
Bodování únor 2009 
 

Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika další Součet Pořadí 

Kája 60 6 20 10 20 20 0 136 1. 

Martin 54 6 20 10 20 0 0 110 2. 

Honza  48 6 15 10 0 0 0 79 3. 

Lenka 52 6 0 10 0 0 0 68 4. 

Helča 46 6 0 10 0 0 0 62 5. 

Dave 46 6 0 10 0 0 0 62 6. 

Matěj 43 6 0 10 0 0 0 59 7. 

David 42 6 0 10 0 0 0 58 8. 

Kačka 41 6 0 10 0 0 0 57 9. 

 
 

Uplynulé akce 
 

Říčky v Orlických horách 
1. - 7. 3. 2009 

 

Již tradičně trávíme jaráky v Říčkách v Orlických horách na základně 
8. PS Mír - chata Bledule. I letos tomu nebylo jinak a tak jsme v počtu 
10-12 lidí (všichni vedoucí zde nebyli celou dobu) vyrazili vstříc 
sněžným radovánkám. Celý týden jsme vyplnili lyžováním na velké 
sjezdovce, kde jsme byli třikrát, jednou jsme byli i na večerním lyžování 
na malé sjezdovce a také jednou proběhla běžkařská výprava pod 
vedením Kostěje.  
Jinak jsme také blbli kolem chaty a někteří odvážlivci si i několikrát 
skočili ze střechy kůlny do sněhu.   
Večery jsme trávili ve společnosti stolních her, občasného pouštění filmů 
a pak samozřejmě v zajetí svých vlastních mobilů, které vás snad 
neomrzí nikdy. 
Počasí sice bylo celý týden čím dál tím horší – hodně to tálo, ale sněhu 
bylo i přes to hodně a tak jsme se všichni vrátili po týdnu skvěle 
vyblbnutí a odpočatí.  
Když bude zájem tak do Říček můžeme jet i za rok – záleží to na vás. 
 
Účast: Krtek, Kostěj, Zlata, Téra, Krysa, �apínák, Honza, Dave, Kája, Helča, Martin, 

Lenka 

 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 3 ● Ročník 28 ● Březen 2009 

Ahoj Dálavani ! 
 

Máme tady další měsíc 

a tím pádem vychází 

i další Pampero. 

�edávno se mě někdo 

z vás ptal, proč 

se vlastně náš oddílový 

časopis jmenuje 

Pampero. Takže vězte, 

že Pampero je silný 

studený vítr, který se 

prohání v pampách 

Jižní Ameriky. A náš 

časopis se tak jmenuje 

proto, že v dřívějších 

dobách vycházel jen 

v počtu 3 výtisků a na 

každou družinu 

připadal jeden. Byla to 

totiž doba, kdy se vše 

ještě psalo na psacích 

strojích a kopírka 

a počítač byly vcelku 

neznámé pojmy. Tudíž 

bylo nutné, aby si ho 

členové mezi sebou 

předávali co nejrychleji, aby se k nim požadované informace dostaly co nejdříve 

– proto tedy Pampero. 

Z akcí máme za sebou podařené jarní prázdniny, kde nám tentokrát počasí 

docela přálo a všichni si pěkně zalyžovali a zaběžkovali no zkrátka dosytosti 

vyblbli. 

Před sebou máme velikonoce na Slovensku tak doufám, že tento výlet bude stát 

za to a jen mě hodně mrzí, že s vámi nemohu jet – no tak mi aspoň pak budete 

vyprávět. 
 

Krtek 



Velikonoce na Slovensku 
Slovenský ráj – Hrabušice – Autocamp Podlesok 

8. - 13. 4. 2009 

 
Další výprava našeho oddílu na Slovensko je za dveřmi takže vám přinášíme přesné informace. 

Jedeme znovu do Slovenského Ráje, kde jsme v roce 2006 už byli, ale tentokráte budeme 

ubytovaní přímo u vstupu do SR což nám umožní propátrat místa kam jsme se minule nedostali. 

