
Pátek 
- dnes byl budíček velmi brzo, protože jsme se chystali přejít celou Pálavu 
- po rychlé snídani následoval zrychlený přesun na nádraží a odjezd vlakem do 

Mikulova 
- v místním Tescu jsme si nakoupili oběd a vyrazili směr Pálava 
- neplánovaně jsme se zastavili v jeskyni Na Turoldu, kde to bylo docela hezké 
- poté následovala cesta na Sirotčí hrádek, kde jsme si zahráli pár her 
- následně jsme spadli na úpatí kopce Děvín, kde jsme se naobědvali 
- po vydatném posilnění následoval vcelku prudký, ale moc hezký výstup na 

Děvín – nejvyšší horu Pálavy 
- z Děvína byl nádherný výhled do kraje hlavně na vodní nádrž Nové Mlýny 
- za chvilku jsme dospěli na samý konec Pálavy – Dívčí hrady odkud ten výhled 

stál taky za to 
- pak už následovala cesta do Dolních Věstonic, odkud jsme přešli po hrázi skrz 

Nové Mlýny 
- cesta už setmělým krajem na nádraží do Popic, kde jsme počkali na vlak zpět 

do Břeclavi 
- následovala klasika – jídlo, pár her a tak a postýlka 

Sobota 
- opětovně jsme si trochu přispali a pak už hurá na další výlet 
- tentokrát jsme zamířili směr Janův hrad, který jsme si prohlédli a v podhradí 

proběhlo skládání puzzle 
- následovala cesta do Lednice a rozhodování jestli navštívíme Lednický skleník 

nebo Minaret 
- vyhrál skleník a u Minaretu jsme si pak dali pozdní oběd 
- následovala cesta zpět nádherným zámeckým parkem 
- do chaty jsme dorazili znovu za tmy a proběhlo poslední táhnutí na plánu a 

vyhlášení vítězů – Pepa, Martin, Helča a Honza 
- po večeři jsme šli hajat, ale protože děti pěkně zlobily, tak si ještě před spaním 

daly na uklidnění pár koleček kolem chaty  
Neděle 

- nedělní ráno bylo znovu moc hezké, ale nám nezbývalo než si všechno zabalit 
a všude uklidit 

- měli jsme trochu honičku, ale nakonec jsme vše zvládli 
- na nádraží jsme počkali na náš vlak EC, který byl pěkně narvaný, ale nám to 

nevadilo, protože jsme měli místenky 
- cesta bylo pohodlná a za cca 3 hodinky jsme byli v Praze, kde jsme se rozešli 

do svých domovů 
 
Účast : Krtek, Krysa, Pipina, Terry, Dorotka, Ivoš, Víťa, Napínák, Pepa, Helča, Verča, 

Kája, Honza, David, Martin K., a Kevin 
Našlapali jsme:  80 Km. 
 

Zapsal Krtek 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 11 ● Ročník 24 ● Listopad 2005 

Ahoj 
Dálavani ! 

Dostává se vám do 
ruky další 
Pampero. Musím 
říct, že i když není 
moc obsáhlé, tak 
mi dalo docela 
zabrat, protože 
jsem to opravdu 
nechal na poslední 
chvilku a tak jsem 
psal až se ze mě 
kouřilo. No hlavní 
je, že se mi to 
povedlo a vše 
jsem stihl. 
Co se za uplynulý 
měsíc změnilo ? 
No hlavně jsme 
zahájili naší novou 
CRH a taky jsme 
absolvovaly moc 
pěkné podzimky, 
které se myslím 
docela vydařili a i 
počasí nám 
tentokrát velmi 
přálo – takhle 
hezké počasí jsem 
na podzimkách už 
dlouho nezažil. Co 

se nám naopak trochu nedaří je rozjet celoroční hru pro družiny. Nemůžu vám slíbit, že 
to bude v nejbližší době, ale pokusíme se pro to udělat vše co je momentálně v našich 
silách.  
A co nás ještě čeká do konce roku ? Kromě již níže zmíněné výpravy do Jičína počítám 
s tím, že v prosinci pojedeme na dvoudenní výlet ke Zdeňkovi do hájovny a o zimních 
prázdninách čeká na Káňata zimní táboření v týpku, které určitě bude stát zato. Teda 
chtělo by to aby bylo dost sněhu což by snad mohlo klapnout. 

