
 Nezapomněli jsme ani na to, že jsme pro tento 
měsíc v Nebrasce, takže po obědě proběhla etapa 
celoroční hry. Úkolem bylo bránit amerického 
prezidenta Lincolna – (zde uctěme památku 
Krtkova cedníku…) před útokem ostatních. 
Nejúspěšnější byl Martin, tedy pro příště bude 
vybírat, v jakém státě budeme příště zastavovat. 
 Okolo třetí odpolední jsme se všichni sešli na 
blíže nespecifikovatelném vrcholku Brd, kde po 
relativně dlouhém sčítání následovalo Krátké 
vyhlášení s předáváním diplomů a odměn (dostali 
jsme třeba šálu, klobouček atp. ;-)). Naše skupina se 
umístila na krásném středním třetím místě. Tedy 
gratuluju! Pak jsme se vydali na vlak a vzhledem 
k tomu, že jsme stihli dřívější, než se plánovalo, byli 
jsme doma o půl hodinky dřív. 
 
Účast: Krtek, Terry, Helča, Honza, Kája, Lenka, 
Martin 
 
Ušli jsme: 12 km 

Zapsala Terry 
 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 1 ● Ročník 29 ● Leden 2009 

 



Ahoj Dálavani ! 
 
A máme tu další rok tentokrát 2009. Jaký bude? To nevím, ale doufám, že minimálně 
stejně úspěšný a pohodový jako rok minulý. Proto vám všem přeji, ať se vám daří na co 
sáhnete a ať máte co nejméně starostí.  
Na letošní půlrok máme naplánováno spoustu akcí a já si myslím, že jsou všechny 
poměrně zajímavé. Hlavně bych zmínil velikonoce na Slovensku, kam už se moc těším. 
Za sebou máme přechod Brd, kde jsme lovili motýli a tentokrát jsme se nakonec 
umístili na krásném 3. místě. Co bych si ale hrozně přál je, aby s námi na akce začali 
více jezdit Sloni – tak doufám, že v tomto pololetí se nám to podaří a nemocnost nebude 
tak velká. 
Co si klademe jako další cíl je přilákat do oddílu další děti, aby nás bylo o trochu víc, 
protože pak se dá dělat zajímavější program – no snad budeme úspěšní. 
Na závěr ještě každoroční nabídka fotek z našich akcí. Znovu jsem udělal jakýsi výběr 
z roku 2008 a chcete-li ho vlastnit tak mi doneste CD a já vám fotky vypálím. 

Krtek 
 

�ejbližší akce 
 

Ledová Praha 
1.2.2009 - �EDĚLE 

Ta této výpravě máte jedinečnou možnost podívat se do různých muzeí v Praze zadarmo 
nebo jen za mírný poplatek. Může za to akce s názvem Ledová Praha a více informací 
najdete na www.ledovapraha.cz. Muzea, která navštívíme vybereme až se sejdeme. 
Sraz: v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: jídlo+pití, legitku na MHD nebo několik lístků, 50,-Kč na vstup do muzeí + 
případně pár korun na suvenýry atd… 
�ávrat: v 17:00 hodin zpět k trafice na Dejvickou 

Info, dotazy…. Krtek 604 773 140 
 

 

Co nás čeká 
 

Jarní prázdniny 2009 – Říčky v Orlických horách 
1.-7.3.2009 

Podrobnější informace najdete v únorovém Pamperu, ale jen pár informací.  Odjíždět se 
bude v neděli a návrat bude v sobotu. Cena je stanovena na 800,-Kč (doprava, 
ubytování, strava). Počítám s tím, že jedou : Krtek, Téra, Krysa, Napínák, Kája, Martin, 
Helča, Honzík, Dave, Lenka, Kostěj + 1. Někteří vedoucí jedou jen na část jaráků, ale 
jsme domluveni, že se tam prostřídáme.  

Krtek 
 

navštívit co nejvíc stanovišť a co nejlépe splnit na 
každém z nich daný úkol. 
 Rozhodli jsme se jet až do Řevnic, ačkoliv 
všechny ostatní skupiny (celkem soutěžilo pět 
skupin) vystoupily už o stanici nebo o dvě dřív. 
Vymotali jsme se z města a hned na kraji lesa nás 
čekalo první „lovení motýla“ (vystřihování motýla na 
čas). V podstatě jsme se pohybovali téměř jen po 
neznačených cestách, tedy jsme se prošli úplně 
jinudy, než to známe. Po cestě jsme navštívili celkem 
sedm kontrol a na každé z nich plnili jiný úkol, 
přičemž se děti víceméně pravidelně střídaly, aby 
každý přispěl svým dílem do síťky. No ano – síťka na 
motýly nám byla věrným společníkem na cestách 
necestách. Celkem jsme ji v různých obměnách 
použili asi třikrát, kupodivu vždy úspěšně. Za 
připomenutí myslím stojí například kontrola – kde 
bylo třeba umístit motýly dle jejich výskytu do mapy 
světa, s čímž si děti v čele s Honzíkem celkem hravě 
poradily. Na jiných kontrolách bylo zase potřeba 
ulovit motýla poslepu s navigací kolegů lovců, nebo 
si pro něj vylézt pár metrů nad zem. 
 



