
Odbor KČT 113607 Dálava, Ostrava 

Vás zve na 

34. Zimní táborový oheň 
Kdy: sobota 18. 2. 2023 

Kde: Krásné Pole, okolí bývalé chaty Čvachtalka 

Kdo soutěží: minimálně tříčlenné družiny ideálně působící pospolu celoročně (dreamteamy nejsou 

vhodné) – v případě malé družiny je možno, aby člen (nikoliv vedoucí družiny) v jedné soutěži vystoupil 

vícekrát. 

Program: 

8:00 Příjezd (tram. č.5 – Vřesinská–

Krásné Pole, POZOR: odjezdy 

nejsou pravidelné 

8:00 – 9:00 Příprava dřeva na táborový oheň, 

příprava oddílových tábořišť 

9:10 – 9:30 Slavnostní nástup, zahájení srazu, 

představení soutěží 

9:30 – 12:00 Realizace srazových soutěží 

13:00 Odevzdání soutěžního jídla 

13:30 – 14:30 Společná bojovka 

14:40 – 15:10 Velký závěrečný nástup, vyhodnocení soutěží, slavnostní předání březových lístků 

15:10 – 15:30 Dokončení úklidu oddílových tábořišť, ukončení srazu, odjezd (tramvaj č. 5 – Krásné 

Pole – Vřesinská, odjezdy nejsou pravidelné). 

Soutěže a pokyny k účasti 

• Soutěžní jídlo – dosud není stanoveno. 

• Každý oddíl by si měl pro ostatní připravit 1 - 2 soutěže (bude-li v jeho silách je uspořádat). 

• Společná bojovka letos připravená oddílem Třicítka a Dvojka (s organizací na místě rádi pomohou 

vedoucí a instruktoři ostatních oddílů). 

• Další účastné oddíly by si měly také připravit soutěž. Doporučené trvání soutěže pro jednu družinu 

max. 15 minut. Obsloužení dvou družin naráz vítáno!  

• Hodnocení: Pro celkovou srazovou soutěž je nutné pořadí všech zúčastněných družin 

• Každý oddíl do 9:00 odevzdá dvě metr dlouhá polena k táborovému ohni za každé tři účastníky srazu 

(nejlépe suché jehličnaté dřevo – v hustém mladém lese nad potokem je ho dostatek, pouze se k němu 

prodrat) a velkou hromadu suchého chrastí (tady bych chtěl opravdu apelovat na vaše tábornické 

schopnosti, abyste to suché chrastí sehnali). 

• Tradičně budou oheň zapalovat vedoucí jednotlivých oddílů, nezapomeňte sirky a kus březové kůry. 

• V případě, že chcete využít možnosti veřejně udělit březové lístky a potřebujete nějak pomoci, 

kontaktujte Piráta v týdnu před ZTO. Odznaky i důkazy jsou k dispozici. Pokud plánujete účast na 

ZTO, dejte, prosím Vás, předem vědět na níže uvedený kontakt. 

Za celou Dálavu se těším na Vaši účast, Pirát, tel. 603 513 144, mojmir.novacek@seznam.cz  

mailto:mojmir.novacek@seznam.cz

