Termín
30.6.-4.7.
1.-2.7.
3.-17.7.
5.-9.7.
9.-15.7.
12.-16.7.
17.-24.7.
17.-23.7.
19.-23.7.
24.-31.7.
24.-31.7.
26.-30.7.
31.7.-7.8.
31.7.-13.8.
31.7.-7.8.
2.-6.8.
7.-14.8.
9.-13.8.
13.-21.8.
14.-21.8.
16.-20.8.
21.-29.8.
21.-29.8.
22.-30.8.
23.-27.8.
25.-29.8.
30.-31.8.

PRÁZDNINY 2021 S DLAŽKOU

Akce
Pravá ořechová Dlažka aneb Duhová škola
Hravý příměstský tábor 1- Lovci pokladů 1
Stroj času
Hravý příměstský tábor 2 - Čarovné léto
Chytání lelků na Broumovských skalách
Hravý příměstský tábor 3 - Raketou na Mars
Magická zahrada aneb rostlina věčného mládí
Sázavský expres
Hravý příměstský tábor 4 - Podmořský svět
Sedm Samurajů aneb to nejlepší z Japonska
Trpaslíci ve vesmíru
Hravý příměstský tábor 5 - Strašidelná škola
Letní akademie sportu a her VII
Jak sportují eskymáci
Detektiv Mimoň
Hravý přím. tábor 6 - Návštěva pohádkové říše
Brazília - muzika + sport mía!
Hravý příměstský tábor 7 - Námořníci z Dlažky
Záhada rodiny Smolíkovy
Český ráj
Hravý příměstský tábor 8
Narnie
Levá ořechová Dlažka
Asterix a Obelix
Hravý příměstský tábor 9 - Cesta kolem světa
Three Stripes Company - Chernobyl
Hravý příměstský tábor 10 - Lovci pokladů II

Pro koho
14 +
5 - 14
6 - 15
5 - 14
15+
5 - 14
R+D 3+
D, R+D 12+
5 - 14
R+D 3+
R+D 3+
5 - 14
13-17
8 - 16
R+D 3 - 12
5 - 14
R+D 4 - 16
5 - 14
6-12
D, R+D 12+
5 - 14
6 - 12
13 - 17
6 - 12
5 - 14
15 - 19
5 - 14

D dospělí (od 18 let) R + D rodiče s dětmi
číslo věkové omezení Více zde: www.dlazka.cz

Dlažka v roce 2021

Dlažka je tu více než 31 let! Qéčko nás
omezuje, ale doufáme v jeho ukončení.
31. ledna jsme oslavili 31 let Dlažky. Přímo
k naší monumentální Dlažce dorazila řada
Dlažkařek a Dlažkařů. V našem
zasněženém táboře vypadá nádherně!
Mrkněte!
Otázka jara minulého roku opět zní:
Budou tábory? Více než tři a půl stovky
táborníků tomu věří (360 ke 12.2.2021) a je
přihlášeno. Stejně tak vedoucí – připravují
tábory jako každý rok. Předcházející stránka
hovoří jasně – naše nabídka tu je!
Zimní akce jsou na bázi individuálních
setkání, naše akce do půlky února probíhat
nemohou. Přesto se řada Dlažkařů vydala
na hory, na naši základnu či jen tak ven. Příroda nám dává dost dobré možnosti a tak máme za
sebou jistě řadu zajímavých výletů. Na běžkách či pěšky vyrážíme za zdravím do přírody! Sedět
doma zavření není pro zdraví zas tak dobrá varianta.
A co říci na závěr? Díky za každý kousíček naděje. Dík za odezvy, fotky a články z akcí. Koukám
na naše plány a vidím řadu krásných akcí. O Rajnošky je zájem enormní, ale i ostatní místa navštíví
Dlažka ráda.
Mussur
PS: Nepozvete nás na vaše akce? Na výlet či na sport? Na koncert u vás? Na akci pro rodiče
s dětmi, dospělé, mládež či děti? Pokud byste chtěli udělat akce pod Dlažkou, pak se ozvěte co
nejdříve, podpoříme propagací, případně i finančně!

Dárky z Dlažky – ozvěte se! Šátky
s Dlažkou? Trika? Kalendáře? Stolní
hry? Samolepky?
Hledáme pořadatele či vedoucí?!?

Na koncerty. Na víkendy. Na výlety a adapťáky. Na tábory 2021.

