
Uplynulé akce 
Aš 

25.-29.10.2006 
Středa 25.10. 

� dlouhá cesta vlakem do Aše s přestupem v Chebu 
� cestou ve vlaku jsme zahájili naší celovýletovou hru „Kosmírné války o Mars“- lehce 

upravené klasické lodě 
� delší bloudění v Aši, protože jsme nemohli najít naše DDMko 
� zahájení souboje mezi družinami v Twistru 
� vyhlášení soutěže, kdo má na výletě nejvíc červených věcí (vítězové Adam a Kája – oba 

23 věcí) 
 

Čtvrtek 26.10. 
� ráno jsme vstali dříve a vlakem odjeli do Chebu 
� prohlídka Chebu a kratší rozchod po městě 
� přesun vlakem k rezervaci SOOS 
� prohlídka rezervace s nádhernými bahenními sopkami, prohlídka muzea 
� cestou zpět jsme mírně zabloudili a tak jsme na vlak šli do Františkových lázní 
� pokračování Kosmírných válek a Twistru 

 

Pátek 27.10. 
� celé dopoledne jsme byli v DDMku a hráli Twistra a další hry 
� vycházka na blízký vrch Háj, kde jsme si prohlídli rozhlednu – byl z ní nádherný výhled 

do kraje 
� pod rozhlednou jsme vytvořili nápis Dálava z lidí a také náš oddílový znak – vše fotila 

Pipina z rozhledny 
� návštěva radioaktivního pramene, který nebyl moc dobrý 
� pohodovou cestou jsme se vrátili zpět do DDMka 

 

Sobota 28.10. 
� dopolední zastavení v Penny marketu 
� cestou necestou jsme se vydali prozkoumat hranice s Německem 
� narazili jsme přímo na malý hraniční přechod a každý si alespoň na chvilku zašel do 

Německa 
� počasí nebylo nic moc, místy pršelo a foukal vítr 
� v DDMku jsme hráli znovu Twistra, Kosmírné války a další hry 
� i tentokrát zvítězili v mezidružinové soutěži Medvědi (a to tak, že drtivě – vyhráli nad 

Mravenci v Twistru v poměru 7:2) a tím pádem získali znovu 2 sondy 
 

Neděle 29.10. 
� díky posunu času jsme spali o hodinku déle 
� trošku rychlejší balení a uklízení, které jsme nakonec stihli tip ťop 
� cesta vlakem do Františkových lázní, kde jsme se koukli na Frantíka a lázně jsme si 

prohlédli  a popili něco léčivých pramenů 
� vyhodnocení Kosmírných válek o Mars s vítězkou Lenkou, která si jako další planetu, 

kterou navštívíme zvolila Neptun 
� cesta rychlíkem Bečva byla v pohodě jen do Plzně, kde se nám vlak rozbil a my zde 

zůstali trčet 1,5 hodiny, než jsme se vydali dále 
� pozdě, ale přece jsme se nakonec dostali do Prahy, kde jsme se rozešli do svých domovů 

 

Účast : Krtek, Pipina, Kapr, Standa, Dorotka, Pepas, Varťas, Helča, Verča, Kája, Honza, Jozz, 
Mikeš, Martin, Adam, Lenka a Ondra 

Našlapali jsme cca 35 Km. 
Zapsal Krtek 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 11 ● Ročník 25 ● Listopad 2006 

Ahoj Dálavani ! 
 

Dostává se vám do ruky 
další Pampero. 
Listopadové Pampero 
nebývá moc obsáhlé, ale 
po roce se do něj znovu 
dostala rubrika 
„Družinová okénka“, kde 
si můžete přečíst co na 
schůzkách dělají další 
družiny. 
Máme za sebou podzimní 
prázdniny, které si myslím 
si docela vydařily a všem 
se vám snad líbily. Jen 
malá připomínka a to tak, 
že mi je jasné, že ne 
všechny musí aktuální 
program bavit, ale když 
budete odmítat hrát 
některé hry a soutěže tak 
kazíte hru ostatním. Příště 
zase budeme hrát třeba 
něco jiného co bude bavit 
vás a ostatní zase tolik ne. 
Tak to prostě je, ale náš 
program je tak různorodý, 
že by si v něm každý měl 
najít to svoje. A druhá 
poznámka – docela mě 
mrzí, že občas 
nerespektujete pravidla, 

