
LIST ÚČASTNÍKA  – nahrazuje dřívější „Bezinfekčnost“ a je složen ze tří částí 
- První z nich je prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a musí být podepsáno v den 
odjezdu na tábor -  1.7.2009 (již je na Listu účastníka předtištěno) 
- Ve druhé části uveďte adresu(y) a tel. čísla (nejlépe mobil), kam je možné v průběhu tábora 
podat zprávu – v případě naléhavé situace apod. Stačí jedna adresa a tel. číslo pokud jsou 
dosažitelná po celou dobu tábora. 
- Poslední část je upozornění rodičů pro vedoucí  - pokud dítě bere trvale nějaké léky, je 
alergické apod. List účastníka odevzdá dítě v den odjezdu na tábor spolu s kopií očkovacího 
průkazu a kopií kartičky ZP (kdo od letošního roku 2009 neměnil pojišťovnu nemusí kartičku 
odevzdávat). Prosím neposílejte list účastníka dříve !!! 
 

SEZNAM VĚCÍ  -  tento seznam berte jako doporučující a měl by pomoci těm méně zkušeným 
(i když i já si balím podle seznamu, abych na něco nezapomněl ). Hlavně je důležité, abyste věci 
balily  v přítomnosti svých dětí, aby věděly, co sebou mají. 
 

SCHŮZKA RODI ČŮ – jako každý rok, tak i letos vás zvu na schůzku rodičů, která se koná 
v naší klubovně v Zikově ulici 706/9 (ke vstupu do klubovny použijte zvonku). Hlavní náplní 
budou přesné informace o táboře. 
Schůzka rodičů Mravenců, Medvědů a Slonů se uskuteční v pondělí 15. června od 19:00 hodin !!! 
 

Další informace či dotazy Vám velmi rád zodpovím na běžných kontaktech 
mobil: 604 773 140, e-mail:rejzekm@seznam.cz a nebo osobně.  

Krtek 
 

Uplynulé akce 
Pohodakolo – kolem kolem Okoře 

1.5.2009 
 

S většinou kolojezdců jsme se sešli v pátek v devět hodin ráno u klubovny. Akorát 
Lenka s Davem čekali na Divoké Šárce, kam my jsme se během půl hodiny ve dvou tramvajích 
dopravili. Na naší trase totiž jde o víkendech a svátcích jezdit i s kolem. Tím jsme se vyhnuli 
kopci podél Evropské, a když Dave s Helčou dosrkali svoje nápoje z McDonalda, mohli jsme 
zajet rovnou na kopec do Šárky. Jakmile jsme minuli koupaliště, tak nás ale stejně čekal velký 
kopec do Nebušic. Všichni jsme se dřív nebo později vyškrabali nahoru a za odměnu zajeli do 
Nebušic na naše oblíbené hřiště. Pak jsme pokračovali v krasojízdě směr Okoř a u sv. Juliány 
jsme pokřtili nové Helčino, Pepovo a Martinovo kolo. Cestou do Lichocevse se Davovi podařilo 
spadnout z kola, odřít se a navíc píchnout duši. Dava jsem ošetřila na místě, ale kolo jsme jen 
dofoukli a protože nijak zásadně neutíkalo, dojeli jsme v klidu až na Okoř. Zde byla akorát pouť, 
takže děti šli obědvat mezi kolotoč a střelnici. Nakonec Dave s Martinem neodolali a šli si 
zastřílet na růže.  Všichni e potom vydali s Pepou nahoru na hrad a dali si v místní cukrárně 
zmrzlinový pohár. Společnými silami jsme pak zalepili Davovi prasklou duši, vyfotili se před 
Okoří, nasedli na své „oře“ a vyrazili na cestu zpět.  

Jeli jsme po modré cyklostezce přes Velké Přílepy a Statenice, užívali si všechny sjezdy 
a svorně nadávali, když se muselo do kopce. Takto jsme se dopravili až do Horoměřic, kde jsme 
zase chvíli řádili na místním hřišti a pak šli na malinovku. Pak už to bylo jen kousek přes pole, 
dolů z obr kopce kolem Ostrohu a z Jenerálky Šáreckým údolím až do Podbaby. Ke klubovně 
jsme dorazili akorát těsně před čtvrtou a doslova se rozjeli do svých domovů. 