Hádanka  
Začíná další kolo hádanek. Vyhodnocení proběhne na táboře. Chcete-li být ve hře o 
zajímavé ceny (rostliny nebo stromy co rostou v plechovce), napište správnou odpověď 
na kus papíru a hoďte ho do krabice v klubovně. Protože si myslím, že ceny jsou více 
než lákavé nebudou hádanky tak jednoduché jako doposud. Přesto doufám, že se do 
odpovídání zapojíte nejlépe všichni !!! 
Řešení hádanek září – prosinec 2008 : 
Září : Terezka 
Říjen : Bludiště 
Listopad : Pepa 
Prosinec : Labutě 
 
Kolik správných odpovědí jste odevzdali je vidět dále : 
4x Kája, Martin, Honzík; 3x Dave; 2x Lenka, Helča   
 
�ová hádanka zní :  Jmenujte tři libovolné prezidenty USA.   

Krtek 
 

Uplynulé akce 
 

Zimní přechod Brd Zimní přechod Brd Zimní přechod Brd Zimní přechod Brd ----    Lov motýlůLov motýlůLov motýlůLov motýlů    

17.1.200917.1.200917.1.200917.1.2009    
 Sešli jsme se tradičně u trafiky na Dejvické, 
ovšem netradičně jsme nejprve zamířili k Národnímu 
muzeu na zahájení akce. Přivítal nás doktor 
přírodovědec, sběrač motýlů, který nás poprosil o 
rozšíření muzejní sbírky o vzácné exempláře 
pohybující se na vymezeném území nedaleko Prahy. 
Tedy o co šlo? Dostali jsme mapu Brd s dvanácti 
vyznačenými místy, kde se plnily jednotlivé úkoly a 
s označením místa závěru Lovu, kam měli všichni  
v daný čas přijít na vyhodnocení. Naším úkolem bylo 
 

Velikonoce na Slovensku 
8.-13.4.2009 

 

Protože o tuto akci máte zájem, tak momentálně probíhá hledání vhodné lokality 
a ubytování. Ve hře je znovu Slovenský Ráj, ale z druhé strany. Takže můžete na 100% 
počítat, že na Slovensko pojedeme – více informací najdete v únorovém nebo 
březnovém Pamperu. Akce je to vhodná pro všechny členy oddílu. 

Krtek 

 
Tábor Ronovec 2009 

1.-19.7.2009 
 

Tábor je ještě poměrně vzdálen, ale pár informací neuškodí. Znovu pojedeme na naší 
starou dobrou louku pod zříceninu hradu Ronovec. Tábor proběhne od středy do neděle 
(můj předpoklad je, že by se celého tábora zúčastnili i Sloni, ale to ještě záleží 
na dohodě). A i když to vypadá, že letos by byl tábor kratší tak moc nebude. Důležitá 
informace je totiž ta, že na konci tábora nebudeme nic bourat čímž máme k dobru cca 3 
dny.  A proč nebudeme bourat? Můj starší brácha – Kartáč, který kdysi také chodil do 
Dálavy tam bude pořádat týdenní tábor pro děti svých kamarádů. Bourat tedy 
nebudeme, ale o to víc si budeme muset dát záležet při stavbě. Více informací 
v některém s dalších Pamper. V případě jakýchkoliv dotazů nebo třeba potíží s účastí na 
celou dobu mě prosím kontaktujte. 

Krtek 
 

!!! Důležité informace o organizaci výletů !!!! 
 
Poslední dobou máme trošku problém s vaší účastí a omlouvání na akcích tak si 
myslím, že je potřeba k tomu napsat pár řádek. Vzhledem k tomu, že nás momentálně 
není dost, nám trošku nastává problém s financováním akcí z grantů a dotací. Obecná 
podmínka pro toto financování totiž je, aby se akce zúčastnilo minimálně 8 lidí ve věku 
do 26 let. Což poslední dobou bývá dost problém hlavně v okamžiku, kdy od vás 
nemám informace, zda pojedete a na poslední chvilku svou účast zrušíte (pak může 
nastat situace, že výprava bude o cca 100-200Kč dražší). Proto bych vás rád požádal, 
abyste informace o tom, zda se té či oné výpravy chystáte zúčastnit, dávali vědět 
dostatečně dopředu, pakliže víte, že se nezúčastníte (týká se hlavně vícedenních akcí). 
Co se týká samotného omlouvání tak vás prosím, abyste se omlouvali tomu vedoucímu, 
který je napsán pod akcí – poslední dobou to většinou bývá Téra, protože já se s vámi 
většinou potkávám až na nádraží. Je totiž poměrně nepříjemné, když se sejdem na srazu 
a o pár dětech vůbec nevíme co s nima je a je nutné to po telefonu zjišťovat a tím pádem 
nás to i trošku zdržuju (stačí poslat i SMS). Doufám, že se nám podaří v nejbližší době 
udělat úspěšný nábor, ale i přes to všechno bych vás moc rád poprosil o dodržování 
výše napsaných řádků 

