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Sešli jsme se v hojném počtu u trafiky na Dejvické. Dorotka, 
Jozz a Mikeš však dorazili později, ale naštěstí nás doběhli. 
Na nádraží jsme sedli do vlaku a jeli do Senohrab. Po 
příjezdu jsme našli žlutou značku a vyrazili po pěkné cestě 
směr hvězdárna Ondřejov. Došlo se ke hvězdárně, našla se 
mapa areálu a bylo nám řečeno, že s Krtkovým kamarádem 
astronomem se máme setkat u radioteleskopu. Tam jsme ho 
samo sebou našli spolu se dvěma astronauty – Němečkem 

(Kostěj) a Lamkovem (Endorf) 
Promluvili jsme s ním, a on nám vysvětlil, že by chtěl letět na Xenu 
(2003 UB313) bohužel má málo lidí. My se přihlásili,abychom mu 
pomohli a pan profesor (Kyd) souhlasil, ale musíme prý navštívit ostatní 
planety Sluneční soustavy a nasbírat na nich zkušenosti. Tím nám také 
osvětlil, jaká bude letos celoroční hra. Její jméno je: „Křížem krážem 
vesmírem.“ 
První úkol byla část výcviku. Děti nejprve musely udělat stojku, tím se 
vzhůru nohama opřít o síť z lan, a nacvičit si pití ve stavu beztíže. Poté 
se desetkrát otočily kolem tyče a musely jít rovně po laně, které bylo na 
zemi, až ke kosmonautické výstroji. S tou běžely a následně skákaly po 
předem dané dráze. Po výcviku jsme se rozloučili s panem profesorem a 
astronauty a šli na hřiště hrát hry. Hrálo se  Hututututu, Rybičky, 
rybičky, Pepíčku pípni, Trojnožku a Pipininu hru, kde se mělo od 
ostatních ukrást co nejvíce kolíčků, které byly přicvaknuty na rukávech 
oblečení. Když se děti vydováděly, šlo se přes Hrusice směr Mirošovice 
odkud nám jel vlak. 
V místní hospodě jsme si koupili malé občerstvení, nasedlo se do vlaku 
směr Praha Hlavní nádraží a šupalo se domů na večeři. 
 

Účast:  Krtek, Kyd, Kostěj, Madis, Pipina, Terry, Dorry, Standa, Napínáček, 
Pepa, Varťas, Honzík, Kája, Helča, David, Martin, Lenka, Jozz, Mikeš, 
Adam, Jenda, Ondra, 
Ušli jsme 14 Km. 

Zapsal: Standa 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 10 ● Ročník 25 ● Říjen 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !    
 

A je tu další Pampero, které je jako vždy nabité spoustou informací. Naše oddílová 
činnost již dostala svůj řád a tak v poklidu probíhají schůzky a výlety.  
Máme za sebou dvoudenní výpravu na Lopatu-Kozel-Radyňi, která byla letos opravdu 
pohodová a první jednodenní výpravu do Ondřejova, kde jsme zahájili naší novou CRH 
„KŘÍŽEM KRÁŽEM VESMÍREM“, podrobnější popsání pravidel najdete o 
stránku dále. Na konci září také proběhla mimořádná brigáda pod Ronovcem, kde jsme 
společně s Káňaty dali dohromady rozpadající se břeh potoka a připravili jsme naše 
tábořiště na zimní spánek – touto cestou ještě jednou děkuji všem přítomným za pomoc 
!!! 
Také nás čekají podzimní prázdniny, na které se už moc těším. Původně jsme měli jet do 
Šumperka, ale vzhledem k tomu, že se mi tam nepodařilo zajistit ubytování, tak se 
koukneme do Aše. (o Šumperk ale určitě někdy v budoucnu nepřijdete.) 
Na začátku září jste všichni obdrželi nové zápisníky a já doufám, že si do nich budete 
pravidelně psát abych s nimi byl spokojen, ale hlavní důvod, proč psát zápisník, je ten, že 
když se do něj za pár let kouknete, budete si moct nalistovat a kouknout kde všude jsme 
byli a co všechno jsme dělali. 
Družina Medvědů získala 2 nováčky – Ondru a Jendu a myslím si, že se jim podařilo 
dobře zapadnou mezi nás. Co se týče schůzek, tak Pipině pomáhá Standa a Mravence 
vedu já s Dorotkou místo Terry, která bohužel nemá čas na pravidelnou činnost. 

Krtek 
 

V říjnu slaví 
 

Víťa 1.10. (narozeniny – 15) 
Terry 15.10. (svátek) 

 
!!! Blahopřejeme !!! 

