
Uplynulé akce 
 

Děd u BerounaDěd u BerounaDěd u BerounaDěd u Berouna    
17.3.2007 

 
Tak tentokrát jsme jeli na jednodenní výlet do okolí Berouna. Sešli jsme se, 
jako vždy u trafiky na stanici Dejvická a já už se začal těšit jak tento výlet 
dopadne, protože jak všichni jistě víte měl jsem přípravu tohoto výletu se 
Standou na starost. Následovala celkem nezajímavá cesta na hlavní nádraží, 
možná až na to, že s námi nejel Krtek. Ten se k nám přidal až na nádraží. Po 
vybrání peněz a zakoupení zpátečního lístku jsme se vlakem vydali do 
Berouna. Ah, konečně Beroun. Naší první naplánovanou zastávkou byla 
Městská hora kde už se na nás těšili Vojta, Kuba a Matěj bývalé medvědí 
hvězdy z večerníku. Nevěřil jsem jak nám ti kluci vyrostli a co prováděli za 
kousky ☺. To nám připomnělo další cíl cesty po Plutu. Lanovou centrifugu. 
Další náročná část výcviku našich kosmonautů. Jelikož všichni zkoušky na 
centrifuze splnili, nemusí se již bát toho, že by se ztratili ve vesmírném 
prostoru. Nejlépe si vedl Pepa, který jako další planetu zvolil Uran.Volnou 
chůzí jsme se po modré vydali na rozhlednu Děd. Cesta ubíhala celkem 
rychle a nechyběl ani krásný výhled na město Beroun. Na rozhledně nebyl 
sice kvůli stromům moc velký výhled ale i tak jsme si to na rozhledně užili. 
Nechybělo ani foto a pár her. Krátký odpočinek a pak na cestu zpět 
tentokrát po červené. Těsně před Berounem jsme si udělali malou 
přestávku na další balíček her. Zahráli jsme si několik variant honičky 
(křížovou,střihající a klasickou) a pak jsme jako indiáni dobývali pevnost 
bledých tváří. Do Prahy jsme dorazili s menším zpožděním ale v celku a 
dobře naladěni. Co ještě říci asi jen to, že se těším na další výlet. 
 

Účast:Účast:Účast:Účast: Krtek, Kapr, Standa, Terry, Pepa, Napínáček, David, Adam, Martin, 
Kája, Honza, Kajetán, Kevin, Verča, Lenka a Helča   

Ušli jsme:Ušli jsme:Ušli jsme:Ušli jsme: 12 km 
 

Zapsal Kapr 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 4 ● Ročník 26 ● Duben 2007 



Ahoj Dálavani !!!  
Dostává se vám do ruky další Pampero a tentokrát je plné důležitých informací. V první řadě 
obsahuje pozvánky na  tři akce. Je před námi výprava do Josefova a pak dvě „dobrovolné“ 
výpravy a to do ZOO a pohodakolo. Myslím, že všechny akce budou podařené a budu moc rád, 
když se na všech s vámi uvidím. 
Další důležitou informací je tábor. Spolu s tímto Pamperem dostáváte přihlášku na tábor 
a všechny další potřebné informace. Jen bych vás chtěl moc poprosit o dodržení všech termínů 
(odevzdání přihláška, termín platby tábora). 
Pod Ronovcem by mělo snad být vše v pořádku – jedeme se tam o Velikonocích kouknout a udělat 
nějakou drobnou práci, ale jídelna dle posledních informací stojí, takže to tam snad vše bude OK. 
Co se týče akcí v květnu tak tam jsou naplánovány akce tři. O pohodakolu máte informace v tomto 
Pamperu. Další akce bude výprava v termínu 11.-13.5. a zmiňuju jí zde proto, že možná bude 
trošku problém s předáním informací družině Medvědů, protože v důsledku státních svátků nemají 
první dvě schůzky v květnu, ale já doufám, že vám ty informace nějak předáme. Poslední 
květnovou akcí by měla být Bambiriáda 24.-27.5., kde počítám s účastí družiny Mravenců, ale vše 
je ještě v jednání a já vám zavčasu dám vědět co a jak. 
Dlouho jsem také přemýšlel co mám dát na titulní stránku za fotku. Žádnou podařenou jsem 
z výletu na Děd neměl a tak jsem tam nakonec dal fotku ze své oslavy narozenin u Kyda na chatě. 
Musím říct, že jsem byl asi moc hodný, protože jsem dostal spoustu dárků a veliký třípatrový dort 
– no mňam ještě teď se olizuju za ušima ☺ ☺ ☺. 