Krtek 



Nejbližší akce 
Jičín 

18.-20.11.2005 
Je před námi předposlední výlet v tomto roce. Pojedeme do Jičína a mám v plánu 
propátrat celé Prachovské skály. Bydlet budeme v základní škole. Taky nás 
pochopitelně čeká další lovení mamuta a taky se můžete těšit na další celovýletovou hru, 
která bude mít cosi společného s Rumcajsem, Mankou a Cipískem. 
Sraz : v pátek 18.11. v 16:10 hodin u Delvity nebo v 16:20 u trafiky na Dejvické (vlak 
odjíždí  v 17:10 z Hlaváku)   
S sebou : běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy (tělocvičny), pomůcky jako na 
schůzku,spacák, přezutí a převlečení do tělocvičny, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, 
pevnou nepromokavou obuv,  pláštěnku, jídlo na celý víkend (v sobotu v poledne 
nebude oheň), 80,-Kč na vlak a ubytování  
Nebrat: ešus, karimatku, spousty jídla (hlavně sladkostí) 
Návrat :  v neděli 20.11. v 16:15 hodin zpět k trafice na Dejvickou nebo v 16:25 zpět k  

Delvitě (vlak přijíždí v 15:49 na Hlavák)  
Info, dotazy… Krtek 604 773 140 

 

 

Bodování říjen 
 

Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Dorotka 139 90 0 10 20 0 0 259 1. 
Ivoš 155 90 0 8 0 0 0 253 2. 
Napínáček 123 90 0 10 20 0 0 243 3. 
Kevin 120 90 0 10 20 0 0 240 4.-5. 
Pepa 120 90 0 10 20 0 0 240 4.-5. 
Honza  136 90 0 10 0 0 0 236 6. 
Verča 111 90 0 10 20 0 0 231 7. 
Helča 108 90 0 10 20 0 0 228 8. 
David 92 90 0 8 20 0 0 210 9.-10. 
Martin K. 110 90 0 10 0 0 0 210 9.-10. 
Kája 105 90 0 10 0 0 0 205 11. 
Lukáš 99 90 0 10 0 0 0 199 12.-13. 
Martin 101 90 0 8 0 0 0 199 12.-13. 
Standa 89 90 0 8 0 0 0 187 14. 
Adam 86 90 0 10 0 0 0 186 15. 
Varťas 80 90 0 8 0 0 0 178 16. 
Lenka 77 90 0 10 0 0 0 177 17. 
Jozz 68 90 0 10 0 0 0 168 18. 
Mikeš 67 90 0 10 0 0 0 167 19. 

 
 

V Listopadu slaví 
 

Honza 10.11. (narozeniny – 8) 
David 21.11. (narozeniny – 11) 

Martinové 11.11. (svátek) 
 

!!! Blahopřejeme !!! 
 

 

Hádanka 
Nová hádanka zní :  Víte, které zvíře je nejvíc podobné mamutovi ???? 
Nápověda : Hroch, Slon, Veverka nebo Rosomák ☺ ☺ ☺ 
 

Krtek 
 

Uplynulé akce 
Břeclav 

25.-30.10.2005 
 

Úterý 
- příjezd do Břeclavi  ve večerních hodinách, kdy děti ve vlaku vykoupily vozík s občerstvením 
- cesta do DDMka nočním městem, kde nás přivítal správce a ubytoval nás úplně jinde, než jsme 

čekali 
- zabydlení se, pozdní večeře a zahájení CVH (celovýletové hry) „To je teda cirkus“ 
- umýt, převléknout do pyžama a šup do hajan 

Středa 
- ráno jsme vyrazili na nádraží na vláček, který nás dovezl do Valtic, kde jsme chvilku rozmýšleli, 

kudy kam se máme dát 
- nejprve jsme zamířili do Valtic na zámek, který jsme si prohlédli a poté jsme se vypravili na 

Kolonádu 
- šli jsme cestou necestou a procházeli jsme vinicemi na kterých dozrávalo víno 
- u Kolonády jsme si zahráli pár her a poté zamířili zpět do Valtic 
- další naše cesta vedla na Rendezvous, kde jsme se naobědvali a zase zahráli pár her, obzvlášť hra 

s předáváním párátek pusou opravdu stála za to ☺ ☺ ☺ 
- následovala cesta pěknou krajinou až ke kapli Sv. Huberta, kde proběhla hra černá-bílá 
- poslední dnešní památka byli Tři grácie, které se bohužel opravovali, ale zahráli jsme si zde hru 

Kanadských dřevorubců 
- poté už nás čekala poměrně dlouhá cesta zpět domů, kam jsme dorazili celí utrmácení a tak po jídle 

pár hrách a tahu jsme šli spinkat 

Čtvrtek  
- ráno jsme si docela přispali a tak jsme na cestu vyráželi až kolem poledního 
- tentokrát byl naším cílem lovecký zámeček Pohansko 
- cestou jsme různě blbli a hráli několik her 
- také proběhlo další lovení mamuta, tentokrát mamuta představovali balónky, které děti musely 

sestřelovat šipkami 
- do chaty jsme se znovu vrátili až na tmy 

 

 


