
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 2 ● Ročník 25 ● Únor 2006 

Ahoj 
Dálavani !!!  

Dostává se vám do ruky 
další Pampero. 
Tentokrát je zase 

jednostránkové 
a dokonce jsem chvilku 
uvažoval jestli ho má 
smysl v únoru vydávat, 
když pomalu není co do 
něj dát. Ale nakonec se 
ukázalo, že se nějaké 
informace najdou. 
Z těch nejdůležitějších 
je ta, že na Slovensko 
jedeme, protože 
se přihlásilo dost 
zájemců a tím pádem se 
dvoudenní výlet  
7.-9.4.2006 ruší. 
V současné době 
s Terry finišujeme 
ve výběru vhodných 
penziónů a snad tak do 
14 dnů bychom měli 
mít jasno. Co mě jen 
trochu s Velikonocemi 
mrzí, je fakt, 
že se zájemci měli 
přihlásit do 9.2. což 
se teda úplně nestalo. 
Nejste to všichni, ale 
pokaždé se někdo 
najde, kdo nedodrží 
nějaký termín. Docela 
nám to komplikuje 
život, a proto bych byl 
rád, abyste se v tom 

polepšili. (když ne, tak budu tvrdý a opravdu nevezmu nikoho jiného než toho, kdo se včas přihlásí !!!). 
Jinak máme za sebou jarní prázdniny v Říčkách, kde bylo letos spousty sněhu a všichni si dosyta 
zalyžovali. Honza se docela obstojně naučil lyžovat a na výpravu na běžkách s Helčou a Honzou budu 
taky dlouho vzpomínat ☺ ☺ ☺ a myslím si, že oni taky – bylo to prostě super a já jen doufám, že za 
rok třeba pojede víc mladších členů oddílu (chalupu jsem už na příští rok zamluvil) !!!!! 
A jedna věc nakonec, u akce „Noční pochod“, která se měla konat 28. - 29.4.2006 se termín změnil na 
12. – 13.5.2006. Tak pozor na to! 

Krtek 



Nejbližší akce 
Malá Hraštice  

11.3.2006 – SOBOTA 
 

Na tuto jednodenní výpravu se pojedeme kouknout na místo, kam pojedeme v květnu 
na setkání pražských pionýrů. Tak se aspoň koukneme jak to tam vypadá. Já jsem tam 
na srazy jezdil jako malý Krteček a už si to taky moc nepamatuju ☺. Potom bychom 
se měli pohodovou cestou dostat až do Mníšku pod Brdy, odkud pojedeme domů. 
Zároveň se můžete na tomto výletě těšit na další lovení mamuta a taky jednu premiéru. 
A to tu, že program budou mít na starosti některá Káňata !!!!! 
Sraz: v 8:10 hodin u Delvity nebo v 8:20 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 9:03 
z Hlaváku) 
S sebou:  běžné vybavení na jednodenní výpravu (tužku, papír, šátek, uzlovačku, 

nůž..), vhodné oblečení a obuv, jídlo + pití (oheň bude), 50 Kč na vlak 
Návrat:   v 17:30 hodin zpět k trafice na Dejvickou nebo 17:40 hodin k Delvitě (vlak 
přijíždí v 16:36 do Vršovic) 
 

Národní muzeum 
!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 

12.3.2006 – NEDĚLE 
Sraz : v 13:30 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou : tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, 60 Kč 
na vstup do muzea 
Návrat :  v 17:00 zpět k trafice na Dejvickou  

 
Info., dotazy …. Krtek 604 773 140 

 
 

V Únoru slaví 
Martin K. 3.2. (narozeniny – 8) 
Dorotka 7.2. (narozeniny – 15) 
Standa 8.2. (narozeniny – 15) 

  Mikeš 8.2. (narozeniny – 7) 
Martin 13.2. (narozeniny – 15) 

Verča 7.2. (svátek) 
Lenka 21.2. (svátek) 
!!! Blahop řejeme !!! 

 

Hádanka  
Nová hádanka na únor zní : Vzpomenete si ještě jak se jmenoval oddíl, který vyhrál 

sošku mamuta na Brdech ??? 
Nápověda : Dálava, Sírius nebo Oko 

Krtek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co nás čeká 

Velikonoce na Slovensku 
12.-17.4.2006 

Jak už jistě víte, protože se přihlásilo dostatek zájemců o Velikonocích na Slovensko 
pojedem (jupí !!! ☺). Podrobné informace najdete až v březnovém Pamperu, ale něco 
je jisté už teď. Co je nejdůležitější – všichni si musíte obstarat pas bez něho to bohužel 
nejde. Byl bych rád aby i ti co mají občanku si pas vzali (pro jistotu). Pas vám vystaví 
na obecním úřadě v Praze 6, platí se 50,-Kč, platnost dokladu je 5 let a doba vydání je 
30 dnů (tak na to myslete zavčasu !!!).  
Konkrétně bychom se na Slovensko měli podívat do Slovenského ráje a bydlet bychom 
měli v nějakém penzionu (ať si to pěkně užijeme, když už tam budeme). Od toho by se 
měla také odvíjet cena, která by se měla pohybovat kolem 1000,-Kč (přesnou částku 
vám zavčasu sdělím, až bude jasné kolik nás bude stát ubytování). Odjezd je 
naplánován na středu 12.7. v nočních hodinách – cca 23:30 hodin a návrat v pondělí 
17.4. ve večerních hodinách – cca 22:00 hodin. Myslím si, že to je zatím vše a kdyby 
vám bylo něco nejasného tak neváhejte a zavolejte mi. Na závěr ještě kdo tedy jede na 
Velikonoce – Krtek, Krysa, Terry, Pipina, Martin, Lukáš, Standa, Ivoš, Napínáček, 
Verča, Kája, Honza, Kevin, Martin K.  

