
Uplynulé akce 
 

Malá Hraštice 
11.3.2006 

Všichni postupně dorazili na Dejvickou a po chvilce čekání na Adama jsme 
mohli vyrazit na cestu na nádraží. Jel s námi tentokrát i Armík (bývalý oddílový 
vedoucí) a Standa si ho hned vzal na paškál a za celý výlet s nim stihl probrat snad 
všechny „pamětnické otázky“, co ho napadly ☺. No, každopádně jsme se asi hodinku 
a půl kodrcali vlakem za příjemných rozhovorů  o všem možném. My jsme třeba hráli 
s Verčou šibenici a pak jsme přebírali gumu... V Malé Hraštici jsme Honzíkovi popřáli 
k desátým narozeninám. Pak jsem vysvětlila mamutí soutěž – skládání obrázků. 
Tentokrát jsme jednotlivé části upouštěli po cestě a děti je sbírali. Program měli na 
starosti Káňata – takže nám po pár set metrech cesty vysvětlili soutěž, která probíhala 
na stejném principu jako skládání, akorát se sbíraly papírky s čísly. 

Na rozcestí jsme zvolili kratší trasu, abychom měli víc času a po chvíli jsme se 
zastavili. Na ideální lesní plošince proběhl lov na mamuta – respektive, netradičně, na 
mamutí kly. Šlo o to, že každá družinka hledala poslepu mamuta nějakého ze soupeřů, 
vzala mu kel (šátek) a musela se celá dopravit na kraj cesty. Špatně zvolenou taktikou 
pak vznikaly celkem komické situace ☺. Já se nejvíc bavila, když děti scházely z lesa 
na cestu. Okraj byl totiž zledovatělý, takže se spíš klouzaly… 

Poté jsme už pomalu hledali nějaké místo na oheň. S pomocí nepříliš 
zálesáckých způsobů jsme rozdělali oheň a upekli všechno, co se upéct dalo. Potom 
proběhl mamutí kvíz – tentokrát Krtek rozvěsil otázky po stromech, za každou odpověď 
byl určitý počet bodů a šlo o to, aby člověk dosáhl správného součtu. V našem případě 
to bylo magické číslo 19. Během kvízu se řádně rozsněžilo, ale my neměli na výběr. 
Museli jsme celkem pospíchat na vlak. Prošli jsme Mníškem, podešli dálnici a nastal 
problém. Měli jsme málo času a navíc jsme zvolili špatnou cestu. Holt, to se občas stane 
každému. Než jsme se dopravili na nádraží, tak byl náš původní vlak samozřejmě v dáli. 
Takže jsme čekali na další, přitom jsme vyhodnotili všechny soutěže, obvolali rodiče, 
aby s námi počítali až o hodinu později, naučili jsme Dorotku kupovat lístky na 
skupinovou slevu a pak už nám to naštěstí jelo. Cestou zpět Krtek probíhal s Dorotkou 
proběhlý výlet a zasvědcoval jí do tajů vedení ☺. Atmosféra byla veskrze unavená, 
Pipina mi uínala na rameni a já jí zase na hlavě… Dorazili jsme do Prahy – Vršovic, 
rozloučili se s Armíkem, který mířil do centra a my ostatní jsme se vydali na stanici 
metra Vyšehrad a odtud metrem domů ☺. Sláva nazdra výletu, zmokli jsme dost, ale už 
jsme tu!!! 

 
Účast: Krtek, Armík, Terry, Pipina, Standa, Dorry, Varťas, Verča, Kája, oslavenec 

Honza, David, Martin K., Adam, Kevin, Lenka, Jozz a Mikeš 
 
Ušli jsme: 12 km 

Zapsala Terry 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 3 ● Ročník 25 ● Březen 2006 

Ahoj Dálavani ! 
Další Pampero si k vám 
prokousává skrz husté 
sněžení a sněhové závěje 
cestičku, aby vám sdělilo 
důležité informace. Počasí si 
z nás evidentně dělá šoufky a 
já jen doufám, že zima už 
brzo skončí a nastoupí jaro.  
Toto Pampero je hlavně 
věnováno naší cestě na 
Slovensko, ale jsou v něm i 
další informace. O samotném 
Slovensku se zde zmiňovat 
nebudu, protože si o tom 
můžete přečíst na jiném 
místě. Jen bych k tomu řekl 
tolik, že už se tam moc těším 
a doufám, že nejsem sám. 
(ještě bych rád upozornil 
děvčata, aby doma 
nezapomněly krásně 
malovaná vajíčka, protože 
my chlapci je určitě budeme 
v pondělí 17.4. vyžadovat 
s pomlázkou v ruce !!! ☺ ☺ 
☺) 
Máme za sebou dvě březnové 
výpravy. První byla do Malé 
Hraštice a zde se nám po 
dlouhé době stalo, že nám 
ujel zpáteční vlak. Bylo to 

také trochu způsobené tím, že v půlce výletu se radikálně změnilo počasí ( za cca hodinku napadlo 
dobrých 20 cm sněhu a sněhové vánice jsme se nezbavili do konce výletu). Druhou akcí byla 
návštěva Národního muzea, kde se děti pěkně vyblbly a hlavně výstava Média včera a dnes měla 
velký úspěch – děti blbly před kamerami, zkoušeli vysílat jako v rozhlase, byli jsme v televizním 
studiu – no prostě paráda. 
Co mě jen trochu v poslední době zlobí je vaše chování při cestování v metru. Měli byste si 
uvědomit, že už prostě nejsme venku v přírodě, kde je možné blbnout. V metru se zkrátka neblbne 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Také se blíží období, kdy se někteří  z vás vydají na školu v přírodě či jinou akci pořádanou 
školou. Proto bych vás prosil, kdybyste mi dopředu dali vědět, kdy na školní akci jedete. Potřebuji 
to vědět z důvodu naplánování programu na výpravách. Stačí když o tom informujete své vedoucí 
družin. 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Velikonoce na Slovensku 
Slovenský ráj - Hrabušice 
!!! pro p řihlášené zájemce !!! 

