
Uplynulé akce 
 

Říčky v Orlických horách 
18.-25.2.2007 

 
Ve stavu mírně šokovaném (protože Víťa na mě bafnul) jsem  dorazila na sraz k trafice 
na Dejvické, vybrala od všech přihlášky a peníze, a vyrazili jsme (už popáté) na cestu 
do Říček. Sněhu jsme moc cestou neviděli. V místech, kde loni byly pomalu 
dvoumetrové závěje bychom letos stěží postavili sněhuláka. Procházka po okolí ale 
prokázala, že ho bude nakonec dost. Poznatek hodný zapsání: v Říčkách otevřeli novou 
prodejnu, a to se hodilo vědět! 
V pondělí vyrazili všichni až na Víťu (velkého snowboardistu) a Popelku (velkého 
flákače) na malou sjezdovku. Pepovi to šlo bez potíží, takže pak už jezdil na velkou. Ale 
i všichni ostatní časem omezili pády a díry na sjezdovce jimi způsobené a i na vlek 
(pomu) všichni nakonec zvládli svépomocí nastupovat. Úterý bylo ve znamení koupání, 
odjezdu Popelky a příjezdu Krysy. Krtek dorazil až ve středu z večera, právě včas aby si 
s námi dal toasty a odnesl mi lyže na večerní lyžování. Ve čtvrtek ráno u nás pršelo, 
jinak bylo přes týden poměrně hezky, ale vrstva sněhu se za tu dobu znatelně snížila. 
Vyrazila jsem aspoň na odpoledne na velkou na snowboard a děti s Krtkem se tam na 
nás přišly podívat. Pak jsem spolu šli pěšky do chaty kde jsme ještě minimálně 15 minut 
čekali na ty, kteří se rozhodli jet skibusem a naneštěstí měli klí če. I skibusy mají své 
dny…  
Kromě drobných povinností typu vaření a jezení večeře nebo mytí, jsme si večerní 
program celkem užívali, ať už při různých stolních hrách, muzice, nebo při Víťových 
filmech. Některé hlášky ze seriálu Červený trpaslík jsou myslím natolik 
nezapomenutelné, že je ani nemusím opakovat. 
Páteční ranní vstávání na velkou sjezdovku se nějak nezdařilo, takže jsem vyrazila sama 
a děti přišly až na odpoledne. Bez větších potíží jsme zmákli techniku sedačkové 
lanovky a jízdu dolů tím spíš. Takže paráda! V sobotu už jsem ale na velkou jela ráno 
jen s Lenkou a s Helčou. Spolu s ostatními jsme pak odpoledne zašli na malou, a jezdili 
na všem co se dá. Vyzkoušela jsem Krtkovy kluski, Lenčin snowboard, ale nejvíc asi 
svůj zadek☺. Večer jsme balili, za doprovodu písniček od Semtexu. Víťa s Pepou 
zatoužili navštívit sobotní diskotéku, ta se ale nakonec nekonala. 
Nedělní odjezd probíhal celkem poklidně. Vlakem jsem jela jen já s Honzou, Kájou a 
Lenkou, ostatní se svezli autem s Krtkem. Na srazu u klubovny už čekali jak lyže, tak 
sourozenci nebo rodiče, a opět jsme se rozešli do svých domovů, za svými pejsky, 
kočičkami nebo rybičkami, viď Honzíku ☺ ? 
 
Účast:  Krtek (od středy), Popelka (do úterý), Krysa (od úterý do pátku), Terry, Víťa, 

Pepa, Helča, Kája, Honza a Lenka 
Sjeli jsme: Mnoho kilometrů sjezdovek 
 

Zapsala Terry 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 3 ● Ročník 26 ● Březen 2007 

 

Ahoj Dálavani ! 
 