Pro úplnost ještě uvádím, že šéfkou akce je Téra, protože Krtek bohužel nedostal v práci 

dovolenou a tak na Slovensko nemůže jet �. Aby nás bylo více tak s námi pojedou i naši kamarádi 

z 32.PS Pláňata.  Informace přímo o Slovenském ráji je možné získat na internetu na stránkách - 

www.slovenskyraj.sk 

 

SRAZ: ve středu 8.4. v 22:30 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 0:09 z Hlaváku, ale 
protože pojedeme v lehátkovém vagónu tak tam musíme být dříve; vlakem pojedeme celou noc)  
/A SRAZU JE TŘEBA ODEVZDAT: platný cestovní pas (vedoucí mohou použít občanku), 
list účastníka !!! 
S SEBOU: vybavení na vícedenní výlet do chalupy, oblečení a obutí – dle počasí !!!! (je možné, 
že tam ještě budou zbytky sněhu, tak tomu nezapomeňte přizpůsobit své oblečení ), náhradní boty 
(nejlépe nějaké botasky nebo tenisky, případně další pohorky, ale určitě ne sněhule) hygipotřeby, 
pyžamo, převlečení do chalupy, přezutí, ešus+lžíci, jídlo do páteční večeře včetně (od sobotní 
snídaně vaříme společně), tužku, papír, šátek, uzlovačku, kapesné v eurech (cca 5-10 euro – záleží 
to na vás), knížku, oblíbeného plyšáka, digihru, MP3, mobil a podobně. 
CO S SEBOU /EBRAT : spacák  
BYDLET budeme v autocampu Podlesok v chatkách pro 5 osob (máme objednané 3 chaty), 
v každé chatce jsou postele s povlečením, sprcha + záchod. Kuchyň a společenská místnost je 
k dispozici v budově kousek od chatek. Bližší informace o ubytování najdete na 
www.slovenskyraj.sk/atc.html 
CE/A za celou akci je 1 800 ,- Kč. Tuto částku prosíme odevzdat nejpozději na schůzce ve 
čtvrtek 2.4.2009 !!! /ÁVRAT: v pondělí 13.4. v 20:54 hodin na Hlavák (Ex 126 Fatra), děti si je 
možné vyzvednout buď přímo u vlaku nebo v 21:20 hodin u trafiky na Dejvické. Jen 
nezapomeňte na to, že je možné, že vlak bude mít zpoždění (o případném zpoždění vás budem 
informovat). 
 

Doplňující informace: 
 

• Cena na osobu – cena celého výletu byla stanovena na již výše zmíněných 1 800,-Kč, ale 
náklady jsou vyšší takže počítám, že na každého účastníka přispějeme částkou 400-500 Kč 
z dotací MHMP. V ceně je doprava vlakem tam i zpět (lehátka a místenky), ubytování, 
pojištění a společné jídlo od sobotní snídaně. 

• Cestovní pojištění - pro cesty do zahraničí je dobré se pojistit. Pro všechny účastníky tohoto 
výletu bude zajištěno připojištění u Generali s kterou má Pionýr smlouvu. 

• Mobil – je možno si ho sebou vzít, ale nemám vůbec představu jak se v současné době na 
Slovensko volá (jaké platí tarify a ceny), ale děti ho klidně sebou mít můžou. 

 
Info, dotazy… Terry 723 521 433 

 

/ejbližší akce 
 

Ostroh a okolí 
28. 3. 2009 

 

�a tento výlet se vypravíme do Divoké a naším cílem bude Ostroh, kde po pěti letech 

znovu vykopeme listinu věrnosti (listina věrnosti se vykopává přibližně 1x za 5 let a 

všichni přítomní se na ní podepisují). Také nás čeká další stát USA a to Illinois a 

prozradím, že hlavním městem je Springfield – o čem by ten výlet asi mohl být …??? ☺ 
☺ ☺ . Takže neseďte doma a pojeďte s námi. 

 
Sraz: v 10:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: oblečení a obutí dle počasí, pomůcky jako na schůzku (tužku, papír, šátek, 
uzlovačku, zápisník), 2 lístky na MHD nebo lítačku, jídlo a pití (oheň nebude), případně 
doporučuji pláštěnku 
/ávrat: v 17:00 zpět k trafice na Dejvickou 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 

 
 
 

 

V březnu slaví 
 
 

Krtek 2.3. ( narozeniny - 32) 
Honza 11.3. (narozeniny – 13) 

Pepa 19.3. (svátek) 
 
 

!!! Blahopřejeme !!! 
 

 
 
 

Hádanka 
 
/ová hádanka zní:  Jak se jmenuje letadlo, které ke svým cestám po světě používá 
prezident USA ? 
�ápověda: v USA  je to volací jméno každého letadla, ve kterém se nachází úřadující prezident USA 

 
 