Krtek  
 

Bodování leden 2006 
 

Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 

Helča 26 15 0 8 20 20 0 89 1. 
Honza  30 15 0 10 20 0 0 75 2. 
Martin 28 15 0 8 20 0 0 71 3. 
Martin K. 24 15 0 10 20 0 0 69 4. 
Napínáček 20 15 0 8 20 0 0 63 5.-6. 
Adam 18 15 0 10 20 0 0 63 5.-6. 
David 13 15 0 10 20 0 0 58 7. 
Pepa 14 15 0 8 20 0 0 57 8.-9. 
Mikeš 12 15 0 10 20 0 0 57 8.-9. 
Kevin 11 15 0 10 20 0 0 56 10. 
Ivoš 10 15 0 8 20 0 0 53 11. 
Varťas 9 15 0 8 20 0 0 52 12. 
Kája 8 15 0 6 20 0 0 49 13. 
Dorotka 22 15 0 8 0 0 0 45 14. 
Verča 19 15 0 8 0 0 0 42 15.-16. 
Lenka 17 15 0 10 0 0 0 42 15.-16. 
Standa 17 15 0 8 0 0 0 40 17.-18. 
Jozz 15 15 0 10 0 0 0 40 17.-18. 
Lukáš 7 15 0 8 0 0 0 30 19. 



 

Uplynulé akce 
Říčky v Orlických horách - jaráky  

12.-19.2.2006 
Do Říček jsme dorazili hned třemi způsoby. Krtek s Kostějem a Popelkou jeli autem, 
Krysa jel transitem se všemi věcmi a zbytek jel vlakem až do Rokytnice, odkud nás do 
Říček odvezl Krtek autem. Všechny naše věci už byly odnošené ☺ (nám to udělalo 
radost, ale těm, kteří to nosili asi moc do smíchu nebylo…). Takže jsme si vybalili, 
uspořádali jídlo, proházeli cestičky k potoku a na záchod, došli pro vodu do studánky, 
no prostě jsme se nenudili. Když byly všechny tyto věci hotovy, přišel večeře či, pro 
některé, odpoledního šálku čaje a pak se každý zabavil dle svého. Na své si přišly 
knížky, Víťův notebook, různé hry, mobily… Pak jsme se domluvili, co bude kdo dělat 
v pondělí (rozhovory typu „jdu na malou nebo na velkou“ jsou už bezpochyby tradiční) 
a šli jsme spát. 
Myslím, že nemá cenu rozepisovat, co jsme přesně každý den dělali. Každý si přišel na 
své a to je nejdůležitější. Vystřídali jsme lyže, snowboardy, někteří i běžky. Všichni se 
nakonec dostali až na velkou sjezdovku a to dokonce i Honzík, který stál v pondělí na 
lyžích poprvé (vzdejme holt našemu učiteli Popelkovi). Malá sjezdovka patřila letos 
v podstatě jenom nám. Když jsme tam nebyli, tak tam ani nepouštěli vlek. Teda, občas 
ho nepouštěli ani když jsme tam byli ☺. Samozřejmě jsme si nenechali ujít středeční 
večerní lyžování. Ve čtvrtek bylo hromadné koupání. Byl to zážitek především pro ty, 
kteří tyto prázdniny s námi absolvovali poprvé. Snad každý si dle svého výběru udělal 
nějaký ten odpočinkový den. Samozřejmě proběhl flétnový koncert v podání Helči, 
Terry a Krtka. Ve čtvrtek odjel Popelka, ale přijel Madis a v pátek nás opustil Krysa. Na 
závěr pobytu jsme si užili pěknou koulovačku před chatou. V sobotu večer ještě vyrazili 
asi tři Káňata obhlídnout místní „diskotéku“. Od úterý bylo společné jídlo a snad 
nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že jsem hlady určitě netrpěla. Co se týče počasí, 
tak úplně modrá obloha nebyla, ale to se na horách nedá ani moc čekat. Trochu nám i 
zasněžilo a ke konci pobytu začalo trochu tát, ale přesto všechno si myslím nemusíme 
stěžovat. 
Nedělní odjezd byl poněkud rychlejšího rázu než máme ve zvyku. Sice jsme si 
předbalovali už v sobotu večer, ale stejně jsme měli ráno trochu naspěch. Náš taxík 
Krtek nás opět nadvakrát odvezl na nádraží a odtud už jsme pokračovali bez potíží 
vlakem do Prahy a metrem až ke klubovně. Tam jsme se akorát sešli s rodičema, 
naložili jim naše zavazadla na záda nebo do kufru ☺ a pelášili domů. Sláva nazdar 
výletu! 
 
Účast: Krtek, Popelka, Kostěj, Madis, Krysa, Pipina, Terry, Ivoš, Martin, Lukáš, Pepa, 
Víťa, Napínák, Helča, Honza, David 
Ujeli jsme: neskutečné množství kilometrů na sjezdovkách i na běžkách 

Zapsala Terry 
 


