
Bodování leden 2009 
Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika další Součet Pořadí 

Martin 53 13 20 10 20 0 0 116 1. 

Kája 51 13 20 10 20 0 0 114 2. 

Honza  44 13 20 10 20 0 0 107 3. 

Lenka 56 13 5 10 20 0 0 104 4. 

Helča 41 13 0 10 20 10 0 94 5. 

Matěj 49 13 0 10 0 0 0 72 6.-7. 

David 49 13 0 10 0 0 0 72 6.-7. 

Kačka 41 13 0 10 0 0 0 64 8. 

Kuba 39 13 0 10 0 0 0 62 9. 

Dave 38 13 0 10 0 0 0 61 10. 

 

Hádanka  
�ová hádanka na únor zní: Jak se jmenuje legendární silnice, která vedla ze západu 

na východ skrz celé USA ? 
�ápověda: silnice má ve svém názvu číslici 66  

Krtek 
 

V Únoru slaví 
 

Martin 3.2. (narozeniny – 11) 
Lenka 21.2. (svátek) 
Matěj 24.2. (svátek) 

 

!!! Blahopřejeme !!! 

 

Uplynulé akce 
Ledová Praha 

1.2.2009 
Na Ledovku jsme vyrazili až v neděli a naše první kroky vedly na Prosek, kde jsme měli 
v úmyslu se projet na bobech. Bohužel díky sněhová nadílce nám bylo řečeno, že 
bobová dráha bude v provozu až ve 12:00 hodin což byla škoda, ale tak dlouho jste tam 
čekat nehodlali. Vyrazili jsme tedy do Národního muzea, kde nás překvapilo velké 
množství lidí, a kde to trochu vypadalo jak na nádraží díky tomu, že mimopražští 
účastníci Ledovky měli s sebou batohy. Prohlídka byla poměrně zajímavá, ale díky 
velkému množství lidí jsme si jí moc neužili. Následně jsme pokračovali do muzea 
voskových figurín a poté do Náprstkova muzea. Naše další kroky vedly přes Karlův 
most, kde jsme si užili krmení racků. Poté logicky následovala návštěva Hradu, který 
jsme si celý prohlédli. Značně uondaní jsme ještě navštívili muzeum miniatur a pak už 
jsme se celý zničení odebrali do svých domovů. 
Účast : Krtek, Pepa, Dave, Kája, Helča, Honzík, Martin, Lenka 

Zapsal Krtek 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 2 ● Ročník 28 ● Únor 2009 

Ahoj 
Dálavani !!! 

 

Dostává se vám do 
ruky další 
Pampero. Najdete 
v něm informace o 
nejbližších akcích 
–Klínec a Jaráky, 
kdy už teď je jisté, 
že si velmi dobře 
zalyžujem, protože 
sněhu je tam oproti 
loňsku habaděj, ale 
i o akcích co 
připravujeme – 
věnujte prosím 
pozornost 
Velikonocům na 
Slovensku, ať víme 
zda tam nakonec 
pojedeme a také 
Republikovému 
setkání Pionýrů 
v květnu!!! 
Z uplynulých akcí 
máme za sebou 
Brdy, které myslím 
nakonec dopadly 
dobře a jen málo 
nás tentokrát dělilo 
od prvního místa. 
První únorový den 
jsme se vypravili 
na návštěvu muzeí 
v rámci Ledové 
Prahy a jen mě asi 
stejně jako vás mrzí, že nebyla otevřená bobová dráha na Proseku. 
Na závěr bych ještě rád upozornil ty zapomnětlivce, co nezaplatili příspěvky, nechť tak 
učiní v co nejkratší době. 

Krtek 



Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 
�EDĚLE 1.3. – SOBOTA 7.3.2009 

Stejně jako minulý rok tak i letos vyrážíme na Jaráky do Říček. Doprava do Říček bude 
letos stejná jako v loni – pojede se vlakem a věci (lyže+batoh) se budou přepravovat 
autem. Bydlet budeme jako vždy v chatě Bledule, která patří 8.PS Mír Praha 1. Aktuální 
informace o tom kolik je sněhu v Říčkách, jaké je tam počasí, atd. najdete na 
www.skiricky.cz  
Sraz: v neděli 1.3. v 10:15 hodin u trafiky na Dejvické  (vlak odjíždí v 11:11 hodin 
z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet, teplé oblečení a obutí ( jak na ven tak na 
lyže), lyže, oblečení a přezutí do chalupy, spacák, hygipotřeby, jídlo do pondělní večeře 
(včetně), baterku – bez ní se těžko chodí v noci na záchod a k potoku!!!! 850,- Kč na 
dopravu, ubytování a společné jídlo 
�ávrat : v sobotu 7.3. v 15:15 hodin ke klubovně (vlak přijíždí v 14:47 hodin na 
Hlavák) 
 

Další informace hlavně pro rodiče :   
1. Zabalený batoh a lyže v obalu přineste už v sobotu 28.2. mezi 19:30 – 20:00 

hodinou do klubovny 
2. Na cestu do vlaku si vezměte jen batůžek s obědem, atd.. 
3. Děti a lyže+batoh si vyzvednete v sobotu 7.3. v 15:15 hodin přímo u 

klubovny 
4. Přihlášku a peníze děti odevzdají v neděli ráno na srazu Terry  
5. Byl jsem nucen zvednou poplatek ještě o 50,-Kč, protože od minulého roku 

drobně podražilo ubytování 
6. Co se týče lyží tak si letos klidně můžete vzít i běžky, protože Kostěj je 

ochoten s vámi na ně jít.  
 