která si na začátku určíme. Konkrétně narážím na to, že na podzimkách jsem se s vámi všemi 
domluvil, že v místnosti, kde spíte se nebude jíst. A výsledek ? Papírky od bonbonů, rozšlapané 
chipsy atd.. Doufám, že příště se to už nebude opakovat, protože by se nám taky mohlo stát, že 
nás nikde nebudou chtít ubytovat. Ono se pak těžko správci budovy vysvětluje, že jsem vám to 
povídal, když po nás zbude takový binec…�  
Co mě naopak potěšilo je stav vašich zápisníků. Všechny jsem zkontroloval a musím říct, že není 
nikdo kdo by se na ně vykašlal – jen tak dál. 
A co nás ještě čeká ? Kromě již výše zmíněné výpravy do Turnova bychom se v prosinci měli 
kouknout do blízkosti hory Říp, ale to je ještě daleko. Zároveň vám připomínám, že pořád máte 
šanci odevzdat list podzimu, který se bude vyhodnocovat na prosincovém výletě. (co já vím, tak 
zatím list podzimu odevzdal jen jeden člověk) 

Krtek 



Nejbližší akce 
Turnov – planeta Neptun 

16.-19.11.2006 
Je před námi předposlední výlet v tomto roce, který bude navíc o jeden den delší. Pojedeme do Turnova 
a v plánu mám propátrat blízké skalní město – Hruboskalsko. Bydlet budeme v DDMku, kde se bude 
spát na matracích a rovněž je zde plně vybavená kuchyňka.  Čeká nás další planeta a to Neptun, kterou 
vybrala vítězka minulého výletu Lenka. Můžete se těšit na celovýletou hru s názvem - Cesta kolem 
Neptunových měsíců za 4 dny (Neptun má celkem 8 měsíců). Celá planeta je tvořena převážně vodíkem 
a héliem a má nádhernou modrou barvu. Speciální vybavení tentokrát žádné potřeba nebude. 
 

Sraz :  ve  čtvrtek 16.11. v 16:10 hodin u Delvity nebo v 16:20 u trafiky na Dejvické (vlak 
odjíždí  v 17:14  Hlaváku)  

S sebou : běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky jako na 
schůzku,spacák, přezutí a převlečení do chalupy, hygipotřeby, teplé oblečení 
na ven, pevnou nepromokavou obuv,  pláštěnku, jídlo na celý víkend (v pátek 
ani v sobotu v poledne nebude oheň),  150,-Kč na vlak a ubytování  

Nebrat: ešus, karimatku, spousty jídla (hlavně sladkostí) 
Návrat :  v neděli 19.11. v 15:15 hodin zpět k trafice na Dejvickou nebo v 15:25 zpět k 

Delvitě (vlak přijíždí v 14:42 na Hlavák)  
Info, dotazy… Krtek 604 773 140 

 

Bodování říjen 
 

Body za  
 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 

Kája 96 49 20 10 20 20 0 215 1. 
Lenka 110 49 20 10 20 0 0 209 2. 
Adam 101 49 15 10 20 0 0 195 3. 
Martin 85 49 20 10 20 0 0 184 4. 
Ondra 71 49 20 10 20 0 0 170 5. 
Pepa 88 49 0 10 20 0 0 167 6.-7. 
Jozz 68 49 20 10 20 0 0 167 6.-7. 
Honza  75 49 10 10 20 0 0 164 8. 
Verča 89 49 15 10 0 0 0 163 9.-10. 
Mikeš 69 49 15 10 20 0 0 163 9.-10. 
Helča 68 49 20 10 0 0 0 147 11. 
Varťas 73 49 0 4 20 0 0 146 12. 
David 58 49 20 10 0 0 0 137 13. 
Jenda 54 49 15 10 0 0 0 128 14. 
Kevin 57 49 10 8 0 0 0 124 15. 

