
Uplynulé akce  
 

Tábor Ronovec 2007 – „Vesmírná mise na Xenu“ 
1.-28.7.2007 

 
• Nedělní příjezd dětí, uvítání panem profesorem, drobná technická závada na raketě, ale 

přesun na Xenu se nakonec zdařil, a našim prvním úkolem bylo postavit si dobrou základnu 
– tedy tábor 

• První slavnostní oheň, vysvětlení pravidel CTH „Vesmírná mise na Xenu“, Adam, Jozz a 
Mikeš splnili slib a dostali znaky 

• Dostavby tábora, např. Kaprova hráz, kterou jsme pár dní poté zase bourali 
• Noví šéfkuchaři v kuchyni – Kapr, Standa, Pepa a Varťas se měli dost co učit 
• Oblíbený program kroužky, letos umělecký a Kaprovo Dračí doupě 
• Taneční výuka i soutěž „Xenadance“, nakonec zvítězili Kája s Kevinem 
• Dlouho slibovaný výlet na Pernštejn (bohužel 7.7.2007 byl největší nával), zatímco v táboře 

Kyd s Krtkem vyvářeli ešusy 
• Známé i neznámé večerní programy jako Scénky, Žer nebo Nežer (nezapomenutelná 

Kevinova výhra), Dnes vám hraje… v týpku s kytárkou, či mytí v teplé vodě alias „Hrátky 
v Bamberku" 

• Vyčerpávající etapová družinová soutěž „Výstup na kráter“ – 9000 m.n.m. 
• Trosečník - Standova celodenní dobrodružná soutěž o přežití a o speciální nůž 
• Návštěvní den rodičů s nabitým programem (přesun raketou, ringostezka, taneční 

představení) a taky s břichy naplněnými k prasknutí (maminky pekly) 
• Mnoho jiných návštěv ze spřízněných pionýrských skupin (Uroboroz – Heri, Medvěd, 

Slávka, Galaxie – Bára, Linda,  Záře - Markéta s Martinem) 
• Taky návštěva celé Kaprovy rodiny, za jejichž přičinění proběhla výuka Zdravovědy a 

dozvěděli jsme se i něco o okolních rostlinách a živočiších 
• V druhé polovině tábora se rapidně zvedly teploty – koupačka v Jilemníku 
• Pravidelné vysílání sond (balónek naplněný héliem) zpět na Zem, kdy zpráva obsahovala i 

zpáteční adresu k nám do klubovny a skutečně se nám takto 2 sondy vrátily zpět  
• Třídenní výprava na Devět skal a Velké Dářko – všechny děti, Krtek a Terry 
• Noční přesun raketou a etapová soutěž – „Hledání zásob“ 
• Další programy a oblíbené hry jako Ringostezka, Gordický uzel, Životnost, Krysovy terénní 

hry, Puding, Kousáci  
• Dřívější odjezd Adama, Standy, Lenky a Davida 
• Závěrečná etapa v Havlíčkově Brodě – ve skafandrech jsme hledali ztracenou zprávu o tom, 

kdy se vracíme na Zem 
• Večerní posezení u kamen z kmenu olše – opékání buřtů v dešti 
• Problémy spojené s přesunem ze Xeny – nedostatek energie, shoření rakety přímo před 

očima, nalezení Černé skříňky, hledání záchranného modulu a v nočních hodinách drsný 
přesun a přistání na Zemi a zasloužené ocenění od profesora v podobě medailí 

• Odpočinek, závěrečný slavnostní oheň, vyhodnocení úklidu, soutěží, CTH 
• Balení, bourání, vydatná pomoc Zdeňka a multikáry, uklízení, a sobotní odjezd za rodiči do 

Prahy 
Zapsala Terry 

 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 7-9 ● Ročník 26 ● Září 2007 

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.  
Také nám do teamu 
vedoucích přibyli 
nový vedoucí a to 
Napínák a Pepa. 
Napínák by měl 
rozjet jeden takový 
projekt, o kterém 
vám zatím ještě nic 
nepovím a Pepa by 
nám měl pomáhat 
s přípravou schůzek 
a další oddílové 
činnosti. Oběma jim 
přeji abyste je moc 

nezlobili ☺ ☺ ☺ 
Zatím ještě není jasné kdo bude vézt schůzky, ale v nejbližší době by mělo být jasné i v tom. Letos si rovněž 
pohráváme s myšlenkou znovu zavézt oddílové schůzky, protože se na nich dá dělat více věcí než na schůzce 
družinové, ale o tom jakým způsobem bude oddílovka fungovat vám ještě dám zavčasu vědět. 
Také se pokoušíme o vznik nové družiny, která by měla začít fungovat od října, a doufáme, že se nám jí 
konečně podaří založit, protože by bylo dobré, aby hlavně věkový rozdíl mezi stávajícími členy a novými 
členy nebyl moc velký. Tak kdybyste o někom věděli, tak mi dejte vědět. 
Stejně jako v loni, tak i letos budou nepravidelně probíhat tzv. „Krtkovy dobrovolné výlety“. Máte-li proto 
nějaký nápad, na to kam jet nebo co chcete vidět, tak mi dejte vědět a vypravíme se tam. Rovněž na vás čeká 
nový Napínáčkův projekt a v neposlední řadě chystáme tématicky zaměřené promítání filmů v klubovně. 
Starší členové (Káňata) se také zapojili do akcí pro náctileté Pionýry z Prahy (www.teedeet.cz). Nedávno 
proběhl bowling a další akce s názvem Akce Buben 2007 se uskuteční na konci září. 
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  
 