Brigáda Pomoc v kanceláři, s Dlaždiči či propagace akcí.
Základna Rajnošky Spousta novinek – přijeďte

se
podívat! A brigád zde bude hromada – máte-li zájem, bereme vás!

Výlety

Nechcete přijet na pár dnů přes týden do Rajnošek
v zimě, na jaře i na podzim? Houby, turistika, jen tak? Rodiče
s malými dětmi či senioři?

Hledáme hravé vedoucí akcí pro děti, mládež i dospělé

Podmínka: Členové Dlažky, absolvované školení Dlažky, dobrá nálada, pozitivní a aktivní
přístup, znalosti sportů a her. Jak se přihlásit? Na adrese http://vedouci.dlazka.cz - je třeba se
zde zaregistrovat a po potvrzení je možno pokračovat dále. Těší se na vás Džery

Prodáváme:

Starší hry, starší sportovní pomůcky (míče, prasklé kroužky, pálky na pinec,
softenis). Ale i spacáky a další tábornické potřeby – seznam je v kanceláři. Ale i starší horská kola,
raft, horolezecké potřeby (lana, starší sedáky). Nechcete zakoupit? Máme v kanceláři řadu
krásných triček – nemáte zájem? Ringo hřiště i kroužky (nové i staré hřiště, kroužky i prasklé)? I
nové hry? Bang, Město duchů, Osadníky i rozšíření, Hide Seek - piráti, safari či severní pól?
Koncept, Aktivity, Dobble i Túry můry či Ovocný salát? Hru roku 2015 Dixit? Černé historky? Znáte
Cink? Dominion? Evropu či Česko? Černé historky? Mafii? Rozšíření Bangu? Přísně tajné? Cluedo?
Chicago poker? Chicago Expres? Sabotér? Ztracená města? Nechcete si půjčit či si přijít zahrát?
Dají se i sehnat ke koupi! I nové ringo hřiště či kroužky! A Dánské kuželky!
V kanceláři jsme vždy v pondělí + úterý 13:00 – 16:00!!! Ale budeme tu i jindy – chcete-li se stavit,
pak zavolejte na 603 886 644 nebo 733 395 716! Dík!

Facebook Dlažky je zde = www.facebook.com/dlazka
Je tu skvělé info – zapojte se i vy! Chystáme pro vás více FB aktivit!

Chce někdo pomoci? Více u naší FBářky Petry Novosadové slecnanovosadova@seznam.cz Co
proběhlo? Mrkněte – bylo toho dost‼!

Na našich facebookových stránkách, kam přidáváme informace o

akcích, které pořádáme, si můžete mimo jiné prohlédnout fotografie z akcí, nahrát i fotografie své
z akcí dlažky a pochlubit se ostatním a soutěžit o různé ceny – vstupenky na kulturní akce, slevy …
trika Dlažky, samolepky, kalendáře, pexesa, omalovánky, čokoládu!
Adresa: dlazka@dlazka.cz! Pokud chcete pomoci s webem? Máte nápady! www.dlazka.cz – to je
náš web! Existuje i tabory.dlazka.cz. Nově –
nabídka akcí, víkendů a pobytů pro starší, ale i
pro děti a mládež! A chcete-li si udělat mail
xyz@dlazka.cz - je to možné!
Fotogalerie – řada fotek z akcí! Fota z akcí
postupně dáváme na web Dlažky! Stojí za to! A
kdybyste měli i vy – pošlete výběr cca 100 fotek!
Ale opravdu výběr! Dík!!!

Účet máme u FIO banky
2100099908/2010. Pokud platíte na

účet, uveďte jméno a variabilní symbol = číslo akce dle mailu po přihlášení.
V mailovém přihlášení uveďte – kdo přijede, kolik vás bude, kontakt – mail + telefon, jak platíte!

Členské příspěvky 2021 Min. 200,- Kč, je možné zaslat více. Zájemci o vstup do Dlažky od 26 let
zaplatí 200,- Kč, mladší 26 let 100,- Kč. Je nutné vyplnit přihlášku. Chcete-li průkazku, pošlete
fota pasového formátu. Na účet 2100099908/2010 pod VS 801 s uvedením jména. Díky.