Krtek 
 

Nejbližší akce 
Jaroměř- Josefov – planeta Uran 

13.-15.4.2007 
Po delším výletovém klidu, konečně vyrážíme na další výpravu. Tentokrát 
se vydáme do Jaroměře-Josefova, kde už jsme sice před 6ti lety byli, ale ze 
současného osazenstva to už nikdo nepamatuje. Bydlet bude v DDMku 
a čeká nás bezpochyby spousty zážitků. Navštívíme vojenskou pevnost 
postavenou mezi roky 1780 až 1787, kde se svítí svíčkami, koukneme se na 
první tábořiště našeho oddílu do Studnic a samozřejmě nás čeká další 
planeta Uran, na které se budeme učit manévrovat s lunárním vozidlem 
a zvládat všechny závady, co by na lunárním modulu mohli nastat. Rovněž 
vás čeká další celovýletová hra s názvem „RELLYE MONTE JOSEFOV“. 

Jen vás chci poprosit abyste nezapomněli na speciální vybavení (baterky a autíčko) viz. níže, protože bez 
těchto věcí nebudeme moci dělat některé věci a to by bylo škoda !!!!!!!! 

Sraz : v pátek 13.4. v 17:15 hodin u Delvity nebo v 17:25 u trafiky na Dejvické (vlak 
jede v 18:11 z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na dvoudenní výlet (tužku, papír, šátek, uzlovačku, nůž, 
spacák,  hygipotřeby…), jídlo na celý výlet (v sobotu v poledne nebude oheň), oblečení 
a přezutí do tělocvičny (doporučuji tenisky), oblečení a obutí na ven dle počasí , 200,- 
Kč na vlak, ubytování a vstup do pevnosti Josefov 
Speciální vybavení : 4x tužková baterie AA (stačí úplně obyčejné, např. Wonder) 
a libovolného angličáka (autíčko) 
Návrat :  v neděli 15.4. v 16.10 hodin zpět k trafice nebo v 16:20 hodin zpět Delvitě 
(vlak přijíždí v 15.45 na Hlavák) 

Krtek 

Bodování březen 
 

Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika další Součet Pořadí 

Kevin 48 12 0 10 20 20 0 110 1. 

Verča 43 12 0 10 20 20 0 105 2.-3. 

Honza  43 12 0 10 20 20 0 105 2.-3. 

Pepa 58 12 0 10 20 0 0 100 4. 

Adam 56 12 0 10 20 0 -5 93 5. 

Martin 46 12 0 10 20 0 0 88 6. 

Kája 42 12 0 10 20 0 0 84 7. 

Helča 33 12 0 10 20 0 0 75 8. 

David 27 12 0 8 20 0 0 67 9. 

Lenka 37 12 0 10 0 0 0 59 10. 

Kajetán 31 12 0 8 0 0 0 51 11. 

Varťas 27 12 0 10 0 0 0 49 12.-13. 

Jozz 34 12 0 8 0 0 -5 49 12.-13. 

Jenda 26 12 0 10 0 0 0 48 14. 

Mikeš 27 12 0 8 0 0 -5 42 15. 

 
 

V dubnu slaví 
 

Krysa – 2.4. (narozeniny – 21) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

 

Hádanka 
 

Nová hádanka zní:  Víte co v českém překladu znamená zkratka 
NASA  ???? 

Nápověda : Myslím, že nápověda není  třeba !!!!! 
 

Krtek 



CRH – KŘÍŽEM KRÁŽEM VESMÍREM  
 

Už dlouho jsem nic nenapsal o naší CRH (celoroční hra). Řekl 
bych, že by se slušelo jí trochu shrnout. Na začátku v říjnu jsme 
se seznámili s panem profesorem a dvěmi kosmonauty, kteří se 
připravovali na vesmírnou misi na Xenu.  Rozhodli jsme se, že 
se k výcviku připojíme a když budeme úspěšní tak se také na 
Xenu podíváme. Každý měsíc navštěvujeme jednu planetu naší 
sluneční soustavy, na které plníme nějaký vesmírný úkol, který 
se nám bude na cestu do vesmíru hodit (pití ve stavu beztíže, 
protahovací hra Twister, vzdušné víry – skok přes lano, postřeh, 
podlézání pod provazem, pohyb ve stavu beztíže, vesmírná 
centrifuga a teď nás čeká výcvik na lunárním modulu) Ovšem 

