
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 5 ● Ročník 25 ● Květen 2006 

Ahoj Dálavani !!!  
Další Pampero je zde, aby Vám 
přineslo další důležité informace. Jak 
jsem se namátkově dozvěděl, najdou 
se mezi vámi tací, kteří ho nečtou a 
doufám, že to bylo myšleno spíše ve 
srandě, protože jinak by mě to docela 
hodně mrzelo a musel bych si 
zákonitě klást otázku proč teda 
vlastně Pampero vychází.  
Je před námi jedna mimořádná akce a 
tou je setkání Pionýrů z Prahy. Já už 
se tam moc těším a doufám, že 
nejsem sám. V pátek večer budeme 
muset jako oddíl předvést nějakou 
scénku nebo tak něco a já se rozhodl, 
že ostatním zatančíme náš tanec 
Wuny-wuny a jen doufám, že mě 
v tom nenecháte samotného a alespoň 
trochu si ho pamatujete (ostatně na 
schůzkách ho lehce potrénujem). 
Za námi je také dost akcí a já bych 
rád zmínil tu poslední – noční 
pochod. Letos se nás sešlo méně než 
v loni a už začátek byl trochu 
náročný, protože jsme málem nestihli 
vlak (ano uznávám, že to bylo kvůli 
mě, měl jsem dát sraz dřív ☺). Jinak 
celý noční pochod mi přišel 
náročnější než ten loňský a určitě za 
to také mohla trasa, která vedla 
převážně po lesních asfaltkách, což 
mým nohám v kanadách rozhodně 
neprospívalo. Nicméně jsme celý 
pochod zvládli a na konci jsme 
navštívili čarodějnici, které letos 
dělala společnost ještě jedna 
čarodějnice místo loňského kocoura. 
Na závěr jen zmíním věc, která mě 
v poslední době docela dost trápí a to 
je vaše časté nedodržování termínů, 
neomlouvání se na akce a vůbec váš 
velmi vlažný přístup k oddílu. Toto 
se týká hlavně družiny Káňat, ale 

občas už tyhle vlastnosti prokáže někdo z ostatních družin a byl bych moc rád aby se to moc 
neopakovalo, protože to potom narušuje chod celého oddílu !!!!!! 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Malá Hraštice 
!!! Setkání pionýrských oddílů z Prahy !!! 

19.-21.5.2006 
Tato výprava bude trochu jiná než na jakou jsme zvyklý. Jak už víte, hlavní náplní bude 
Stezka – něco jako Lesní běh a další různé soutěže a hry. Soutěžit mezi sebou budou 
pionýrské oddíly z Prahy. Stravování máme zajištěno, takže z jídla vám stačí jen páteční 
večeře. Z toho důvodu bude tento výlet poněkud dražší, ale myslím si, že to pro jednou 
ničemu nevadí. Doufám, že už se všichni těšíte a třeba se nám povede obsadit i nějaké to 
přední místo ve Stezce – no uvidíme. Také pochopitelně dojde na lovení mamuta, které bude 
poslední – takže kdo s námi nejede mamuta už lovit nebude !!! 
Sraz : v pátek 19.5. v 15:30 hodin u Delvity nebo v 15:40 hodin u trafiky na Dejvické (vlak 
jede v 16:33 z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, pomůcky jako na schůzku, nůž, 
spacák, igelit pod sebe, pařeniště + kolíky + šňůru (Mravencům a Medvědům vše zapůjčím 
na schůzce), ešus + plecháček + lžíci, oblečení a obutí na ven dle počasí, sportovní oblečení 
a obutí na sobotní závody (všem zapůjčím Dálavanské sportovní tričko), baterku, jídlo jen 
na páteční večeři, ostatní bude společné, hygipotřeby, oddílové tričko, pláštěnku (pončo), 
případně karimatku nebo alumatku, 350,- Kč na jídlo, vlak a účastnický poplatek   
Návrat :   v 17:30 hodin zpět k trafice na Dejvickou nebo 17:40 hodin k Delvitě (vlak 
přijíždí v 16:36 do Vršovic) 

Informace, dotazy... Krtek 604 773 140 
 

Tábor Ronovec 2006 
 
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) 
Náplní schůzky budou hlavně informace o letním táboře, prohlídka fotek z akcí a další. 
 

Schůzka rodičů Mravenců a Medvědů se uskuteční v úterý 13. června od 19:00 
hodin !!!  