Šedesátníci

Gratulujeme
letošním
oslavencům k jejich skvělé šedesátce! Vše nejlepší a
pevné zdraví přejeme čestnému členu Dlažky Pavlovi
Mollinovi!
Na snímku z tábora Konec a Zvonec!

Padesátníci Gratulujeme letošním oslavencům

k jejich skvělé padesátce! Jako první to dala Dáša
Mlčáková!

Konkurz na akce 2021! Víkendy! Výlety! Besedy!

Chcete-li udělat akci – ozvěte se či pište! Uveďte: název, o jakou akci se jedná, její termín, místo +
náhradní místo, počet účastníků, náplň, kdo je hlavní vedoucí, zástupce, kontakt.

Hledáme vedoucí i praktikanty, kuchařky i zdravotníky.
Hledáme základny i chaty. Pisatele článků na web, do
Dlaždiče, na Facebook, Instagram! Sponzory!
Klub
instruktorů
Dlažky
pokračuje

Další lektorské akce
máme úspěšně za sebou
a plánujeme další. Stále
sháníme
lektory
a
zkušené
organizátory.
Vytváříme opravdový Klub
instruktorů,
který
je
schopen předávat své
zkušenosti dále, případně
pomáhat při speciálních
akcích.
Podmínky?
Členství
v Dlažce,
absolvovaná odborná školení, ochota udělat něco navíc, kreativita … Co nabízíme? Možnost uplatnit
se, možnost získání vyššího vzdělání a možnost být u TOHO!!! Máte-li zájem, ozvěte se. Aktuálně
připravujeme? Akce pro školy v projektu Skok, prázdninové akce, kurzy pro vedoucí, Eldorádo her a
soutěží, školení i doškolení praktikantů či skvělou Tuka Dlažku! Speciální zájezdy – poznávací i
zábavné - pro děti a mládež. A co vy? Nezapojíte se?

Tábory 2021 máte na www.dlazka.cz ! Pomozte Dlažce–
když každý Dlažkař přivede jednoho a máme skoro plno!
Co více? Nabídněte! Máte zájem o práci na táborech? Chcete pomoci s přípravou?

Neseďte doma a vyrazte na akci! Nejlépe na setkání Dlažkařů či na víkendy pro mládež! Budete-li
dobří, někdo si vás všimne! Nebo si zpracujte „svou nabídku“ a pošlete ji. Upozorněte na sebe –
burza vedoucích je v běhu! Vybíráme si jak na našich školeních i doškoleních, ale i na jiných akcích!
Nabízíme možnosti umístění reklamy na našich akcích, případně plakátech, zpravodajích
vydávaných naším klubem nebo přímo na akcích. Je možné, že vaše firma či známí mohou
materiálně pomoci - papíry, tužky, reklamní předměty jako ceny, materiál či potraviny.
Existují věci, které bychom jistě využili – patrové postele i normální, hry, sportovní a turistické věci,
hračky, skládačky a hlavolamy, časopisy, knihy, židle, nádobí (talíře, hrnky, sklenice, nářadí)
Na řadě akcí je volno –nabídněte je doma, v rodině, ve škole či v práci.
Propagace akcí Máme různé formy propagace. Nejvíce pomohou dobré reference – článek, fotky,
webová stránka. Byl o vašem táboře/víkendu článek v Dlaždiči? Máme odkaz na váš web na našem
webu? A co FB? Jsou fota z vašeho foťáku zajímavá? Pošlete nám je!

Základna Dlažky Rajnochovice
Co nového zde?

Loňské novinky – linka, ekonomické světla a ozvučení v jídelně.
Předloňské novinky - oprava verand malých chatek včetně nových dveří! Natřená jídelna. Nový
boiler. Nové lavičky. Upravený sklad na sociálkách. Nové matrace na řadě postelí. Novinky
2018? Socha Dlažky! Nová myčka v kuchyni! Opravené chatky – vymalování a nové podlahy. Nový
kotel na ohřev vody. Nové dvoupatrové postele na horních chatkách a nové postele pro kuchaře!
Super čistička vody! Dík MŠMT a Statutárnímu městu Přerov za podporu a finanční příspěvek! A co
bylo 2017? Úpravy vodárny a odtoku vody. Nová skříň v kuchyni. A ještě dříve? Modernizace
kuchyně! A střechy chat bez komínů! Na velké trojce WC a sprcha! Modernizace sociálek! Přístavba
s hernou a zázemím ozdobena Komišovými malbami!
A co plánujeme na
nejbližší léta?
Modernizace chaty
u hřiště = učebna
Ekozahrada u ní
Modernizace žumpy
Solární ohřev vody
Pódium a přístřešek
na kulturní akce
Přístřešky táborové
Oprava umýváren
Modernizace krbu
WC u chatek
Modernizace chatek
Police na chatkách
Oprava vjezdu a
cesty do tábora