 

Účast: Terry, Pepa, Honza, Kája, Dave, Helča, Martin, Lenka, David 
Ujeli jsme: 40 km 

Zapsala Terry 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 4 + 5 ● Ročník 28 ● Duben a květen 2009 

 

Ahoj Dálavani !!!  
Dostává se vám do ruky další Pampero a tentokrát je to dvojčíslo. Nejdůležitější v něm 
jsou informace o táboře, ale také o republikovém setkání Pionýrů.  
Z výprav za sebou máme Velikonoce na Slovensku, které i přes ne moc hezké počasí 
stály za to, také jsme byli na kolech na Okoři, kde jsem byl moc rád, že s námi jel David 

a celou trasu 
v pohodě zvládl. 
Také za sebou 
máme prodloužený 
výlet pod pařeniště, 
který by se ale dal 
přejmenovat na 
komáří výlet, 
protože komárů 
bylo všude, kde 
jsme se pohybovali 
opravdu hodně a 
tak na další výlety 
doporučuji vozit 
repelent a to i přes 
to, že jsem si až do 
teď myslel, že je 
zbytečný, ale jak se 
ukázalo občas je 
prostě repelent 

nepostradatelný 
☺☺☺. 
Ještě nás čeká 
jedna taková spíš 
propagační akce a 
to ve středu 13.5. 
Jmenuje se „Brána 
volného času“ a je 
to taková malá 
Bambiriáda, která 
se koná v Praze 6 u 
Písecké brány od 

12:00-18:00 hodin a budou se tam prezentovat sdružení, které pracují s dětmi v Praze 6 
– takže když budete mít cestu kolem tak se za námi můžete přijít podívat  

Krtek 



Nejbližší akce 
Nová Rabyně - Slapy 

!!! republikové setkání pionýrů !!! 
22.-24.5.2009 

 

Náš oddíl už se dvakrát účastnil pražského setkání pionýrů a tak se letos pojedeme kouknout jak 
takováto akce vypadá v celorepublikovém měřítku. Myslím, že se máme na co těšit, protože 
budeme v kempu přímo u vody, a když bude hezké počasí tak se můžeme těšit na pěknou 
koupačku. V nabídce programu je také plavba parníkem, prohlídka vodní elektrárny, šermířské 
vystoupení a spousty dalších věcí. Také se zúčastníme Stezky a já doufám, že po výborných 
výkonech, které jsme předvedli v loni i letos dosáhneme nějakého hezkého umístění. Více 
informací o akci najdete na www.setkani.pionyr.cz. Také nás čeká poslední stát USA,a který to 
bude určí Honza – vítěz  výletu do Ralska (Kalifornie).  
 

Sraz: v pátek 22.5 v 16:30 hodin u trafiky na Dejvické (autobus jede v 17:21 ze Smíchova) 
S sebou: běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, pomůcky jako na schůzku, spacák, stan 
(vezmeme centrálně naše oddílové) ešus + plecháček + lžíci, oblečení a obutí na ven dle 
počasí, sportovní oblečení a obutí na sobotní Stezku, ale i na případné turnaje (všem 
zapůjčím Dálavanské sportovní tričko, ale kdo ho má ať si ho vezme!!!), plavky a ručník, 
baterku, jídlo jen na páteční večeři a sobotní oběd (ostatní jídlo máme objednané na místě), 
pití, hygipotřeby, oddílové tričko, pláštěnku (pončo), případně karimatku nebo alumatku, 
350,- Kč na jídlo, autobus a účastnický poplatek + případně pár peněz na občerstvení, které 
se tam bude dát koupit   
Návrat:  v neděli 24.5 v 16:35 hodin zpět k trafice na Dejvickou (autobus přijíždí v 16:00 na 
Smíchov) 

Info, dotazy… Téra 723 521 433 
 

Bodování Duben 
 

Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Dave 107 45 0 10 20 0 0 182 1. 
Kája  101 45 0 10 20 0 0 176 2. 
Martin  100 45 0 10 20 0 0 175 3. 
Honza  104 45 0 10 0 0 0 159 4. 
Helča 102 45 0 10 0 0 0 157 5. 
David  84 45 0 10 0 0 0 139 6. 
Lenka  82 45 0 10 0 0 0 137 7. 
Matěj 78 45 0 10 0 0 0 133 8. 
Kačka 77 45 0 10 0 0 0 132 9.-10. 
Matěj S. 77 45 0 10 0 0 0 132 9.-10. 