Jako pokaždé, tak i letos jsou jarní prázdniny koncipovány tak, aby si je každý užil, jak 
si představuje. Bude tedy záležet jen a jen na dětech, co budou chtít dělat. Nikoho do 
ničeho nutit nebudu, a když někdo projeví zájem se celý týden válet v chatě, tak mu 
bránit nebudu, ale to mohl zůstat v Praze a nejezdit s náma (to ovšem neznamená, že se 
děti budou moci svévolně toulat po horách).  U lyží je důležité, aby byly dobře zabalené 
a v obalu. Předpokládám, a je to i v zájmu dítěte, že lyže budou seřízeny a schopny 
provozu - potvrzení o seřízení nevyžaduji. Co je také ještě důležité je mít helmu na 
hlavu, bez které myslím není dobré na sjezdovku vůbec chodit. Co se týče peněz na 
vleky, tak společně s přihláškou dostáváte i informace o ceně vleků, takže je na vašem 
uvážení kolik dáte dítěti peněz. Jak už je za ta léta zažito, chodíme na velkou sjezdovku 
zpravidla buď na dopoledne, nebo odpoledne Rovněž by dítě mělo dostat i přiměřené 
kapesné (na pohledy, sladkosti, apod.). 
Již výše bylo zmíněno, že záleží na dítěti, co bude dělat, tak je možné si sebou vzít např. 
boby, na večer karty, deskové hry, pastelky, blok, knížku, výjimečně povoluji si sebou 
vzít mobila, game boye, discmena, atd… 
 

Kdybyste měli jakékoliv dotazy tak není problém zavolat a zeptat se. 
Info, dotazy…. Krtek 604 773 140 

�ejbližší akce 
Klínec 

21.2.2009 – SOBOTA 
Tento výlet nás zavede do míst, kde jsme snad ještě nikdy s oddílem nebyli. V této lokalitě je 
spousta krásných míst a je zde také jeskyně (je trošku podobná té v Divoké Šárce, kde straší 
duch sira Johna Skina, akorát je průchozí a delší), do které se půjdeme kouknout tak si 
s sebou nezapomeňte vzít baterku. Také vás čeká další stát USA a to Montana, kde je prý 
největší výskyt medvědů grizzly v USA, takže se máte na co těšit.. ☺ ☺ ☺. 
Sraz: v 8:15 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 9:10 z Bráníka) 
S sebou: běžné vybavení na akce (tužku, papír, šátek, uzlovažku, zápisník, nůž), oblečení a 
obutí dle počasí, jídlo + pití (oheň bude), baterku, 50,- Kč na vlak 
�ávrat: v 17:00 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 16:23 do Bráníka) 

Info, dotazy… Téra 723 521 433 
 

Co nás čeká 
Velikonoce na Slovensku 

8. - 13. 4. 2009 
Co se týče Velikonoc tak s nimi máme trochu problém. Potíž je hlavně v tom, že díky tomu, 
že se na Slovensku platí eurem, vše podražilo, a také nemůžeme opomenout fakt, že euro si 
momentálně stojí poměrně vysoko. Myšlenku sehnat ubytování na druhé straně Slovenského 
Ráje jsme museli opustit, protože v dané lokalitě je ubytování velmi drahé a také doprava 
tam by naše cestování velmi významně prodražilo. Nakonec jsme se rozhodli pro variantu jet 
do Podlesoku do kempu, kde se dá ubytovat v chatách a je to kousek od Hrabušic, kde jsme 
byli před dvěma lety ubytovaní, ale má to tu výhodu, že kemp je přímo u vstupu do SR, 
takže ho můžeme prozkoumat více. Co se týče plné ceny tak se bude pohybovat okolo 2 
300,-Kč (doprava, ubytování, částečná strava, cestovní pojištění). Proto od vás potřebuji 
nutně vědět, zda i za tuto cenu máte o Velikonoce zájem. V případě, že vás pojede 
minimálně pět budu si moct dovolit čerpat na každého účastníka cca 300,-Kč z dotací, což 
cenu vrátí někam na úroveň 2000,-Kč. Proto máte-li zájem i za těchto podmínek jet na 
Slovensko, dejte mi prosím neprodleně vědět SMS zda ano či ne, abychom se mohli 
rozhodnout co dál, protože je pomalu nejvyšší čas zamluvit ubytování a koupit lístky 
na vlak.  

Díky Krtek 604 773 140 
 

Republikové setkání pionýrských oddílů 
22.-24.5.2009 

Vzhledem k tomu, že už jsme se dvakrát účastnili pražského setkání oddílů tak jsem se letos 
rozhodl, že bychom se mohli konečně zúčastnit i republikového. Nahrává nám k tomu i fakt, 
že toto setkání se koná na Slapech což máme v podstatě za rohem. Jediné co je u takovýchto 
akcí za drobný problém je to, že je potřeba se nahlásit poměrně velmi brzo – do půlky 
března. Předpokládaná cena této akce bude asi 350,-Kč a v ceně bude doprava, program, 
ubytování a většina jídla. Více informací o akci najdete na www.setkani.pionyr.cz. Máte-li 
zájem o tuto akci dejte prosím vědět svým vedoucím družin nejpozději do 12.3.2009 !!! 

Krtek 