12.-17.4.2006 
Naše dlouho očekávaná a dlouho připravovaná výprava na Slovensko je za dveřmi, a tak 
přinášíme přesné údaje a podrobnosti pro ty z vás, kteří na tuto akci pojedou. Informace přímo 
o Slovenském ráji je možné získat na internetu na stránkách - http://www.slovenskyraj.sk 

SRAZ: ve středu 12. dubna v 22:05 hodin u Delvity nebo v 22:15 hodin u trafiky na 
Dejvické a nebo v 22:55 hodin přímo na Hlavním nádraží u pokladen vlevo. (V 23:00 
odcházíme do vlaku (R 423 Cassovia), kterým pojedeme celou noc - v lehátkovém vagónu.)  
NA SRAZU JE TŘEBA ODEVZDAT:  platný cestovní pas !!! 
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, jídlo do páteční večeře včetně 
(od sobotní snídaně vaříme společně), tužku, papír, šátek, uzlovačku, kapesné ve 
slovenských korunách (cca 200 Sk na sladkosti atd.), knížku, oblíbeného plyšáka, digihru, 
discmena a podobně. 
CO S SEBOU NEBRAT : spacák, ešus !!! 
BYDLET  budeme v penzionu Viera v Hrabušicích, což je přímo na samém začátku 
Slovenského ráje. Je to plně vybavený penzion – k dispozici je kuchyňka a spát budeme 
v postelích s povlečením, v koupelně je nádherně velká rohová vana ☺, je tam televize, atd... 
Bližší informace o penzionu najdete na internetu na adrese – 
http://www.slovenskyraj.sk/privatviera.html 
CENA za celou akci je 1 400 ,- Kč. Vzhledem k tomu, že musím v předstihu nakoupit 
jízdenky na vlak (+ lehátka a místenky), prosím Vás abyste výše zmíněnou částku zaplatili v 
hotovosti nejpozději DO ČTVRTKA 30. BŘEZNA !!! .  
NÁVRAT:  v pondělí 17. dubna v 21:53 hodin na Hlavní nádraží (R 242 Fatra), děti si je 
možné vyzvednout buď přímo u vlaku nebo v 22:30 hodin u trafiky na Dejvické a nebo 
v 22:45 hodin u Delvity. Jen nezapomeňte na to, že je možné, že vlak bude mít zpoždění. 
 

Doplňující informace: 
• Doprava na a z nádraží – máte tři možnosti kde můžou děti čekat a kde si je na konci výletu 

můžete vyzvednout. Jen bych potřeboval vědět, kde děti budou čekat, abych měl přehled.  
• Cena na osobu – cena celého výletu se skládá z několika částí. Nejdražší položkou je doprava  

950,-Kč (141,-Kč lehátko tam, 30,-Kč místenka zpět a  779,-Kč samotná jízdenka tam i zpět), 
ubytování nás bude stát 600,-Kč, společné jídlo 100,-Kč, cestovní pojištění 50,-Kč. Celkem to 
vychází na 1 700,-Kč, ale z grantů od Magistrátu každému účastníkovi akce přispěji částkou 
300,-Kč, takže konečná cena bude těch výše zmíněných 1 400,-Kč. 

• Cestovní pojištění - pro cesty do zahraničí je dobré se pojistit. Pro všechny účastníky tohoto 
výletu jsem zajistil hromadné připojištění u VZP (je jedno, že někteří jsou pojištěni u jiné ZP). 

• 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… Krtek 604 773 140 
 

Bodování Únor 
 

Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 

Adam 144 35 5 10 20 0 0 214 1. 
Kája 106 35 20 10 20 0 0 191 2.-3. 
Kevin 125 35 1 10 20 0 0 191 2.-3. 
Honza  116 35 15 4 20 0 0 190 4. 
Verča 110 35 10 10 20 0 0 185 5. 
Martin K. 98 35 20 10 20 0 0 183 6. 
Pepa 107 35 0 10 20 0 0 172 7. 
Jozz 106 35 5 10 0 0 0 156 8.-9. 
Mikeš 111 35 0 10 0 0 0 156 8.-9. 
Helča 85 35 5 10 20 0 0 155 10. 
Varťas 86 35 0 8 20 0 0 149 11. 
Dorotka 97 35 0 10 0 0 0 142 12. 
Napínáček 87 35 0 10 0 0 0 132 13. 
Standa 83 35 0 10 0 0 0 128 14. 
Martin 83 35 0 8 0 0 0 126 15.-17. 
Ivoš 83 35 0 8 0 0 0 126 15.-17. 
Lenka 81 35 0 10 0 0 0 126 15.-17. 
David 79 35 0 8 0 0 0 122 18. 
Lukáš 76 35 0 8 0 0 0 119 19. 

 

V březnu slaví 
 

Krtek 2.3. ( narozeniny - 29) 
Honza Č. 11.3. (narozeniny – 10) 

Pepa 19.3. (svátek) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
 
 

Hádanka 
 
Nová hádanka zní:  Který z bývalých vedoucích byl s námi na výpravě v Malé 
Hraštici ??? 
Nápověda : Popelka, Madis, Armík nebo Milan !!!! 

Krtek 
 
 