Nabídka ubytování a speciálních programů
Mimo letní a podzimní prázdniny je možno zajistit na skvěle vybavené táborové základně
uprostřed lesů v Rajnochovicích. Je tu 24 chatek po čtyřech (16 vytápěných elektricky) a tři větší
elektricky vytápěné chatky (28 míst dohromady). Na spaní doporučujeme vlastní spací pytle, ale je
možno mít starší spací pytle nebo deky s povlečením). Zateplená jídelna s krbem, nové umývárny,
vybavená kuchyň, sportovní vybavení, antukové hřiště, travnaté hřiště, herna a dva pokoje v nové
budově (8 míst). Vše ideální na turistiku pěší, na kolech i zimní (Hostýnské vrchy). Ubytování na
větších chatkách je velmi dobré (dá se zde navařit v malé kuchyňce, na každé chatě jsou 2-3 pokoje
elektricky vytápěné po 2-6 lůžkách, WC, umývárna). Víkendy jsou volné v zimě, ale pronajímáme při
minimálním počtu 12 ubytovaných. Sem tam i na jaře či na podzim. Mimo léto je volno zejména od
neděle do pátku! Vhodné i pro rodiče /prarodiče/ s malými dětmi. Vaření sami. Je možno i zajistit
vaření hromadně. K dispozici stolní hry, sportovní materiál i hřiště. Turistické či houbařské pobyty.

Ideální místo pro turistické pobyty či rodinné pobyty

Pro starší i pokročilé. Vhodné i pro matky s malými dětmi. Vaření sami, je možno zajistit vaření.

Školní výlety či akce a to varianty:

Klasik (strava sami), Dlažka (se
stravou – s polopenzí či plnou penzí); Sport či Eko (hravé sportovní či ekologické vzdělávací
programy - s programovými instruktory). Lze domluvit zde i na jiných základnách speciální pobyty
pro firmy či skupiny (seznamovací, stmelovací či utužovací pobyty; akce pro zaměstnance s dětmi,
dětské dny, vodácké akce, cykloakce, dobrodružné akce v přírodě, turnaje, den her).

Outdoorové aktivity a hravé stmelovací víkendy
Dlažka vytvoří akci na klíč dle vašich speciálních požadavků - záleží na domluvě. Pro firmu, školu,
organizaci. Pro dospělé, mládež, děti či mix. Jsme schopni naučit řadu stolních her, zahrát sporty
všeho druhu, připravit hry v místnosti, přírodě i městě. Mimochodem – již v době, kdy někteří
propagátoři myšlenek „oudoorových aktivit“ a „zážitkové pedagogiky“ chodili do školek či dokonce po
houbách, probíhala akce Eldorádo – soutěž 4-7 členných týmů dospělých hráčů. Její první ročník
byl v roce již v listopadu 1985! Letos měl proběhnout již 31. ročník! A co chystáme dalšího? Chcete-li
zažít opravdu „Teambuildingový outdoorový pobyt plný prožitků i zážitků“ pak nebudete chybět na
Tuka Dlažce, speciálních školeních, přechodech hor, turistických akcí – pěší, cyklo i voda, ale i
hravých víkendech či letních táborech!

Eldorádo a Tuka Dlažka - odloženo na rok 2021‼!

Akce Duhy pro vás? Duhová brána a Oslava 30 let Duhy nebyla. Škoda.
Info, články a fotky jsou na na www.duha.cz Kniha o dobrovolnictví + další materiály jsou v Duze
nebo v Dlažce. S Duhou za hranice www.trochujinak.cz nebo outgoing@duha.cz – pro zahraniční
workcampy incoming@duha.cz – pro workcampy v ČR, informace o EVS a dlouhodobých
projektech. Duha pomůže zájemcům o dlouhodobé projekty kontaktovat potenciální hostitelské
organizace zasláním e-mailu s motivačním dopisem a životopisem a po přijetí dobrovolníka připraví
vše potřebné. Info o mezinárodních akcích? mirek.prokes@gmail.com .

