
i když občas značka nesmyslně odbočila od řeky a vedla nás zacházkou přes Strážišt
zajímavého, snad jen to, že cesta vedla do velkého kopce a pak zase zpět k řece. N
jsme narazili na jakýsi závod (něco jako Stezka) a cestou nás míjela spousta závodník
Protože už byl čas na oběd, tak jsme se kousek před Černou Hatí zastavili a dali si parádn
děti natáčely reklamu na Pionýr a dost se u toho vyblbly ☺. 
Cesta nás znovu zavedla kus od řeky a pak zase zpět což se nám moc nelíbilo, ale nebylo to tak hrozné. Cesta 
podél Střely byla moc hezká a pořád bylo na co koukat. Potkali jsme ještě několik bývalých mlýn
pionýrskou táborovou základnu, kde nás hlavně zaujal houpající se most přes Střelu.
Čas letěl jako splašený a my se museli vydat dále. Cestou jsme ještě viděli mrtvého kance, a když už se zdálo, 
že cesta nemá konce tak se před námi vynořilo nejmenší město v ČR – Rabštejn nad St
V Rabštejně jsme si prohlédli Židovský hřbitov a také jsme si ujasnili, jaký 
a hrázděnou chalupou. Úplně na konci Rabštejna jsme zakotvili v hospůdce, kde js
výborné bramboráčky. 
Pomalu se začínalo stmívat a my se vydali na poslední dnešní část cesty a to po červené sm
Za necelou hodinku už jsme byli na místě a za úplné tmy jsme hledali místo na spaní (zde se op
že bez dobře svítící baterky to opravdu nejde). Místo jsme našli, vybalili jsme si spacáky, najedli se a za 
chvilku se lesem neslo jen naše spokojené oddychování. 
V neděli jsme si trošku přispali a pak vyrazili po žluté směr Žihle. Cestou jsme potkávali spoustu skalek, 
kterým jsme neodolali a také dva velké skalní útvary – Dědek a Bába a také několik viklan
opravdu pěkná a pořád bylo na co koukat. Pak  už jsme došli do Žihle, kde jsme po
s několika přestupy odvezl zpět do Prahy. 
Výprava to byla pěkná a i počasí bylo perfektní – ani vedro ani zima. Prostě příjemné rozlou
v lese. 
 

Účast: Krtek, Téra, Honza, Kája, Lenka, Martin, Helča 
Ušli jsme: 30 km. 

 

Zlenická Hláska 
10. 10 .2009 

Sešli jsme se v půl deváté na Dejvické, a po chvíli čekání na Matěje jsme v úctyhodném po
dvou vedoucích vyrazili na Hlavní nádraží a posléze vlakem do Senohrab. Cestou se Bá
mě první úkol z Dálavanské pětky, z čehož mám radost a doufám, že všichni Sloni budou pokra
stopách. Po výstupu z vlaku jsem udělala pár fotek jednotlivých členů, navzájem jsme se všichni p
rozdělili se do dvou teamů a dali se do „souboje o Pečeť“. Po žluté značce jsme vyrazili na Zlenickou Hlásku, 
po cestě hráli různé teamové souboje a pod Zlenickou Hláskou si přečetli legendu o králi Artuš
jsme vystoupali na kopec ke zřícenině Hlásky, tak jsme potkali barda, který nám 
bezpečno, a že nás přes hrad provede. Přesto na nás ale zaútočil zlý lapka a nebýt state
tak bychom jistě byli všichni přinejmenším oloupeni. Hektor ale lapku odehnal a pak nás vyzval, abychom se 
cvičili v rytí řství a sami se po jeho vzoru stali rytíři krále Artuše. Tím začala naše nová celoro
První z rytířských ctností, ve které jsme se cvičili, byla statečnost. Dostali jsme od rytí
bylo ubránit se před nájezdem deseti útočníků. Utvořili jsme kolečko kolem bojovníka uprost
pořadí po něm házeli papírové koule, které musel odrážet půjčeným štítem. Svou state
prakticky všichni, i když často pouze o vlásek. Po tomto náročném tréninku jsme se odebrali na Hlásku na 
oběd a poté zpátky dolů, na červenou značku a směrem do Čerčan. Zastavili jsme se ale celkem brzo na 
plácku u vody a zahráli si další hry, jak teamové v rámci souboje o Pečeť (Král a Šašek a další), tak i r
honičky, třeba na Pneumatiky :-). Pak už byl skutečně čas se do toho obout a chvíli šlapat, abychom v klidu 
stihli vlak. Oblíbenou hrou výletu se stal Zmizík, který během cesty proběhl ně
dožadovaly dalších kol :-). Soutěž o Pečeť jsme vyhodnotili hned po příchodu na nádraží 
neodnesli nic jiného než studentskou pečeť. Ve vlaku po cestě zpět jsme potkali hodnou v
dětem věnovala nějaké své básničky a kalendáře. Díky zpoždění vlaku jsme dorazili asi o deset minut pozd
a rychle se s rodiči rozešli do svých domovů. 
 