Díky Krtek 
 



Příspěvky 
 

S novým rokem přišel i čas znovu sáhnout do peněženky a zaplatit nejrůznější daně, 
poplatky apod. Stejně tomu tak musí být i u nás – neboť i my musíme zaplatit za 
registraci našeho oddílu apod. Příspěvky se letos zvyšují o 50,-Kč (poslední zvýšení 
proběhlo v roce 2003), ale myslím, že zvýšení není nijak velké.  Ze zbytku co nám 
zbude, po nutných odvodech na Pionýra (180,- Kč na osobu), platíme například výrobu 
fotek, různé drobné odměny, provoz klubovny atp. Příspěvky na rok 2009 činí pro 
každého člena oddílu 450,- Kč. Příspěvky prosím zaplaťte nejpozději do 12. února 
2009. 

Krtek 

 
Plán akcí od ledna do července 2009 

 
01.02.2009 – Ledová Praha – prohlídka pražských muzeí zdarma (www.ledovapraha.cz) 

 

21.02.2009 – Jednodenní výprava (Klínecko) 
 

01.-07.03.2009 – Jarní prázdniny (Říčky v Orlických horách) 
 

28.03.2009 – Jednodenní výprava (Ostroh a okolí) 
 

08.-13.04.2009 – Velikonoce na Slovensku 
 

01.05.2009 – Pohodakolo – cyklovýlet 
 

08.-10.05.2009 -  Dvoudenní výprava pod pařeniště (Bečov nad Teplou) 
 

22.-24.05.2009 – Republikové setkání Pionýra (�ová Rabyně u Slap) 
 

19.-21.06.2009 – 11.BHB. – brigáda pod Ronovcem – důležitá akce !!! 
 

01.-19.07.2009 – Letní tábor RO�OVEC 2009 
 

08.-15.08.2009 - Léto v Rakousku - Döbriach - pro zájemce 
 
 

V Lednu slaví 
 
 

David 3.1. (narozeniny – 8) 
Helča 28.1. (narozeniny – 12) 

 
 

!!! Blahopřejeme !!! 
 
 

Bodování a kilometry 2008 
 
                    

   

Bodování 2008 
 

 

Kilometry 2008 
 

  

  
  

  
1. místo Martin 

1 944 
bodů 

1. 
místo Kája 

286 
Km 

16 
akcí   

  
2. místo Kája  

1 901 
bodů 

2. 
místo Martin 

271 
Km 

15 
akcí   

  
3. místo Honza 

1 747 
bodů 

3. 
místo Honza 

256 
Km 

14 
akcí   

  
4. místo Lenka 

1 722 
bodů 

4. 
místo Helča 

236 
Km 

12 
akcí   

  
5. místo Dave 

1 585 
bodů 5.-6. 

místo 
Lenka 

185 
Km 

11 
akcí   

  
6. místo Helča 

1 536 
bodů Dave 

185 
Km 

10 
akcí   

  
7. místo Mikeš 

1 358 
bodů 

7. 
místo Mikeš 

146 
Km 

11 
akcí   

  
8. místo Matěj 

   395 
bodů 8.-9. 

místo 
David 

 77 
Km 

7 akcí 
  

  
9. místo David 

   389 
bodů Matěj 

 77 
Km 

7 akcí 
  

  
10. 

místo 
Kačenka 

   377 
bodů 

10. 
místo Kuba 

48 Km 6 akcí 
  

  
11. 

místo 
Kuba 

   257 
bodů   

11. 
místo Kačenka 

20 Km 3 akce 
  

  

 

 

Vedoucí 
  

  
1. 

místo 
Krtek 

238 
Km 

14 
akcí   

  
2. 

místo 
Pepas 

210 
Km 

10 
akcí   

  
3. 

místo 
Téra 

205 
Km 

11 
akcí   

  
4. 

místo 
Krysa 68 Km 4 akce 

  

  
    

  
  Maximum našlapaných kilometrů 286 na 16ti akcích   