 
Hádanka 

Nová hádanka zní: Víte jak se jmenoval první člověk na světě, který se podíval do 
vesmíru ??? 
Nápověda : Myslím, že to není těžké a jen napovím, že pocházel z bývalého Sovětského 
Svazu (dnešní Rusko) 

Krtek  
 

ke Kozlu. Bohužel tentokrát jsme se ani nedostali do areálu, protože zde 
byla nějaká výstava aut a tak jsme se usadili v podzámčí, kde jsme 
poobědvali a po obědě se znovu vyhřívali na sluníčku. Když už nás to 
přestalo bavit vyrazili jsme po červené značce směr Radyně jenž byla dobře 
vidět na obzoru. K Radyňi jsme dorazili kolem páté. Hrad už byl zavřený 
a tak jsme se aspoň občerstvili v hospodě U Radouše a poté šli hledat místo 
na spaní. Okolí Radyně je vážně moc pěkné a tak jsme například viděli 
pěkný západ slunce rovněž okolní skály stály za to. Když jsme našli dobré 
místo na spaní šli jsem si vařit večeři, kterou jsem dětem zpestřoval 
vyprávěním  pověstí o Radoušovi a Honzovi Kolomazníkovi. Poté jsem se 
šel ještě s Pipinou a Terry podívat na blízkou skálu, z které byl nádherný 
výhled na osvětlenou Radyňi a také na Starý Plzenec a Plzeň. Rovněž 
nám Pipina rozšířila obzory o hvězdách. Když jsme se vrátili do ležení, 
děti už spaly a my zalezli do pelíšků také. 
Ráno jsme se opětovně vzbudili do nádherného dne, zabalili si, nasnídali se 
a vyrazili na prohlídku Radyně. Vystoupali jsme 118 příkrých schodů na 
22,13 metrů vysokou věž, z které byl nádherný výhled po celém kraji. Když 
už jsme byli plni zážitků hodili jsme bágly na záda a seběhli  z kopečka do 
Starého Plzence odkud jsme odjeli vláčkem s přestupem v Plzni až do 
Prahy. 
Je pravda, že jsme na tomto výletě nenašlapali moc kilometrů, ale myslím, 
že to nevadilo, protože zážitků bylo dost a počasí bylo přímo ukázkové. 
Prostě – pohoda výlet !!!!!! 
 

Účast :Účast :Účast :Účast : Krtek, Pipina, Terry, Kapr, Dorotka, Pepa, Varťas a Helča 
Našlapali jsme 15 kilometrů.Našlapali jsme 15 kilometrů.Našlapali jsme 15 kilometrů.Našlapali jsme 15 kilometrů.    

Zapsal: Krtek 
 
 
 
 



Uplynulé akceUplynulé akceUplynulé akceUplynulé akce    
 

LopataLopataLopataLopata----KozeKozeKozeKozellll----RadyněRadyněRadyněRadyně    
8.-10.9.2006 

 

Nevím čím to je, ale tyto zářijové výlety nejsou moc navštěvovány. Možná 
to bude tím, že si z minulých zářijových výletů pamatujete, že jsme měli 
vždy na konci výletu honičku a nebo je to možná tím, že oddílová činnost 
není ještě tak po prázdninách zaběhlá.. Ovšem tentokrát to byla ta pravá 
pohoda a dost mě tedy mrzelo, že z dětí dorazila jen Helča, Pepa a Varťas. 
Tak snad příště bude účast hojnější. 
Z Hlaváku jsme odjeli vláčkem do Rokycan, kde jsme si počkali cca půl 
hoďky na motoráček , který nás odvezl do zastávky Kornatice–rybník. Jen 
co jsme vystoupili z vlaku prchala Dorry a Varťas bleskurychle na záchod, 
protože ten ve vlaku byl pořád obsazený. ☺ Poté jsme se vydali cestou 
necestou, jen podle toho jak jsem si to pamatoval z minulé návštěvy zde 
(bylo to v roce 1999) směr Lopata. Na Lopatu jsme dorazili již za 
značného šera, ale co mě překvapilo byl fakt, že Lopata očividně  
zpustla – hlavně dřevěný most, který byl lehce v dezolátním stavu. 
Odložili jsme si batohy a již za úplné tmy se vydali na dřevo což bylo dost 
náročné – hlavně dostat se s plnou náručí dřeva na most bylo docela 
dobrodružné. Nakonec bylo dřeva dost a tak jsme rozdělali oheň a dost 
dlouho do noci jsme si povídali a průběžně u toho večeřeli. Počasí bylo 
dobré a tak jsme pařeniště nestavěli. 
Ráno raníčko, ještě dřív než vyšlo sluníčko (no skoro) jsem vylezl ze 
spacáku a rozdělal oheň abychom se měli u čeho zahřát, protože noc 
nepatřila k nejteplejším. Postupně všichni vylezli ze spacáků a v poklidu 
jsme se nasnídali. Vzhledem k tomu, že jsme měli spousty času tak jsme 
usoudili, že nikam nemusíme spěchat a počali jsme se vyhřívat na sluníčku. 
Z Lopaty jsme vyrazili až někdy kolem poledne a po modré značce dorazili 