Do zahraničí? Na Workcamp?

Plánujete vyjet za hranice České republiky a chtěli byste
strávit čas užitečně? Spojte své cesty s dobrovolnictvím a
žijte trochu jinak. Spolek Duha, jehož je Dlažka členem,
umožňuje zájemcům od 16 let vyjet na mezinárodní
dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, v rámci svého
projektu Trochu jinak. Jedná se o týdenní až třítýdenní
akci, na které se setká různorodá skupina lidí z celého
světa. Na workcampech se obvykle pracuje pět dní v
týdnu šest hodin denně. Máte dostatečné zkušenosti? Je
náročné vyřídit všechny formality? Kam? Žádné obavy,
vše je jednodušší, než si myslíte. Workcampy jsou ideální
pro dobrovolníky – začátečníky. Trvají krátkou dobu,
můžete vyjet do sousedních zemí a stačí vám nadšení a
zápal. Formality? Podívejte se na web www.trochujinak.cz a zjistěte, jak to jednoduché. A máte díky
členství v Dlažce a tím i Duze výhodnější podmínky!

Vzdělávací 22.-25.4. Velký táborových konkurz 14.-16.5. Školení hlavních vedoucích
21.-23.5. Doškolení vedoucích 30.6.-4.7. Duhová škola aneb pravá ořechová Dlažka
Duben či květen – školení zdravotníků zotavovacích akcí
Víkendy pro rodiče s dětmi a dospělé Zima – víkendy na horách. 2.-5.4. Velikonoce na kolech
9.-11.4. Brigáda 16.-18.4. Trpaslík a brýle 11.-13.6. přátelský víkend
Víkendy pro děti 31.3.-4.4. Velikonoční víkend 21.-23.5. Záhada
Sportovní akce 6.-9.5. Velké Dláždění Květen Moravice 22.5. Ringo Znojmo

Máte čas? Zkuste naše kulturní akce! V Přerově
i jinde! Akce zimní. Pro všechny! Na táborech i
víkendech je kultura naší silnou stránkou – hrami
s divadelními i pěveckými prvky, táboráky s kytarou a
zpěvy, stolní hry a návštěvy památek až po speciální
hravé, soutěžní či kulturní večery.
Naše kulturní akce finančně podporuje Statutární město Přerov a Olomoucký kraj!
Poděkování za podporu při tisku Dlaždiče v roce 2020 patří nadačnímu fondu AVAST! Dík!

Klubové aktivity v Klubu Dlažka:

MAGIC - středeční hraní od 14:30. Úterky a čtvrtky kondiční cvičení s Magdou.

Předprodej lístků právě probíhá! Intex + Hudební nástroje + u nás + www.dlazka.cz
13.3. Pohádkový karneval 13.3 Ples Dlažky 17.3. Meier 25.3. Harafica 27.3. Mike Ross band
7.4. Karel Plíhal 12.4. Merta + Hrubý + Fencl 24.4. Fencl + Hromosvod 13.5. Luboš Pospíšil a 5P
30.9. Tango 6.10 Radůza 18.11. Prak

Vaše kulturní tipy???

Pravidelně: Tělocvična ZŠ Velká Dlážka – od září volejbal a florbal:

Florbal čtvrtky 20:30 – 22:00. Cena ČKD 40,-; ostatní 60,-.
Volejbal Pondělky 20:30 – 22:00 – viz pravidelné akce na webu Dlažky
Kondiční cvičení s Magdou Klub Dlažka úterky a čtvrtky 18:30 – 19:30
Ringo V Michalově – úterky od 15:00
Softbal? Fotbal? V Přerově? Jinde? A ve všední dny? Najde se vedoucí na akce? Venku?
Pravidelně? Máš nápad – ozvi se. Materiál půjčíme! Překvap a volej 603886644!
6.-9.5. Velké Dláždění Velikonoce na kolech Květen Sjezd Moravice 27.6. Bečvou do Moravy
17.-23.7. Sázavský expres 14.-22.8. Český ráj 3.-5.9. Ringo