 

Hádanka 
 

Nová hádanka zní :  Víte jaké zvíře bylo jako první oficiálně vysláno do vesmíru ??? 
Nápověda : Napovím, že to zvíře se jmenovalo Lajka a byl to buď pes, kočka nebo morče !!! ☺ ☺ 
☺ 

Krtek 

Družinová okénka 
MEDVĚDI 
Ahoj Medvědi,  
tak už se nám to všechno pěkně rozjelo. Máme tu listopad a všechno běží tak, jak má. Dokonce 
jsme se i rozrostli. Stala se z nás už slušná tlupa. Ke stávajícím členům nám přibyli 3 nováčci. 
Můžeme tedy napočítat neuvěřitelných 9 Medvědů. Jsou to: Martin, Kevin, Lenka, Adam, Jozz, 
Mikeš, Ondra, Jenda a Kajetán. A také narozdíl od loňska mám na vás posilu jménem Standa.  
Začátkem listopadu se nám také rozjela naše nová celodružinová hra. Tentokrát se pyšní názvem 
NEPOSEDNÉ FAZOLE. Na schůzkách budeme skákat z jedné fazolky na druhou a sbírat ty, 
které se nám budou hodit. Jenže tak jednoduché to nebude, protože nám v cestě bude stát spousta 
překážek a úkolů. Mimo to se nám objevila nová soutěž BYSTŘIOČKA, kde si zrak opravdu 
bystřit budeme. Další opravdu novinkou na naší nástěnce je KÁZELDA. Což je taková soupiska, 
která nám říká, jak bychom se měli a neměli chovat nejenom na schůzce. Časté nedodržování se 
projeví odebráním fazolí. Ale já doufám, že na ni ani nebude třeba poukazovat. Takovou další už 
menší změnou je jiné znázorňování docházky, tedy PŘÍCHODILKY.  
Je tedy všechno na nás, jak si ten nastávající rok společně prožijeme. Budeme hrát spousty 
spoustu her a soutěží a samozřejmě se i naučíme celou řadu zajímavých věcí a tím rozšíříme 
dosavadní okruh znalostí. A na závěr bych vám chtěla vzkázat, že to, že jsou Mravenci starší, 
ještě neznamená to, že musí být ve všem lepší než Medvědi ☺.  
Ještě jedna moc důležitá věc, a tou je vaše vleklé plnění Dálavanské pětky ! Chci vám jen 
připomenout, že prosinec a s ním oslava Slunovratu se blíží, kde byste  všichni (kromě nováčků) 
měli  ukázat splněnou Dálavanskou pětku, abyste mohli přednést oddílový slib, dostat znak a 
přišít si ho na oddílové tričko. Máte na to už jen dva výlety  

Pipina  
 

MRAVENCI  
Ahoj Mravenci, 
naše činnost už nějakou dobu běží v zajetých kolejích a už jste si všichni zvykli na příchod dvou 
bývalých Káňat – Pepy a Varťase a také změna vedoucího družiny s posilou Dorotkou proběhla 
v pohodě.  Naše družinová hra se letos jmenuje TAJEMSTVÍ 8. DIVU SVĚTA v jejímž průběhu 
postupně navštívíme všech 7. stávajících divů světa, abychom se na konci května 2007 dozvěděli 
co se skrývá za divem 8. 
Diova socha byla prvním divem a teď v listopadu máme na nástěnce Artemidin chrám z Efesu. 
Na plán si špendlíte různobarevné obdélníčky s obrázky příslušných divů podle toho, jak se 
umístíte v soutěžích, a podle toho, jestli přinesete věci na myslivnu. Na každou schůzku se musí 
přinést jiná věc, např.: svíčka, dřevěný kolíček na prádlo, knoflík se čtyřmi dírkami, a tak 
podobně. Kdo danou věc donese, zapíchne si vlaječku do myslivny + získá navíc jeden obrázek 
s aktuálním divem světa.  
Co nám zatím trochu nevychází, je získávání sond v mezioddílových soutěžích na výletech, kdy 
nás zatím Medvědi pokaždé porazili (Ondřejov – pití v beztížném stavu a Aš hra Twister). Takže 
doufáme, že se budete více snažit a už na nejbližším výletě do Turnova snížíme Medvědí náskok. 

Dorry a Krtek 
 

V Listopadu slaví 
 

David  21.11. (narozeniny – 12) 
Martin 11.11.  (svátek) 
Ondra  30.11. (svátek) 

 

!!! Blahopřejeme !!! 


