
Bodování listopad 
Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Martin 119 30 0 10 20 20 0 199 1. 
Kája 128 30 0 10 20 0 0 188 2. 
Varťas 118 30 0 4 20 0 0 172 3. 
Pepa 108 30 0 6 20 0 0 164 4. 
Verča 123 30 0 10 0 0 0 163 5. 
David 101 30 0 10 20 0 0 161 6. 
Kajetán 97 30 0 8 20 0 0 155 7. 
Jozz 97 30 0 6 20 0 0 153 8. 
Honza  84 30 0 10 0 20 0 144 9. 
Kevin 84 30 0 8 20 0 0 142 10. 
Helča 96 30 0 10 0 0 0 136 11. 
Mikeš 75 30 0 8 20 0 0 133 12. 
Adam 72 30 0 10 0 0 0 112 13. 
Lenka 73 30 0 8 0 0 0 111 14. 
Jenda 64 30 0 10 0 0 0 104 15.-16. 
Ondra 66 30 0 8 0 0 0 104 15.-16. 

 

V Prosinci  slaví 
 

Adam 11.12. (narozeniny – 10) 
Varťas 27.12. (narozeniny – 14) 

Pipina 5.12. (svátek) 
Mikeš 6.12. (svátek) 
Adam 24.12. (svátek) 
David 30.12. (svátek) 

 

!!! Blahopřejeme !!! 
 

Turnov 
16.-18.11.2006 

Ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli na Dejvické a přesunuli se metrem a pak vláčkem až do Turnova. Našli 
jsme DDM Žlutá ponorka, ubytovali se, najedli a vysvětlili CVH - “Cesta po Neptunových měsících za čtyři 
dny”. Určitě bylo o co hrát - jednotliví vítězové dostali malé makety měsíce a na závěr se bojovalo dokonce o 
Neptun! No ale nebudu předbíhat. V pátek jsme trochu spletli cesty a místo do Klokočí jsme došli do malé 
Skály. Cestou proběhlo několik soutěží o měsíc, dokonce i část soutěže mezidružinové - zdolávání 
“Vzdušných vírů” aneb hromadné skákání přes laso. Z Malé skály jsme jeli vlakem do Turnova. Netřeba snad 
zmiňovat večeři, mytí, měsíční soutěž, městečko Palermo nebo Buřtíkovou pohádku. V sobotu jsme vyrazili 
vlakem do Hrubé skály a namířili si to přes hrad Valdštejn (byli jsme i na prohlídce) zpět do Turnova. Cestou 
jsme poobědvali, zaskákali přes laso, zasoutěžili, viděli rvačku psů - zážitků bylo mnoho. Hlavní náplní 
večera bylo vyrobit makety Neptunu z novin na závěrečnou bitvu - ta proběhla v sobotu ráno a vyhrála Kája. 
Ve “Vzdušných vírech” zvítězili Mravenci a pak už jsme balili, uklízeli a odjeli zase do Prahy. 
 
Účast: Krtek, Pipina, Terry, Dorotka, Napínák, Varťas, Pepa, Verča, Helča, Kája, David, Kevin, Jozz, Mikeš, 
Kajetán, Martin 
Ušli jsme: 30 km 

Terry 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 12 ● Ročník 25 ● Prosinec 2006 

Ahoj Dálavani ! 
Dostává se vám do ruky poslední Pampero v tomto kalendářním roce. Je tedy fakt, že na zimu to venku 
rozhodně nevypadá, ale já doufám, že se počasí umoudří a konečně nějaký ten sníh napadne. 
Máme za sebou prodlouženou výpravu do Turnova, která se myslím docela povedla a výprava 
do Hruboskalska a prohlídka hradu Valdštejn stála za to. 
Před námi je poslední výprava tentokrát do Slaného, ale musím vám říct, že sehnat ubytování poblíž 
Prahy je docela náročné. Terry obvolala snad 10 ubytoven, DDM a škol, ale nikde nám to nevycházelo. 
No ale nakonec se podařilo sehnat alespoň toto, ale myslím, že i ve Slaném si výlet pěkně užijem. 
Také se můžete těšit na zbrusu nové oddílové znaky, které jsou opravdu hezké – v lednu proběhne 
jejich výměna. 
Taky bych chtěl poděkovat Varťasovi a Pepovi za to, že mi pomohli s přípravou dřeva na Slunovrat, 
protože je fakt, že ve více lidech to šlo poměrně rychleji. 
Co ovšem bude trochu zajímavé je boj o to kdo získá Svaroga. V současnosti vede bodování Martin, ale 
na paty mu slušně šlape Honza (má jen o 22 bodů měně) a také možná Verča není úplně bez šancí. Vše 
se zřejmě rozhodne teď na výletě. Jsem hrozně zvědav jak to nakonec dopadne. Co se týče Stopy, tak 
tam je myslím vše jasné a tentokrát asi budeme mít po delší době dva výherce, protože dva členové 
mají stejný počet našlapaných kilometrů. 
Na konec bych vám všem popřál bohatého Ježíška a ať pod stromečkem najdete vše co si přejete. 