Chýnovská jeskyn ě - Trnávka  
14. – 16.9. 2007 

!!! poslední letošní výprava pod pařeniště !!!  
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 půjdeme prohlédnout 
Chýnovskou jeskyni a poté se přesuneme na bývalé tábořiště našeho oddílu – na Trnávku, abyste se koukli, 
kde jsme kdysi tábořili. 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 14.9. v 16:15 hodin u Delvity nebo v 16:20 u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:14 
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, 250 Kč na vlak a vstup do jeskyně, (případně plavky) 
Návrat : v neděli 16.9. v 17:05 zpět k trafice na Dejvickou  nebo 16:15 hodin zpět k Delvitě ( vlak přijíždí 
v 16:40 na Hlavák) 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 

Co nás čeká 
Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 

24.2.-2.3.2008 
 

Jak už jsem vám před prázdninami povídal, je nutné se rozhodnout zda v roce 2008 pojedeme na jarní 
prázdniny. Už v loni jsem do Říček jet nechtěl, protože se mi zdálo, že o ně není zájem, ale nakonec zájem byl 
a tak jsme jeli. Pakliže by byl podobný zájem tak i v roce 2008 do Říček pojedeme. Zatím jsem ještě chalupu 
nezamluvil, ale musím to udělat v nejbližší době. Jako podmínku naší účasti jsem stanovil minimální počet 
dětí na 6, protože nižší počet by už nebyl výhodný hlavně pro provozovatele chaty a spíš by se mu  vyplatilo 
vzít nějakou početnější skupinu. Proto hodláte-li se zúčastnit jarních prázdnin s naším oddílem napište mi 
prosím SMS (604 773 140) do neděle 16.9.2007, že byste měli zájem. V případě, že bude počet přihlášených 
dětí menší tak bohužel jarní prázdniny pořádat nebudeme. Předběžná cena je 700,-Kč (doprava, ubytování, 
jídlo). V případě jakéhokoliv dotazu stačí zavolat. 

Krtek 
 

V září slaví 
Kostěj 22.9. ( narozeniny - 22) 

Krtek 29.9. (svátek) 
!!!Blahop řejeme!!! 

 
 

Hádanka 
 
Nová hádanka zní :  Jestlipak si pamatujete jaké zvířátko se nám letos na táboře přemnožilo  
                                  a bylo úplně všude, že se pomalu nedalo stoupnout tak, aby nějaké jeden nezašlápl ??? 
Nápověda : Beruška, Mandelinka, Chrobák nebo Červotoč !!!!! ☺ ☺ ☺ 

Krtek 

Plán akcí na první pololetí 
 

Plán akcí od září 2007 do ledna 2008 
Akce psané kurzívou jsou pro zájemce 

14. – 16. září Dvoudenní výprava ven  - Chýnovská jeskyně 
27. – 30. září Teedeet výprava pro Káňata – dobrovolné (Akce Buben) 
6. října Jednodenní výprava – zahájení nové CRH 
24.– 28. října Podzimní prázdniny  (Šumperk)   
23. – 25. listopadu Dvoudenní výprava do chalupy  
14. – 16. prosince Dvoudenní výprava do chalupy  
20. prosince (čtvrtek) Oslava slunovratu – oddílové vánoce 
26. – 30. prosince Zimní táboření v týpku pro zájemce z řad Káňat 
12. ledna 2008 Zimní přechod Brd 

 
 

Bodování - Bodování - Bodování - Bodování - Tábor Ronovec 2007Tábor Ronovec 2007Tábor Ronovec 2007Tábor Ronovec 2007    
    

Body za 

 Soutěže Úklid Kilometry Všestrdál Součet Pořadí 

Honza 345 143 155 295 938 1. 

Martin 363 143 155 180 841 2. 

Kája 370 150 155 160 835 3. 

Kevin 331 89 155 190 765 4. 

Pepa 384 146 155 60 745 5. 

Varťas 175 146 155 240 716 6. 

Jozz 254 157 155 140 706 7. 

Helča 338 151 155 55 699 8. 

Mikeš 298 89 155 110 652 9. 

Verča 317 150 155 20 642 10. 

Lenka 268 151 145 50 614 11. 

David 199 111 145 70 525 12. 

Adam 160 111 45 30 346 13. 

 
 