 

Schůzka rodičů Káňat  se neuskuteční !!! - protože několik Káňat na tábor nejede a 
skoro všichni ostatní mají sourozence buď u Medvědů a nebo Mravenců. V případě, že 
by byly nějaké dotazy, rád se s vámi sejdu individuálně. 
PŘEVLEK NA CTH  – jak jistě víte, letošní celotáborová hra se bude týkat pravěku 
a tomu také musíme uzpůsobit své oblečení. Budete k tomu potřebovat jedno staré 
prostěradlo, které si patřičně upravíte. Ovšem ještě předtím se chystáme prostěradla 
hromadně obarvit a proto bych od vás potřeboval, abyste mi prostěradlo dodali 
nejpozději na schůzku rodičů tj. do 13.6.2006. Průběžně je můžete odevzdávat na 
družinových schůzkách. 
 

Krtek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodování Duben 
Body za  

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Martin 29 0 0 10 20 0 0 59 1.-2. 
Napínáček 29 0 0 10 20 0 0 59 1.-2. 
Standa 26 0 0 10 20 0 0 56 3.-4. 
Kája 16 0 0 10 20 10 0 56 3.-4. 
Pepa 24 0 0 10 20 0 0 54 5. 
Varťas 22 0 0 10 20 0 0 52 6. 
Dorotka 20 0 0 10 20 0 0 50 7. 
Verča 19 0 0 10 20 0 0 49 8. 
Helča 16 0 0 10 20 0 0 46 9. 
Jozz 12 0 0 10 20 0 0 42 10. 
Mikeš 11 0 0 10 20 0 0 41 11. 
Martin K. 9 0 0 10 20 0 0 39 12. 
David 8 0 0 10 20 0 0 38 13. 
Adam 7 0 0 10 20 0 0 37 14. 
Ivoš 16 0 0 10 0 10 0 36 15. 
Honza  16 0 0 6 0 10 0 32 16. 
Kevin 10 0 0 10 0 10 0 30 17. 
Lukáš 16 0 0 10 0 0 0 26 18.-19. 
Lenka 16 0 0 10 0 0 0 26 18.-19. 

 
Puťák  2006 

V zhledem k tomu, že se přihlásilo málo dětí (Dorotka a Varťas a dodatečně Pepa) a vzhledem k tomu, že po 
táboře nebude bezpodmínečně nutné provádět úpravy na našem tábořišti, rozhodli jsme se, že letošní puťák 
zrušíme !!!! Doufám, že jsem vám tím nezpůsobil nepříjemnosti a že jsem vám to ještě řekl zavčasu. Díky za 
pochopení. 

Krtek 
 

V květnu slaví 
 

Standa – 7.5. (svátek) 
Lukáš – 2.5. (narozeniny – 15) 
Verča – 3.5. (narozeniny – 11) 
Madis – 9.5. (narozeniny – 20 ) 
Ivoš – 16.5. (narozeniny – 15) 

Napínáček – 18.5. (narozeniny – 15) 
Kevin – 25.5. (narozeniny – 8) 
Jozz – 28.5. (narozeniny – 9) 

 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní : Vzpomenete  si jak se jmenoval oddíl za kterým, jsme jeli na hrad Točník, abychom 

si okoukli různé techniky, jak to probíhalo v pravěku ??? 
Nápověda : Žádnou nedám, protože mi to připadá děsně jednoduché !!! 

Krtek 



Uplynulé akce 
Pohodakolo – kolem kolem Okoře 

1.5.2006 
 

Krtek se sešel v osm hodin ráno u klubovny s většinou kolistů a vydali se do parčíku U Votrubů – 
kde se připojil zbytek účastníků. Prohlédli jsme si vývěsku, Krtek se zašel (v doprovodu Verči) kouknout 
domů, protože tam už pár dní nebyl. Překvapení pro nás a ostatně i pro sebe připravila Pipina, když na sraz 
dorazila na jiném kole. To její jí totiž bylo ukradeno. No, nedalo se nic dělat. Vyjeli jsme plni elánu směrem 
k Džbánu a projeli jsme Šárkou (kde jsme vyšlapali/vyšli pěkně velký kopec). Potkali jsme tu pána, který si 
myslel, že svačíme, tak se hned chtěl přidat, ale svačina se, k jeho smůle, nekonala. Dojeli jsme až do Nebušic 
chvíli jsme ujížděli po hlavní silnici, než jsme uhnuli na poněkud rozbahněnou polní cestu. Cesta nás dovedla 
až na rozcestí u Sv. Juliána. Tam, dle tradice, křtíme nová kola. Tentokrát se to týkalo Verčina stroje, který 
byl překřtěn na Nea (dle Matrixu). Nakonec jsme i oficiálně vzdali holt in memoriam Pipinině kolu. Vše je 
zdokumentováno filmečkama ☺. 