 

Hádanka 
Nová hádanka zní: Kdo a kdy objevil Ameriku? 
Nápověda: Jen napovím, že to byl jeden mořeplavec 

Krtek 
 

Tábor Ronovec 2009 
 

!!! Informace důležité zejména pro rodiče !!! 
Tábor se již blíží a tak je již na čase, aby se Vám 
dostalo prvních informací. Již je jisté, že se tábor znovu 
uskuteční na louce pod zříceninou hradu Ronovec a 
bude trvat 3 týdny (pro Slony 1 týden). Jak již také víte, 
v půlce června se uskuteční další oddílová brigáda, 
která je velmi důležitá pro bezproblémový chod tábora, 
a na které by vaše děti neměli rozhodně chybět !!! 

Rovněž v polovině června proběhne předtáborová schůzka rodičů, kde se dozvíte podrobnější 
informace o táboře a jeho organizaci. Nyní budou následovat další důležité informace. 
 

TERMÍN:  tábor se uskuteční od středy 1. do neděle 19.7.2009 – Sloni mají návrat ve středu 
8.7.2009  

 

PENÍZE  – pro tento rok je cena tábora stejná jako v loni - 3 300,- Kč (Mravenci a Medvědi),  
1 300,-Kč (Sloni)  
Co se týče způsobu platby, tak máte několik možností – platba složenkou, převod z účtu na 
účet či fakturou.  Zároveň vám také vystavíme různé potvrzení pro zaměstnavatele. Pakliže se 
rozhodnete platit složenkou či převodem z účtu na účet, tak to vám bez problémů vydám já 
(případně ostatní vedoucí ), co se týče faktury a různých potvrzeních pro zaměstnavatele, tak ty 
také dostanete ode mě, ale bude to chvilku trvat (musím se spojit s hospodářem skupiny – 
Hankou). Jen Vás prosím o sdělení, jaký způsob platby jste si vybrali, abych měl přehled. (viz. 
papírek o způsobu placení tábora). Tábor je třeba zaplatit do pondělí 8. června 2009 !!!!! 
 

PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR OD VZP  
Máme pro vás tip jak zlevnit až o 1000,–Kč na osobu pobyt dětí na táboře což uvítá určitě každý 
rodič. Příspěvek poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jaká jsou kritéria pro poskytnutí 
příspěvku se dočtete dále. 
Nejdůležitější podmínky jsou tyto: 
1. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč 
2. Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let (17 let + 364 dní) 
3. Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě 
4. Dítě a oba zákonní zástupci jsou pojištěnci VZP ČR a nemají vymahatelný nedoplatek na 
pojistném ani na penále. 
Více informací najdete na: www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-
jsme/vyhody2009/op_tuzemske 
 

PŘIHLÁŠKA  – vyplněnou přihlášku, kterou dostáváte s tímto Pamperem, nám vraťte co 
nejdříve, nejpozději však do čtvrtka 4. června 2009.  
 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  - je potvrzení lékaře, platné rok od vydání.  
Máte-li již tento posudek z jiných akcí během školního roku (škola v přírodě apod.), přiložte 
jej k přihlášce.  
Pokud se Vaše dítě takové akce zúčastní až v květnu či červnu, můžete posudek přinést až po 
návratu z této akce.  
Pokud vyplněný posudek z jiné akce nemáte a do tábora mít nebudete, nechejte si od lékaře 
potvrdit posudek, který jste od nás dostali  
Po skončení tábora Vám budou posudky vráceny pro další použití (platnost je jeden rok). 
 