Krtek 



Nejbližší akce 
Slaný – planeta Jupiter 

15. - 17.12.2006 
Poslední dvoudenní výprava v tomto roce nepovede nikam daleko. Důvod je prostý a to ten, že už 
jsme vyčerpali všechny peníze, které jsem měl z dotací na akce a tím pádem by byl výlet někam 
dál docela drahý. V okolí Slaného toho sice moc není, ale určitě navštívíme Slánskou horu odkud 
je pěkný výhled do širokého kraje a také se zajedem kouknout do vesničky Peruc, které je známá 
díky Oldřichovi a Boženě (snad jste se o tom v dějepise učili…) Bydlet budeme v místním DDMku 
na matracích a i kuchyňka je nám plně k dispozici. Rovněž se můžete těšit na celovýletovou hru 
s názvem „Dračí doupě na Jupiteru“ a také vás čeká soutěžení mezi družinami tentokrát na téma 
„Vesmírná postřehovka“. A samozřejmě proběhne vyhodnocení listu podzimu 2006. 
Sraz: v pátek 15.12 v 16:30 hodin u Delvity nebo v 16:40 hodin u trafiky na Dejvické a 
nebo v 17:10 hodin na nádraží Praha-Bubeneč, ale prosím o sdělení, že budete čekat 
přímo na nádraží, abychom na vás nečekali zbytečně na Dejvické (vlak odjíždí v 17:18 
z Bubenče) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky jako na schůzku, nůž, 
spacák, přezutí a převlečení do chalupy, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, 
nepromokavou obuv, jídlo na celý víkend (v sobotu v poledne nebude oheň), 150,-Kč 
na vlak a ubytování 
Nebrat: ešus, karimatku, spousty jídla (hlavně sladkostí) 
Návrat:  v neděli 17.12. v 15:13 hodin  na nádraží Praha-Bubeneč nebo v 15:40 k trafice 
na Dejvickou nebo v 15:50 hodin zpět k Delvitě (vlak přijíždí v 15:13 do Bubenče) 
 
  
 
 

Oslava Slunovratu 
čtvrtek 21. 12.2006 

Tradiční oslava oddílových vánoc, vyhodnocení celého roku, nastínění dalších plánů do 
budoucna, ochutnávka cukroví a spousty a spousty dalšího. Tuto akci by si podle mého názoru 
neměl nikdo nechat ujít !!! 
Sraz : v 15:45 hodin u trafiky na Dejvické nebo v 15:50 hodin na Horoměřické, u 
zastávky autobusů směr Jenerálka  
S sebou : teplé nepromokavé oblečení na ven (zpravidla bývá dosti zima, tak se pořádně 
nabalte), dárečky pro kamarády z oddílu (zabalené a označené jménem, pro koho dárek 
je – pozor na rozlišení např. Martin, Martin ml. !!!), nějakou igelitku do které si budete 
dávat dárečky – často se vám nevejdou do ruky, tak ať je nepoztrácíte, trochu cukroví 
na ochutnávku, baterku, případně svíčku, prskavky 
Návrat : v 19:15 hodin zpět na Horoměřickou nebo 19:20 k trafice na Dejvickou  
!!!Petardy a dělobuchy na Ostroh nepatří !!! 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 
 
 

Co nás čeká 
Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny už jsou za dveřmi, proto je důležité upozornit na změny, které s sebou 
přinášejí. Tou první je skutečnost, že v úterý 19.12. a ve středu 20.12. nejsou družinové 
schůzky. Místo nich se sejdeme všichni ve čtvrtek 21.12. na Oslavě Slunovratu (viz. nejbližší 
akce). Schůzky pochopitelně nejsou ani během prázdnin, takže první schůzku v novém roce 
budou mít Mravenci ve středu 3.1. a Medvědi v úterý 9.1. v pravidelných časech.    
 

Zimní přechod Brd 
13.1.2007 

Jako vždy tak i v roce 2007 byste si neměli nechat ujít tuto tradiční akci, kdy si vyzkoušíte jaké 
máte znalosti oproti jiným oddílům. Tentokrát Brdy připravuje oddíl OkO a téma je „Pověsti mezi 
Mníškem a Řevnicemi“. Očekávám, že účast bude hojná a že se umístíme na nějakém předním 
místě. 
 

Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 
18. – 25.2. 2007 

!!! akce určená pro zájemce z řad celého oddílu !!! 
Stejně jako v minulých letech tak i tentokrát pojedeme na jaráky do Říček, kde už to dobře 
známe. A stejně jako vloni, tak i letos pojedeme vlakem a autem se budou přepravovat věci – 
baťohy + lyže. Je jisté, že tentokrát do Říček pojedeme naposledy a to hlavně z důvodu, že už 
jsme zde byli mockrát a je na čase změnit lokalitu, takže máte poslední možnost se sem kouknout. 
Co se týče vybavení, tak bych byl moc rád aby každý z vás měl sebou pokud možno oboje lyže – 
jak sjezdovky tak i běžky. Abych vás ještě trochu navnadil tak vám prozradím, že v Říčkám letos 
postavily úplně novou lanovku, takže jsem zvědavý jak to tam bude vypadat. (bližší informace na 
www.skiricky.cz) 
Samozřejmě to je dobrovolná akce a nikoho do ní nenutím, nicméně předpoklad účasti je ten, že 
umíte alespoň trochu lyžovat (ovšem ani lyžařského začátečníka neodmítneme ☺ ☺ ☺). Bližší 
informace se dozvíte v lednovém nebo únorovém Pamperu. 

Krtek  
 

Hádanka 
Slunovrat se blíží závratným tempem a kdo chce být zařazen do losování o tradiční ceny (ananas, 
kokos, banány),  ten ať si pospíší a odevzdá  správnou odpověď alespoň na jednu hádanku 
(hádanky se dávají do krabičky, která je v klubovně na okně). Odpověď na tuto hádanku je možné 
výjimečně odevzdat i pomocí SMS (Krtek 604 773 140) a to nejpozději do středy 20.12. !!!!!!   
Nová hádanka zní :   Jak se jmenuje hvězda, pomocí které se dají určit světové strany ???? 

Krtek 
 

Oddíl Dálava přeje veselé Vánoce a šťastný 
Nový rok všem členům, rodičům a přátelům 

oddílu. 
 