Dlažka a kultura v roce 2020

Kultura jako každý rok probíhala po celý rok - s „nepatrnou“ výjimkou takřka
půlročního kulturního zákazu. Škoda. Letošní kulturní Dlažka byla nabitá krásnými
akcemi, byl by to opravdu krásný 26. ročník. Během roku se nám podařilo uspořádat 26
oficiálních kulturních akcí, i když plán byl dvojnásobný. Kromě toho bylo nespočetně
večerů s kytarou i jinými nástroji, taneční aktivity, vystoupení divadelní a hromady
uměleckých výtvorů. Kultura je přítomna na každé naší akci!
Nejvýznamnější akcí byla lednová oslava 30 let Dlažky a to na třech akcích. První oficiální
s Fleretem i VHS, několika oslavnými vystoupeními a srdečnou závěrečnou party. A to za účasti
nejen Dlažkařů, ale i kamarádů z Duhy! A následovala skvělá cimbálovka Harafica. A oslava kytarová
na akci Zimní rodeo. PARÁDA!
Začátek roku i červen byl ve znamení legend – Jirka Černý a jeho pořad o Plíhalovi, Jan Hrubý a
jeho trio, rockový Energit a folkový Janota. K tomu hraví Čepelíci i rockový Livin Free.
Zářijová vystoupení přerovských umělců na našich akcích byla výborná. Navíc bylo velké očekávání
nabitého podzimu – plánované akce v říjnu, listopadu, prosinci jsme bohužel byli ale nuceni zrušit. A

tak Yo Yo Band i skvělý bubeník Meier dopadli stejně jak na jaře Plavci, Artway, countrybál, Prak i
další – mohli si tak zahrát maximálně doma a my si pustit CD. Smolařkou roku byla Radůza – její
březnový vyprodaný koncert jsme přehodili na květen, pak na říjen, pak na prosinec a pak na říjen
2021!
Zájem byl jak o besedy cestovatelů, tak i o deskové hry
(scrabble, šachy). Bohužel vše odloženo.
Samostatnou kapitolou projektu jsou vždy Pohádkové karnevaly
i lampioňáky věnované dětem. Byly zrušeny, stejně tak plánovaný
vyprodaný ples s vystoupením nejlepších přerovských kapel –
rockový Wyjetej Wolej a cimbálovka Primáš.
Specialitou byly víkendové kulturní akce pro dospělé či rodiče s
dětmi jak na Dlažce, tak v Rajnochovicích. Zimní rodeo, Přátelský
víkend, dědeček Čoko a Mikulášský víkend – opravdu výborné
kulturní akce! A naše vzdělávací víkendovka pro vedoucí - Black
Mirror byla opravdu prorocká – na její hlavní herní motiv – si
„hrajeme“ dodnes. V létě jsme uspořádali skvělé dva kulturní
pobyty s velkým úspěchem (Cimrmanovy prázdniny a Mexiko).
Součástí projektu byly i zájezdy za kulturou pro děti i dospělé.
Všechny reálné akce Kulturní Dlažky navštívilo 1300 lidí (1210
účastníků a 90 pořadatelů). Největší akcí roku 2020 byl vánoční
stream koncert Fleretu – 10 pořadatelů připravilo akci pro tisíce
diváků – počet shlédnutí byl více než tři tisícovky! Do 31.1.2021 se
můžete na našem webu kouknot taky.
Fotografie z akcí jsou na www.dlazka.cz – řada souborů fotek ve fotogalerii 2020!
Kulturní Dlažka proběhla za finanční podpory Olomouckého kraje a Statutárního města Přerov –
velký dík. Kulturní Dlažka patří zaslouženě mezi zavedené akce a svou formou aktivní účasti naplňuje
cíle našeho klubu - zapojení malých i velkých účastníků do kulturních aktivit našeho kraje. Mussur