musíme panu profesorovi dokázat, že na to máme. Na brigádě v červnu se 
znovu s panem profesorem sejdeme, předvedeme mu co umíme a uvidíme jestli 
to bude dostatečné na cestu do vesmíru. Každý měsíc také dostáváte úkol, při 
kterém můžete získat 3 litry kyslíku navíc (kresba Země z vesmíru, model 
mimozemšťana, básnička o vesmíru, pečení vesmírných těles, skládání lodičky, 
obratnost s mincemi, hledání panáčka). Musím říct, že to docela plníte a jen by 
vás mohlo být více – čím více kyslíku budete mít, tím lépe.  
 
A jak si momentálně stojíte (stav k 1.4.2007) ? Kolik kdo z vás má kyslíku ???? 
Tak tedy : 
Kája – 66, Verča – 60, Martin – 57, Adam – 52, Honza – 51, Pepa – 47, Kevin – 
47, Jozz – 45, Lenka – 44, Helča – 39, Varťas – 37, Mikeš – 31, David – 29, 
Kajetán – 26, Jenda – 23.    
Rovněž na každém výletě probíhá soutěž mezi družinami o vesmírné sondy. A 
jaký je stav sond ???? 
Medvědi mají 11 sond a Mravenci mají 10 sond. Jak je vidět je to docela 
vyrovnané. No snažte se, před námi jsou ještě dvě výpravy kde lze kyslík a 
sondy získat, tak si dejte záležet, protože kdo bude mít více kyslíku a více sond, 
ten na tom samozřejmě bude lépe !!! 

Krtek 
 

Škola v přírodě, školní výlet,  atd… !?! 
Blíží se období, kdy se někteří  z vašich dětí vydají na školu v přírodě či jinou akci 
pořádanou školou. Proto bych vás prosil, kdybyste mi dopředu dali vědět, kdy vaše 
ratolest odjíždí a kdy se vrátí. Potřebuji to vědět z důvodu naplánování programu na 
výpravách. Stačí to buď poslat po dítěti a nebo se se mnou spojte telefonicky (SMS). 

Díky Krtek 

 
Výprava do ZOO 

!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 
22.4.2007 - NEDĚLE 

Sraz : v 8:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou : oblečení a obutí dle počasí, tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, 
                   70,- Kč na vstup + případné další penízky na suvenýry, atd…, (svačinu+pití) 
Návrat :  v 13:00 hodin k trafice na Dejvickou  
 
 

Pohodakolo – Lidice 
!!! cyklovýlet  pro zájemce !!! 

1.5.2007 - ÚTERÝ 
Již po několikáté se vydáme v sedle svých železných ořů poznávat okolí Prahy. Tentokrát 
zamíříme do Lidic, kde bych si rád prohlédl místní památník a přilehlé okolí. (Lidice byly za 
2.sv.války srovnány se zemí, všichni muži zastřeleni a ženy a děti odvlečeny do koncentračních 
táborů – důvod byl prostý, podle gestapa měly Lidice podíl na spáchání atentátu na Heydricha). 
Za celý výlet bychom měli najet asi 50 km, což všichni co s námi na kolo jezdí a nebo jezdí 
s rodiči v pohodě zvládnou. 
Sraz : v 8:00 hodin před klubovnou nebo v 8:30 hodin v parčíku na Kladenské (naproti 
vývěsce) 
S sebou : provozuschopné kolo, teplé oblečení – dle počasí, jídlo+pití, případně pár 

korun na občerstvení, povinně  cyklistickou helmu !!! 
Návrat :  v 16:00 hodin zpět před vývěsku a nebo v 16:30 hodin zpět před klubovnu  