Pokračovali jsme v cestě na Okoř. Kromě toho, že měly děti včetně mě neustále potřebu zahýbat 
špatným směrem, se nic moc zajímavého nedělo. Překvapila nás až malá pouť, která byla postavená 
v podhradí Okoře. Děti se rozlétly po střelnici, kupovali perníková srdce svým láskám (tím míním maminky) 
a my ostatní jsme zatím v klidu poobědvali. Po chvíli blbnutí s pampeliškami jsme se došli podívat přímo 
k zřícenině, ale na prohlídku jsme nešli. Po návratu už byl akorát čas na to odjet, tak jsme se sbalili, přivázali 
nafukovací balónky na kola a vyjeli jsme. Možná mi to nebudete věřit, ale viděla jsem po cestě Jiřího 
Krampola. Jen jsem vám to zapomněla říct. Neviděli jste ho tam taky? 

Takže jsme odjeli z Okoře. Cestou jsem ještě fotila labuť a samozřejmě si nikdo neodpustil 
poznámku o ptačí chřipce… Zpátky jsme jeli přes Statenice poměrně velký kopec dolů. Projeli jsme 
Horoměřicema a vydali se směr Ostroh.Tam jsme se vyvalovali, protože jsme měli spoustu času a sluníčko 
krásně svítilo, prostě pohodička. Ale nic netrvá věčně, takže jsme museli sjet dolů na Jenerálku, tak jsme se 
rozdělili na dvě skupiny – jedna jela nahoru na Horoměřickou a druhá zamířila do Dejvic. Tím pohodakolo 
končí a myslím, že tentokrát mělo název „Pohodakolo“ zcela oprávněně. 

 

Účast : Krtek, Pipina, Terry, Varťas, Pepa, Napínáček, Helča, Verča, David, Kája, Adam, Honza, Martin K. 
Ujeli jsme: 45 Km. 

Zapsala Terry 
 

Zbiroh a okolí 
5.-8.5.2006 

Pátek:Ve čtyři jsme se netradičně sešli u Delvity a jeli jsme na Hlavák a odtud vláčkem až do 
Zbiroha.Vylodili jsme se a po pár kilometrech našli u zříceniny hradu Rovný místo na spaní. Rozbili jsme 
tábor, dali si večeři a  někteří si ještě sedli k ohni a nakonec jsme kolem jedenácté šli spát. 
Sobota:Pozdě dopoledne jsme se sbalili a došli do Lhoty pod Radčem, kde jsme navštívili jednak autíčka a 
pouť, ale také Krtkovy známé a jejich dva skvělé psy. Pak jsme se sebrali a odešli na vyhlídku nad městem 
kde jsme se po Krtkově pokusu o skok ze skály naobědvali. Následně jsme nabrali směr Březina a skutečně 
jsme tam kolem sedmé dorazili. Následovala obvyklá procedura jako v pátek, jenom nebyl oheň. 
Neděle:Budíček byl kolem deváté a jelikož většina z nás už neměla příliš mnoho vody, tak jsme se pro ni 
vypravili, dále jsme se nasnídali a tak dále. Vyrazili jsme k nedalekému koupališti, kde jsme byli až do čtyř. 
Následně jsme se vydali směrem na Kokotsko, kam jsme sice nedošli, ale zato jsme našli dobré místo na spaní 
(po hodinovém hledání) a ubytovali jsme se. Po naší večeři jsme se sesedli k ohni, kde si mezitím Krtek, 
Pipina a Tereza dělali špízy. Potom jsme si vyprávěli horory (kap, kap) a následně jsme šli lovit mamuty 
v temném lese u svíček.(někteří měli docela nahnáno!) Následně jsme už zapadli do svých studených pelechů. 
Pondělí:Vzbudili jsme se někdy ve dvanáct za šiškované, zabalili jsme si a vyrazili směr Kokotsko, kam jsme 
sice kolem jedné došli, ale vzápětí jsme zjistili že na vláček to trochu nestíháme, ale nakonec jsme tam 
dorazili ještě asi pět minut před odjezdem (někdo byl trochu unavený = těžké baťohy) a jeli jsme s přestupem 
v Berouně až domů do teplé vany a do ledničky ☺☺☺. 
 

Účast:Krtek, Pipina, Terry, Kevin, Adam, Honza, Helča, Jozz, Mikeš, Varťas, Dorry a Pepas  
Našlapali jsme: 25 Km. 

Zapsal Pepa 