Účast: Téra, Honza, Kája, Helča, Dave, Lenka, Martin, Kačenka, David, Matěj, Bára, Ruda 
Ušli jsme: 7 km    
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Zapsala: Téra 

Měsíčník turistického oddílu Dálava
Číslo 10 ● Ročník 2

rytíře Hektora, a kde začala naše nová celoro
hrozně mě mrzí, že jsem tam s vámi nemohl být, protože to prý bylo moc zajímavé.
Před námi je samozřejmě také spousty zajímavých výlet
pokud možno co nejvyšší. Za zmínku stojí podzimky, která strávíme v
a hlavně poznáme další oddíl – Sírius, protože tam jedeme spole
Pamperu jsem se vás ptal zda máte zájem jet na jarní prázdniny. Nakonec jste rozhodli, 
že ano, a tak znovu pojedeme do Říček. Doufám, že si sn
máme prázdniny až v půlce března. 
No zkrátka si myslím, že i v tom dalším školním roce se máte t

turistického oddílu Dálava 
čník 28 ● Říjen 2009 

 

Ahoj 
Dálavani ! 
 
A je tu další 
Pampero, které 
je jako vždy 
nabité spoustou 
informací. Naše 
oddílová činnost 
již dostala svůj 
řád a tak 
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a výlety.  
Máme za sebou 
dva výlety 
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nad Střelou, kde 
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mnoho, ale výlet 
to byl pěkný. 
Také jsme se 
byli kouknout na 

Zlenickou 
Hlásku, kde 
jsme potkali 

ala naše nová celoroční hra s názvem „Rytíři kulatého stolu“ a 
vámi nemohl být, protože to prý bylo moc zajímavé. 

 také spousty zajímavých výletů a já jen doufám, že účast bude 
pokud možno co nejvyšší. Za zmínku stojí podzimky, která strávíme v Adršpachu 

Sírius, protože tam jedeme společně. V minulém 
Pamperu jsem se vás ptal zda máte zájem jet na jarní prázdniny. Nakonec jste rozhodli, 

ček. Doufám, že si sněhu užijeme dosyta, i když 

tom dalším školním roce se máte těšit.   
Krtek 



Nejbližší akce 
 

Podzimní prázdniny – Janovice u Trutnova 
28. 10. - 1. 11. 2009 

Další podzimky jsou před námi a i tentokrát určitě budou stát za to. Pojedeme se kouknout 
do Adršpachu, kde jsou moc pěkná skalní města, která celá projdeme (možná pojedeme i na loďce 
po skalním jezírku). Na tyto podzimky s námi pojedou kamarádi z oddílu Sírius (známe z Brd). 
Bydlet budeme v turistické ubytovně kousek od vstupu do skalního města, spát budeme 
na postelích a k dispozici nám bude plně vybavená kuchyňka, takže ešusy nechte doma. 
Samozřejmě nás čeká nějaká celovýletová hra a také další rytířská ctnost – tentokrát trpělivost 
rytíře Kaye. Také myslete na to ať máte dostatek teplého oblečení a obutí, protože jak je vidět, 
počasí je nevyzpytatelné. Co se týče peněz, tak vzhledem k výběru místa je ubytování dražší než 
obvykle a také společné jídlo začíná výrazně dřív což má vliv na výši ceny. Ale každému dítěti 
přispěji z grantu MHMP částkou 400,-Kč na celé podzimky takže cena není až tak vysoká. 
Sraz: ve středu 28. 10. v 7:20 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 8:11 
z Hlaváku)  
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky jako na schůzku, 
přezutí a převlečení do chalupy, spacák, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, pevnou 
nepromokavou obuv,  jídlo - oběd na středu (od středeční večeře je jídlo společné), 
700,- Kč na dopravu, ubytování, vstupy a společné jídlo, doporučuji pláštěnku  
Nebrat: ešus + lžíci, karimatku 
Návrat:  v neděli 1. 11. v 16:20 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 15:47 

na Hlavák)  
Info., dotazy… Terry 723 521 433 

 