Nejbližší akce 
Podzimní prázdniny – Západní Čechy 

Aš – planeta Mars 
25.-29.10.2006 

 
Další podzimky jsou před námi a i tentokrát určitě budou stát 
za to. Vydáme se až na samý západ Čech do Aše. Kdysi dávno 
skoro před  sedmi lety, jsme zde strávili jarní prázdniny a je to 
tu moc hezké (ze současných členů Dálavy zde byl Víťa, Pipina 
a Krtek). Jistě si vzpomínáte, že v loni jsem měl v úmyslu jen na 
podzimky do Chebu, ale nepodařilo se mi zde sehnat ubytování. 
Aš je od Chebu jen kousek, a tak se můžete těšit na již zmíněný 

Cheb, Františkovy Lázně a také Komorní Hůrku a rezervací SOOS, kde jsou bahenní 
sopky.  Jak také víte Adam na výletě do Ondřejova zvolil planetu MARS – planetě Mars 
se také jinak říká rudá planeta, a  abychom na ní mohli vstoupit musíme splynout 
s prostředím – viz. speciální vybavení !!! Také se můžete těšit na celovýletovou hru s 
názvem „Kosmírné války o Mars“. Co se týče peněz, tak z důvodu, že už mi moc peněz 
na akce nezbývá a do konce roku jsou ještě 3, tak tentokrát z dotací zaplatím jen půlku 
ubytování – tzn. 100,-Kč na hlavu) 
 
Sraz : ve středu 25.10. v 15:15 hodin u Delvity nebo v 15:25 u trafiky na Dejvické 

(vlak odjíždí  v 16:15 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 až do sobotní snídaně (včetně) – 
od sobotního oběda je jídlo společné,  350,- Kč na dopravu, ubytování a 
společné jídlo (200,- Kč  doprava, 100,- Kč ubytování, 50,-Kč společné 
jídlo), doporučuji pláštěnku, nebrat ešus – bude kuchyňka. 

 
Speciální vybavení: abychom na Marsu nebyli nápadní musíme splynout 

s prostředím. Marsu se také jinak říká rudá planeta, a to 
znamená, že každý z vás musí mít na sobě alespoň jednu 
červenou věc (oblečení) – ta věc musí být vždy na vrchu vašeho 
současného oblečení. Kdo chce splynout  na Marsu co nejvíce 
ten si sebou vezme co nejvíce věcí v červené barvě (ovšem 
neberte si věci, které na výletě neupotřebíte). Na výletě potom 
vyhodnotím jednoho z vás, který bude mít co nejvíce červených 
věci a ten se může těšit na sladkou odměnu !!! 

 
Návrat : v neděli 29.10. v 16:10 hodin zpět k trafice na Dejvickou nebo v 16:20 zpět 

k  Delvitě (vlak přijíždí v 15:45 na Hlavák)  
Krtek 



Celoroční hra 
„K ŘÍŽEM KRÁŽEM VESMÍREM“  

Vše začalo na výletě 7.10.2006 do Ondřejova, kde jsme se setkali s profesorem astronomie 
(Kyd), který právě cvičil dva astronauty Lamkova (Endorf) a Němečka (Kostěj) na cestu na 
Xenu (2003 UB 313). Profesor nám nabídnul, že když budeme chtít, tak se také můžeme této 
vesmírné mise zúčastnit. Ovšem potřebujeme k tomu získat potřebné znalosti a dovednosti. 
Ty získáme tak, že v průběhu celého školního roku budeme každý měsíc létat na jinou 
planetu, abychom získali zkušenosti při cestách vesmírem. Teprve tehdy až navštívíme 
všechny planety naší sluneční soustavy (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, 
Neptun a Pluto) budeme se moci vydat na Xenu (tábor). A co nás tam čeká? Kdo ví ☺ ☺ ☺ 
 

Pravidla mezidružinové soutěže : 
Na každém výletě (planetě) získávají družiny sondy, které se jim budou hodit na táboře. 
Vítězná družina dostane 2 sondy, poražená družina 1 sondu. Sondy jsou vyrobeny ze dřeva a 
špendlí se přímo do plánu k dané planetě, na které se právě nacházíme. Sondy se získávají za 
speciální kosmické soutěže, kterých může být na výletě i několik. Družiny jsou klasicky 
rozděleny na Medvědy a Mravence. 
 

