
Uplynulé akce 
 

Prokopské údolí 
23.11.2008 

 

Tato výprava byla náhradou za zrušený vícedenní listopadový výlet, kdy se bohužel přihlásilo 
málo dětí a navíc jsem byl nemocný. Sice mě trošku mrzí, že vícedenní výprava nebyla, ale 
nálada se mi zlepšila když jsem zjistil, že jste se na sraz dostavili v plném počtu.  
Vyrazili jsme metrem na Anděl, kde jsme přestoupili na autobus, který nás zavezl do Hlubočep, 
kde jsme vystoupili a hned se pustili do velké koulovačky, protože sněhu bylo všude kolem dost. 
Po chvilce jsme došli na dětské hřiště, kde jednotlivé družiny měli za úkol postavit sněhuláka. 
Když byly sněhuláci hotový, dorazil za námi Colonel Harland Sanders (Pepas), což je zakladatel 
KFC a pověděl nám, že kdo získá více bylin, které se používají k ochucování KFC kuřat (bylin 
bylo 11) ten bude odměněn kyblíkem plným KFC křidélek. Jednotlivé byliny představovala 
lízátka a celý výlet probíhaly různé soutěže jak na rychlost, vytrvalost, paměť, ale i náhodu. Na 
dětském hřišti proběhla první rychlostní soutěž a pak jsme se hnuli dál a po chvilce došli 
k prokopskému jezírku, kde jsme nějaký čas strávili krmením labutí. Když už byly labutě 
nacpané, vyrazili jsme dále a cestou proběhla další soutěž na hádání večerníčkových postav. Po 
chvilce jsme došli na pěkný plácek, kde jsme se déle zdrželi, zahráli něco Pepasových her a kde 
jsme se naobědvali. Poté jsme vlezli do tunelu vytesaného ve skále a pokračovali v další cestě. 
Protože bylo už dost hodin, tak jsme se stočili směrem na Barrandov odkud nám jela tramvaj. 
Cestou proběhla poslední soutěž na lízátka – hádání v jaké ruce je schovaná mince a po sečtení 
lízátek vyšel jako vítěz se ziskem 3 lízátek Martin. Cestou na tramvaj jsme trošku bloudili, ale 
nakonec jsme naší zastávku našli. Chvilku jsme zde čekali, protože jsme chtěli jet tramvají, kterou 
řídil p. Vidman, což se nám nakonec podařilo a my s přestupem na Malostranské dorazili do 
klubovny, kde na nás čekal Colonel, aby předal Martinovi slíbenou odměnu. Všichni jsme si na 
křidélkách pochutnali a pak jsme se rozešli do svých domovů. Jako další navštívený stát USA 
vybral Martin Kansas – co vás tam bude čekat neprozradím, na to si musíte počkat do dalšího 
výletu.  
 

Účast : Krtek, Pepas, Kája, Helča, Dave, Honzík, Martin, Mikeš, Lenka, David, Matěj, Kuba a Kačenka 
Ušli jsme : 6 km 

Zapsal Krtek 
 

V prosinci  slaví 
 

Mikeš 6.12. (svátek) 
Davidové 30.12. (svátek) 

 
!!! Blahopřejeme !!! 

 

 

Oddíl Dálava přeje veselé Vánoce a šťastný �ový rok 

všem členům, rodičům a přátelům oddílu. 

 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 12 ● Ročník 27 ● Prosinec 2008 

Ahoj Dálavani ! 
 
Dostává se vám do ruky 
poslední Pampero v tomto 
kalendářním roce. Jen by se 
slušelo aby už konečně napadl 
nějaký sníh aby nebyla stejná 
zima jako v loni, kdy to spíše po 
celou zimu vypadalo na jaro 
(místy i na podzim). 
Z výprav máme za sebou 
Prokopské údolí, kdy jsme si 
užili první sníh a pořádně se 
vyblbli. Byl jsem hrozně moc 
rád, že jsme se sešli v plném 
počtu – jen tak dál !!! Rovněž 
jsem byl v neděli 30.11. 
s Davem na hokeji Sparta – 
Liberec, a i když se nás víc 
nesešlo tak jsme si hokej naplno 
užili a navíc Sparta zvítězila 
2:0. Snad nás příště třeba půjde 
víc. Před námi je poslední 
vícedenní výprava v roce a to 
Litoměřice, kde už jsme 
s oddílem před 7 lety byli a 
i tenkrát jsme se byli mrknout 
na Boreči (tento výlet pamatuju 
já, Téra a Pepa) a já jen doufám, 

že napadne aspoň něco málo sněhu, aby tento zajímavý přírodní úkaz vyniknul co 
nejvíce (více u infa o výpravě). Samozřejmě, že i letos nás čeká tradiční oslava 
Slunovratu a já jsem velmi zvědav jak letos dopadne boj o Svaroga a o Stopu – no 
za týden už budeme znát nové vítěze pro rok 2008. 
Ještě bych vás rád všechny upozornil znovu na naše www stránky, kde najdete vždy 
aktuální informace o oddíle, včetně fotek z výprav a kde můžete psát komentáře 
ke všemu co zde je – www.dalava.estranky.cz. 
Na konec bych vám všem popřál bohatého Ježíška, a ať pod stromečkem najdete vše co 
si přejete !!!!! 