Další číslo oddílového časopisu spatřuje 
světlo světa a oproti loňsku, kdy jsem do 
březnového Pampera psal cosi o tom, že 
venku je spousty sněhu, je toto Pampero 
vpravdě už jarní což je dobře. Z nejbližších 
akcí bych rád vyzdvihnul jednodenní 
výpravu, kterou bude tentokrát připravovat 
Kapr a Standa. Objevuje se zde i první 
Krtkův dobrovolný výlet a to do IMAXU na 
pěkný 3D film.  
Z uplynulých akcí máme za sebou návštěvu 
vojenského muzea, a i když nás bylo málo 
(jen 4) prohlídka to byla zajímavá, ale 
hlavně máme za sebou jarní prázdniny 
v Říčkách, která byly docela podařené. A 
musím říct, že i když už jsem prohlašoval, že 
sem jedeme naposledy tak jsem trochu na 
vážkách jestli to tak opravdu bude. Hlavní 
důvod je ten, že jak jsem se z některými 
z vás bavil tak máte i nadále zájem sem 
jezdit, což je dobře (já měl takový pocit, že 
zájem o Říčky už moc není). Jediný problém 
spočívá v tom, že by bylo dobré, aby vás 
příští rok jelo ještě více, protože hrozí 
riziko, že bychom kvůli malému počtu lidí 
nemuseli dosáhnout na dotaci a pak by byl 
pobyt zde neúměrně drahý a navíc by 
hrozilo riziko, že by dostali přednost 
početnější skupiny než jsme my. Ale o tom 
se pobavíme až někdy na začátku září, kdy 
musí padnout definitivní rozhodnutí jestli 
v roce 2008 do Říček ano či ne – řekl bych, 
že je to na vás – záleží na vašem zájmu !!! 
Co mě v poslední době nepotěšilo je fakt, že 
někteří z vás (nebudu jmenovat) zaplatili 
příspěvky až s třítýdenním zpožděním. 
Docela mě to mrzí, a i když chápu, že někde 
to bylo třeba způsobené nemocí musím říct, 
že mi to trochu komplikovalo život. A jen 
doufám, že příště se všichni polepšíte a vše 
budete odevzdávat v řádném termínu (a že 
vám vše připomínám dopředu !!!) 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Rozhledna Děd u Berouna – planeta Pluto 
17.3.2007 – SOBOTA 

 
Na tuto jednodenní výpravu se pojedeme kouknout na místo kde jsme 
ještě nikdy nebyli a to na rozhlednu Děd, která je kousek od Berouna. 
Cestou bychom se měli zastavit  na místní Městské hoře kde chovají 
medvědy, kteří už se prý probudili ze zimního spánku. Výlet má z větší 
části na starosti Kapr a Standa tak jsem zvědav co pro vás přichystají. 

Můžete se také těšit na další kosmonautický výcvik, který tentokrát proběhne na planetě 
Pluto a bude to pravá nefalšovaná „lanová centrifuga“ ☺. Takže neseďte doma a 
pojeďte s námi !!! 
 

Sraz : v 7:30 hodin u Delvity nebo v 7:40 u trafiky na Dejvické (vlak jede v 8:26 
z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na akce (tužku, papír, šátek, uzlovačku, zápisník, nůž), 
oblečení a obutí dle počasí, jídlo + pití (oheň nebude), 50,- Kč na vlak, tramvajenku či 2 
lístky na MHD 
Návrat :  v 18:00 hodin k trafice na Dejvickou nebo v 18:10 zpět k Delvitě (vlak 
přijíždí v 17:40 na    Hlavák) 
 
 
 

Návštěva kina IMAX Flora – Mise na Měsíc 3D 
 

!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 
18.3.2007 – NEDĚLE 

Nechte se zavést do tajemného Vesmíru, kde na vlastní kůži pocítíte majestátnost a 
záhadnost Měsíce spolu s jedinými astronauty, kteří na tuto vzdálenou planetu zatím 
vystoupili. Pouze 12 kosmonautů mělo tu čest procházet se po měsíčním povrchu. Buďte 
tím třináctým! 
Sraz :  v 14:15 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou : 120,- Kč na vstup do kina, 2 lístky na MHD nebo tramvajenku 
Návrat :  ve 16:15 hodin zpět k trafice na Dejvickou  

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní:  V kterém měsíci roku 2007, bylo možno pozorovat úplně zatmění 
Měsíce v Česku ??? 
Nápověda : leden, únor nebo březen !!! ☺ ☺ ☺ 

Krtek 

Bodování Únor 
 

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

Kája 99 10 20 10 20 20 0 179 1. 

Varťas 113 10 0 8 20 0 0 151 2. 

Verča 90 10 10 10 20 0 0 140 3. 

David 93 10 20 10 0 0 0 133 4. 

Pepa 112 10 0 8 0 0 0 130 5. 

Honza  83 10 20 10 0 0 0 123 6. 

Lenka 93 10 10 8 0 0 0 121 7. 

Helča 75 10 5 10 0 20 0 120 8.-9. 

Martin 80 10 20 10 0 0 0 120 8.-9. 

Kevin 81 10 10 10 0 0 0 111 10. 

Jozz 68 10 0 10 0 0 0 88 11. 

Adam 62 10 0 10 0 0 0 82 12. 

Jenda 60 10 0 8 0 0 0 78 13. 

Mikeš 53 10 0 10 0 0 0 73 14. 

Kajetán 54 10 0 8 0 0 0 72 15. 

 
 
 

V březnu slaví 
 

Krtek 2.3. ( narozeniny - 30) 
Honza  11.3. (narozeniny – 11) 

Pepa 19.3. (svátek) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

 
 
 
 