Pravidla soutěže jednotlivců : 
Cílem jednotlivce je získat co nejvíce litrů kyslíku, bez kterých se ve vesmíru a tím pádem 
na Xeně neobejdou. Kyslík se získává na výletech a záleží na tom jak se děti umístí v CVH 
(celovýletové hře), případně v další různých soutěžích, které na výletě proběhnou. Na hracím 
plánu má každý jednotlivec svojí postavu kosmonauta rozdělenou na 90 polí. Cílem je získat 
co nejvíce kyslíku (čím víc bude kosmonaut vybarvený, tím lépe). 
Vítěz každého výletu získává právo výběru planety, na kterou příště poletíme a na plán se 
mu k planetě, na které zvítězil špendlí raketa s jeho jménem. 
Jak se boduje : 
Boduje se každá družina zvlášť (tzn. že první v družině Medvědů a Mravenců získá na výletě 
stejný počet litrů kyslíku, atd..). 
1. místo --------------------------  8 litrů kyslíku 
2. místo --------------------------  7 litrů kyslíku 
3. místo --------------------------  6 litrů kyslíku 
4. místo --------------------------  5 litrů kyslíku 
5. místo --------------------------  4 litry kyslíku 
6. místo --------------------------  3 litry kyslíku 
7. místo --------------------------  2 litry kyslíku 
8. místo --------------------------  1 litr kyslíku 
Děti, které jsou omluvené z výletu získávají o jeden litr kyslíku méně než poslední z jejich 
družiny na výletě. Neomluvené dítě nezískává nic. 
 

Jak získat kyslík navíc : 
Každý jednotlivec má možnost získat každý měsíc 3 litry kyslíku navíc a to za tzv. domácí 
práci. Tento úkol se vždy zadává na výletě a na jeho splnění mají děti do příštího výletu, 
respektive na poslední schůzku před výletem. 
Úkol na období od  7.-24.10.2006 zní : 
Namalujte jak si představujete Zemi při pohledu z vesmíru. Myslete, ale na to, že když to 
odfláknete, tak vám obrázek nemusí být uznán, ale máte možnost ho nakreslit znovu. 

Členská základna 
Letos jsme sice nábor dělali, ale  na naše letáčky jsme bohužel nikoho nenalákali. Přesto 
máme dva nováčky a to Jendu a Ondru, kteří chodí do Medvědů. V tuto chvilku máme 
u Medvědů 8 členů což je akorát a u Mravenců 7 členů což znamená, že bychom 
někoho vzít ještě mohli – případně, že byste o někom věděli dejte mu na mě kontakt 
a nebo ho přiveďte rovnou na schůzku.  
Rovněž družina Káňat vypadá trochu jinak a to hlavně z toho důvodu, že zde jsou 
3 členi (Napínáček, Víťa a Ivoš), kteří sice nemají zájem o pravidelnou činnost, ale 
občas by se rádi sešli a třeba pojedou i na nějaký ten výlet. 
A jaké je současné složení našeho oddílu ??? 

 
Káňata : 8. třída + ( pondělí 17:00 – 18:30 hodin ) 

Napínáček, Víťa, Ivoš, Varťas, Pepa, Standa, Dorotka 
vedoucí Krysa 

 
Medvědi : 2.-5.třída ( úterý 17:00 - 18:30 hodin ) 

Lenka, Kevin, Martin, Adam, Jozz, Mikeš, Ondra, Jenda 
vedoucí Pipina a Standa 

 
Mravenci : 4.-8. třída ( středa 17:00 – 18:30 hodin ) 

Pepa, Varťas, David, Helča, Verča, Kája, Honza 
vedoucí Krtek a Dorotka 

 
Další vedoucí a „pracovní síly“ v záloze: Terry, Kapr, Kyd, Kost ěj, 
Endorf 
 

!!! V současné době tedy máme celkem 28 členů !!!  
Krtek 

 

List podzimu 2006  
Jelikož je tu podzim, tak jako pokaždé, tak i letos vyhlašuji soutěž o nejkrásnější list 
podzimu. Předpokládám, že vaše úlovky budou stát za to a že se zúčastníte pokud 
možno úplně všichni (Káňata, Mravenci i Medvědi). Jaká jsou pravidla ? Do konce 
listopadu najít a přinést na schůzku vylisovaný co nejhezčí a nejlépe zbarvený list 
stromu nebo keře. Na prosincovém výletě pak proběhne vyhodnocení a udělení bodové 
prémie ve výši 30ti bodů za 1. Místo, 20ti bodů za 2.místo a 10ti bodů za 3.místo + 
sladká odměna. 

Krtek 


