do vesmíru. Jak to celé dopadlo najdete na jiném místě v tomto 
Pamperu. Poté jsme vyrazili do lesa na dřevo a do večera jsme ho dotahali docela dost. Pak už následovala 
večeře a povídání u ohně. Když už se setmělo, přišel pro nás pan profesor a my jsme byli svědky vypuštění 
záchranného modulu na Xenu. Pak už jsme si šli vyčistit zuby a spát. Ráno jsme si trochu přispali, pak se 
nasnídali  a konečně odhalili jednoho vraha (Kyda), který zabil Krtka ve stanu.☺ Větší část dětí vyrazila ještě 
na dřevo a ostatní upravovali ohniště, nebo opravovali mola a podlahu v kuchyni. Dopoledne uběhlo jako 
voda a pak už nezbývalo nic jiného než se naobědvat, zabalit se a vynosit všechny věci zpět na rozcestí. Ještě 
jsme vyhodnotili hru „Na vraha“ - nejlépe z vrahů si vedl Mikeš (zabil Honzíka) a nebyl odhalen, Kyd zabil 
Krtka, ale odhalen byl a poslední vrah Lenka se nepokusila zabít nikoho.....Poté jsme se rozloučili s Krtkem 
a Kydem, kteří jeli autem a vydali jsme se na vlak. Vlak měl bohužel zpoždění a tak nám ujel přípoj 
v Havlíčkově Brodě. I přesto všechno jsme se nakonec do Prahy dostali a znaveni se rozešli do svých 
domovů. 
 

Účast : Krtek, Kyd, Téra, Krysa, Kapr, Standa, Milan, Jituš, Eliška, Láďa, Dorotka, Napínák, Víťa, Pepa, 
Varťas, Verča, Kája, Helča, Honza, David, Martin, Kevin, Mikeš, Adam, Jozz a Lenka 
 

Zapsal Krtek 

V červnu, červenci a srpnu slaví 
 

Terry – 10.6. (narozeniny –19 ) 
Lenka – 21.7. (narozeniny –10) 
Pepa – 25.7. (narozeniny –15 ) 
Kája – 13.8. (narozeniny –11 ) 
Kyd – 27.8. (narozeniny – 22 ) 

Kevin – 3.6. (svátek) 
Kyd – 15.6. (svátek) 

Honza – 24.6. (svátek) 
Kája – 14.7. (svátek) 
Krysa – 25.7 (svátek) 
Helča – 18.8. (svátek) 

 

!!! BLAHOPŘEJEME !!! 
 

První akce v novém školním roce 
I když máme prázdniny teprve před sebou, už teď je třeba myslet na to, co bude dál. Po 
skončení prázdnin se sejdeme jako vždy první den školy, letos tedy v pondělí 3. září 2007 
v 16:00 hodin v klubovně. Schůzka bude trvat asi 1 hodinu. 
 
 

!!! Pozor !!!  
V úterý 26.6 a ve středu 27.6. nebudou družinové schůzky. 

!!! Pozor !!!  

 
 