VYHODNOCENÍ ROKU 2020

Celkem hlasovalo 47 lidí.
AKCE PRO DĚTI
1. Thorova výprava (18 hlasů) 2. Alenka v Říši
Divů (9 hlasů) 3. Jak sportují dobrodruzi (6)
AKCE PRO MLÁDEŽ
1. Teen camp + VTK (11 hlasů) 2. Black mirror
(10 hlasů) 3. Prosincová Dlažka (7 hlasů)
AKCE PRO RODIČE S DĚTMI
1. Trpaslíci v Africe (12 hlasů) 2. Mexiko (11) 3.
Cimrmanovy prázdniny + Čoko Deli (6)
AKCE PRO DOSPĚLÉ
1. Mistrovství světa týmů v ringu (16 hlasů) 2.
Halové mistrovství ČR v ringu (7 hlasů)
3. Český Ráj + Mikulášský víkend (4 hlasy)
AKCE KULTURNÍ 1. 30 let Dlažky s Fleretem a VHS (14) 2. Wyjetej Wolej (7) 3. Harafica (4)
AKCE SPORTOVNÍ 1. Mistrovství světa týmů v ringu (20 hlasů) 2. Halové mistrovství ČR v ringu (9
hlasů) 3. Ringo v Michalově (4 hlasy)
Hlavní vedoucí 1. Džerry (12 hlasů) 2. Petra Novotná (11) 3. Mussur + Hana Škrabalová (10)
VEDOUCÍ ROKU 1. Michal Koždoň (6 hlasů) 2. Jan Skalík (5 hlasů) 3. Kateřina Koždoňová (4 hlasy)
PERO ROKU
1. Jan Skalík (9 hlasů) 2. Mussur (8 hlasů) 3. Líza (4 hlasy)
FOTOGRAF ROKU 1. Jan Skalík (9 hlasů) 2. Dušan Biolek (2 hlasy)
PROPOZICE ROKU 1. Thorova výprava (5 hlasů) 2. Black mirror + Alenka v Říši divů (3)

ZÁŽITEK ROKU

Určitě zážitek s paní "kuchařkou". S paní jsme se domluvili na oslavě 30lez Dlažky, že nám bude na
táboře dělat kuchařku. Měla jet ještě na jeden tábor. Nejdříve odřekla ten první. A varovali mě před
tím, že by nás v tom mohla nechat. Já jsem stále věřila, že to bude v pořádku. Stalo se to, čeho jsme
se tak báli. Den před odjezdem na tábor nám to normálně zrušila. Měla pro letošní rok opravdu
originální výmluvu: u syna v práci je covid. A já se s ním viděla. Pak nám pomáhali všichni, kdo měli
ruce a telefon. A volali jsme všichni od čerta k ďáblu. Nakonec se podařilo sehnat neuvěřitelnou
osobu, která nám vytrhla trn z paty. A můžete mi věřit, že to byl opravdu veliký trn.
Poděkovat chci všem, kteří mi letos pomohli s táborem. A nenechali mě v tom. Děkuji. (Ketty)
Dlažka celá je zážitek! Skvělí lidé,pohoda, sranda,pestrý program. Miluju Dlažku.❤❤❤ (Líza)
Narvaný sál při oslavách 30 let Dlažky. Roztančené Mexiko aneb naprosto úžasná titulní píseň včetně
tance na táboře Všichni už jsou v Mexiku. Pocit jedničky s * na Přátelském víkendu. Získání eko ceny
Olomouckého kraje za ovzduší aneb taháme lidi na vzduch. Takřka plné tábory Dlažky aneb naše
malá výhra nad Covidem! (Mussur)
Pro Adélku byl nejhorší zážitek roku - noční aqua aerobik v ledovém rybníku a nejlepším bylo
skupinové malování mládeže v Mexiku, a také jak nesli všichni jako mravenci jednu velkou kládu na
táborák :-).
Za sebe nejsem schopná říct, který zážitek byl
nejlepší nebo nejhorší - já jsem si to prostě
užila, všechny akce, kterých jsem se zúčastnila.
Přátelské setkání,
to pohladilo na duši.
Z každého setkání,
já radost měla,
jak velkou, to nikdo netuší.
Mexiko pak barvami zahrálo,
Tequila, sůl, citrón,
no prostě paráda.
Softball - ten míč zákeřný,
co pálce uhýbá,
následně honička koní,
které snad nikdo nedohoní :-).
Dědeček Čoko a babička Deli,
ti také letos nechyběli.
Kopa smíchu, fůra zpěvu,
to nejlepší je, na mou věru :-).
Nakonec dorazil čert i Mikuláš,
a započali s námi ten vánoční čas.
I když sníh se nám zatím vyhýbá,
nám nevadí ani cesta blátivá.
Z Marušky krásný rozhled je v širý kraj,
to ví všichni, kteří Rajnošky znaj.
Dlažce děkujeme a Mussurovi též,
i ostatním vedoucím, to jasná je věc.
Že pro nás tu jsou a svým elánem,
inspirují i nás samé :-)
(Ala s celou rodinou)

Máte kalendář 2021? Stavte se na Dlažce!
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