Co nás čeká 
 

Kino – Ať žijí rytíři 
!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 

listopad 2009 
Už jsme dlouho nebyli v kině a zrovna v kině jde film „Ať žijí rytíři“, který se nám pěkně hodí 
k naší celoroční hře. Proto mě napadlo, že bychom se mohli vypravit do kina. Nemám zatím 
přesně stanoveno, kdy bychom šli – to záleží na domluvě. Máte-li tedy zájem s oddílem do kina jít, 
dejte to buď vědět mě (SMS), vedoucím družin), nebo napište do diskuse na náš web. Já potom 
vyberu nějaký termín, ale dopředu předesílám, že to nejspíš bude nějaký všední den. 

Krtek 
 

Prosincová výprava  
11. - 13. 12. 2009 

V prosinci máme v plánu jet do Týniště nad Orlicí, odkud je to jen co by kamenem dohodil do 
muzea Betlémů v Třebechovicích, kde to je moc pěkné a když nám ještě vyjde počasí a bude 
nějaký ten sníh tak výprava bude stát za to. Předem, ale potřebuji vědět jaký je o tuto výpravu 
zájem, aby nás nejelo málo např. jako v loni do Litoměřic. Cena by měla být cca 350,-Kč.  Máte-
li proto zájem na tuto výpravu jet, dejte to prosím  do 3.11.2009 vědět  svým družinovým 
vedoucím (Pepa, Téra). 

Díky Krtek 

Bodování září 2009 
Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Matěj 30 65 0 10 20 0 0 125 1. 
Marti n 28 65 0 10 20 0 0 123 2. 

Matěj S. 26 65 0 10 20 0 0 121 3. 
Bára 24 65 0 10 20 0 0 119 4. 
Helča 21 65 0 10 20 0 0 116 5.-6. 
Artur  21 65 0 10 20 0 0 116 5.-6. 
Kája  18 65 0 10 20 0 0 113 7. 
Dave 16 65 0 10 20 0 0 111 8. 
David  19 65 0 10 0 0 0 94 9. 
Ruda 18 65 0 10 0 0 0 93 10. 
Kačka 15 65 0 10 0 0 0 90 11. 
Honza 14 65 0 10 0 0 0 89 12. 
Lenka  13 65 0 10 0 0 0 88 13. 

 

Členská základna 
Sloni 

Úterý 16:00 – 17:00 
Mravenci a Medvědi 
Čtvrtek 17:00 – 18:30 

 

David, Matěj, Kačenka, Matěj S., Bára, 
Ruda, Artur 

 

Vedoucí Pepa 

 

Helča, Dave, Honza, Lenka, Martin,  
Kája 

 

Vedoucí Terry  
 

Další vedoucí a „pracovní síly v záloze“: Krtek, Krysa, Kyd, Napínáček 
 

V současné době tedy máme celkem 19 členů. 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní: Jak se jmenoval rytíř, kterého jsme potkali na Zlenické Hlásce? 

Krtek  
 

Uplynulé akce 
 

Rabštejn nad Střelou 
11. - 13. 9. 2009 

Po srazu na Dejvické jsme vlakem dojeli do Kralovic u Rakovníka, kde jsme přestoupili na autobus (náhrada 
za zrušený vlak), který nás vyklopil ve vesničce Trojany. Protože už byla tma, vydali jsme se do nejbližšího 
lesa, kde jsme rozbili své ležení a po pozdní večeři jsme se zachumlali do spacáků. 
V sobotu ráno po snídani a zabalení jsme se vydali po žluté značce směr Mladotice, kde na nás měl čekat 
Krtek, který za námi přijel. Potkali jsme ho někde v polovině cesty, protože nám šel naproti. Cestou jsme se 
ještě zastavili u řeky Střely, kde jsme provedli trošku pozdní ranní hygienu. 
Pokračovali jsme skrz Mladotice do zelené značce a došli jsme k veřejnému tábořišti, kde jsme se vyblbli na 
kolotoči a osvěžili se zmrzlinou a Lenka i hranolkami. Pokračovali jsme dále a cesta nám příjemně ubíhala, 