Krtek 
 



$ejbližší akce 
 

Litoměřice 
12. - 14.12.2008 

 

Tentokrát se vydáme ne příliš daleko od Prahy do Litoměřic. V Litoměřicích není vcelku nic zajímavého, ale 

necelých 20 km od nich se nachází vrch Boreč, který je zajímavý tím, že v zimě, kdy teplota klesá pod nulu, 

stoupá z kamenitých jam na jeho vrcholku bílá pára a šíří se teplo, pod jehož dotykem taje sníh a ponechává 
místo pro věčně svěží zeleň. Jsem na to náramně zvědavý a jen doufám, že napadne trochu sněhu, abychom 

mohli tento pozoruhodný úkaz pozorovat se vší parádou.Bydlet budeme v klubovně turistického oddílu, spát se 

bude na zemi na karimatkách a kuchyňka zde není jen vařič a rychlovarná konvice. Samozřejmě nás čeká 
další stát USA – Kansas a také budeme vyhodnocovat list podzimu 2008. 
 

Sraz: v pátek 12.12 v 17:00 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:52 z Masaryčky) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky na schůzku, nůž, spacák, 
přezutí a převlečení do chalupy, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, nepromokavou obuv, jídlo 
na celý víkend (v sobotu v poledne oheň není zaručen), baterku, 200,-Kč na vlak a ubytování .  
$ezapomeňte: ešus+lžíci, karimatku 
$ávrat: v neděli 14.12. v 14:30 hodin k trafice na Dejvickou  (vlak přijíždí v 14:11 na Hlavák) 

Info, dotazy… Terry 723 521 433 
 

Oslava Slunovratu 
!!! důležitá akce !!! 

čtvrtek 18. 12.2008 
 

Tradiční oslava oddílových vánoc, vyhodnocení celého roku, nastínění dalších plánů do budoucna, 
ochutnávka cukroví a spousty a spousty dalšího. Tuto akci by si podle mého názoru neměl nikdo nechat ujít 

!!!!! 
 

Sraz : v 15:45 hodin u trafiky na Dejvické nebo v 15:50 hodin na Horoměřické, u zastávky 
autobusů směr Jenerálka  
S sebou : teplé nepromokavé oblečení na ven (zpravidla bývá dosti zima, tak se pořádně nabalte), 
dárečky pro kamarády z oddílu (zabalené a označené jménem, pro koho dárek je – pozor na 
rozlišení např. David a Dave. !!!), nějakou igelitku do které si budete dávat dárečky – často se 
vám nevejdou do ruky, tak ať je nepoztrácíte, trochu cukroví na ochutnávku, baterku, případně 
svíčku, prskavky 
$ávrat : v 19:15 hodin zpět na Horoměřickou nebo 19:20 k trafice na Dejvickou  

!!!Petardy a dělobuchy na Ostroh nepatří !!! 
(z důvodu úpravy jízdních řádů je ještě možná nepatrná změna v čase návratu – informovat vás 

budu na srazu) 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140  
 

Hádanka 
 

Slunovrat se blíží závratným tempem a kdo chce být zařazen do losování o tradiční ceny (ananas, 
kokos, banány),  ten ať si pospíší a odevzdá  správnou odpověď alespoň na jednu hádanku 
(hádanky se dávají do krabičky, která je v klubovně na okně).  
�ová hádanka zní :   Jaká zvířata jsme krmili na výletě v Prokopském údolí ??? 

Nápověda : kočky, labutě, psi, sýkorky nebo veverky 
Krtek 

Co nás čeká 
 

Vánoční prázdniny 
 
Vánoční prázdniny už jsou za dveřmi, proto je důležité upozornit na změny, které s sebou 
přinášejí. Tou první je skutečnost, že v úterý 16.12. a ve čtvrtek 18.12. nejsou družinové 
schůzky. Místo nich se sejdeme všichni ve čtvrtek 18.12. na Oslavě Slunovratu (viz. nejbližší 
akce). Schůzky pochopitelně nejsou ani během prázdnin, takže první schůzku v novém roce 
budou mít Sloni v úterý 6.1. a Mravenci+Medvědi ve čtvrtek 8.1. v pravidelných časech.    

Krtek 
 

Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 
1.-7.3.2009 

!!! akce určená pro zájemce z řad celého oddílu !!! 
 

Po velkém zájmu z řad celého oddílu i tentokrát pojedeme na jaráky do Říček, kde už to dobře 
známe. Já jen doufám, že nakonec pojedou všichni kdo to předběžně přislíbili takže nás bude plná 
chalupa a také sněhu bude výrazně více než v loni ☺. Jak se budou tentokrát dopravovat věci 
zatím není jasné, protože velké auto už asi nebude, ale to se nějak vymyslí – přinejhorším autem 
pojedou jen vaše lyže a vše ostatní si ponesete v batohu, ale ještě o tom není rozhodnuto. Bližší 
informace o tom jak to na sjezdovkách v Říčkách vypadá můžete nalézt na  www.skiricky.cz.  
Další podrobnosti najdete v  únorovém Pamperu. 

Krtek  
 

Bodování listopad 2008 
 

Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 

Dave 40 6 20 10 20 20 0 116 1. 

Honza  48 6 5 10 20 20 0 109 2. 

Lenka 56 6 15 10 20 0 0 107 3. 

Kája 50 6 20 10 20 0 0 106 4. 

Martin 52 6 15 8 20 0 0 101 5. 

Matěj 46 6 0 10 20 0 0 82 6. 

Kačka 41 6 0 10 20 0 0 77 7. 

David 36 6 0 10 20 0 0 72 8. 

Helča 31 6 10 10 0 0 0 57 9. 

Kuba 37 6 0 10 0 0 0 53 10. 

Mikeš 33 6 0 10 0 0 0 49 11. 