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 
 

Dálavanská pětka 
Myslím, že je načase něco na toto téma napsat. Znovu jsem si ověřil, že když vám něco 
nepřipomínám, tak vy si  na to sami moc nemyslíte. Protože si jinak neumím vysvětlit, 
že od lednových Brd, se nikdo z vás nepokusil splnit nějakou podmínku. Doufám, že se 
to po mém upozornění trošku pohne a ti z vás, co jim ještě něco chybí, si v co 
nejkratším čase vše splní – ideální příležitost je výlet do Josefova – TAK NEVÁHEJTE 
A PŘIJĎTE !!!!!!!!!!!!!!!! 
Co kdo nemá splněno : 
1. Znej oddílové tradice a zvyky – nemá : Jozz, Mikeš, Kajetán, Jenda  
2. Nakresli a popiš znak oddílu – nemá : Mikeš, Kajetán, Jenda 
3. Uvaž ambulanční uzel a znej způsob a použití jeho a ostatních základních uzlů – 
nemá : Adam, Kajetán, Jenda  
4. Znej svoje jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon domů, důležitá tel. 
čísla – nemá : Mikeš, Kajetán, Jenda 
5. Dokaž, že umíš přišít knoflík – nemá : Adam, Kajetán, Jenda 

Krtek 



Tábor Ronovec 2007 
!!! Informace důležité zejména pro rodiče 

!!! 
Tábor se již blíží a tak je již na čase, aby 

se Vám dostalo prvních informací. Již je jisté, že se tábor znovu 
uskuteční na louce pod zříceninou hradu Ronovec a bude trvat 4 týdny. 
Jak již také víte, v půlce června se uskuteční další oddílová brigáda, která 
je velmi důležitá pro bezproblémový chod tábora, a na které by vaše děti 
neměli rozhodně chybět !!! 
Rovněž v polovině června proběhne předtáborová schůzka rodičů, kde se 
dozvíte podrobnější informace o táboře, jeho organizaci a hlavně o 
návštěvním dnu na táboře, který proběhne v sobotu 14.7.2007. Nyní 
budou následovat další důležité informace. 
 
TERMÍN – tábor se uskuteční od neděle 1.7 do soboty 28.7. 2007 

(odjez v neděli nebývá obvyklý, ale tentokrát jsme ho       
zvolili hlavně z důvodu hladké stavby celého tábora a 
uvidíme jak se nám to osvědčí) 

 
PENÍZE  – pro tento rok je cena tábora stanovena na 3 500,- Kč (cena 
tábora je oproti minulým rokům o 200,-Kč vyšší a to hlavně z důvodu, že 
nás v současné době jezdí na tábor méně, ovšem některé náklady 
zůstávají stejné ať nás jede 10 nebo 20 lidí. Druhý důvod je ten, že 
poslední zdražení 4 týdenního tábora bylo naposledy v roce 2003 a za ty 
4 roky stouply ceny potravin, materiálu, dopravy, atd…)  
Co se týče způsobu platby, tak máte několik možností – platba 
složenkou, převod z účtu na účet či fakturou.  Zároveň vám také 
vystavíme různé potvrzení pro zaměstnavatele. Pakliže se rozhodnete 
platit složenkou či převodem z účtu na účet, tak to vám bez problémů 
vydám já (případně ostatní vedoucí ), co se týče faktury a různých 
potvrzeních pro zaměstnavatele, tak ty také dostanete ode mě, ale bude to 
chvilku trvat (musím se spojit s hospodářem skupiny – Hankou). Jen Vás 
prosím o sdělení, jaký způsob platby jste si vybrali, abych měl přehled. 
(viz. papírek o způsobu placení tábora). Tábor je třeba zaplatit do 
čtvrtka 31. května 2007 !!!!! 

PŘIHLÁŠKA  – vyplněnou přihlášku, kterou dostáváte s tímto 
Pamperem, nám vraťte co nejdříve, nejpozději však do  středy 23. 
května 2007. Prosím neoddělujte od přihlášky Závazný pokyn dětského 
lékaře – je součástí přihlášky  a musí být vyplněn dětským lékařem. 
(Závazný pokyn dětského lékaře může být nahrazen již dříve vydaným 
posudkem (např. pro školu v přírodě, lyžařský kurz apod.), který v době 
konání LT nebude starší jednoho roku. Po skončení tábora Vám bude 
posudek vrácen zpět, jeho platnost je jeden rok.) 
 
LIST ÚČASTNÍKA  – nahrazuje dřívější „Bezinfekčnost“ a je složen ze 
tří částí 
- První z nich je prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a musí být 
podepsáno v den odjezdu na tábor -  1.7.2007. (již je na Listu účastníka 
předtištěno) 
- Ve druhé části uveďte adresu(y) a tel. čísla (nejlépe mobil), kam je 
možné v průběhu tábora podat zprávu – v případě naléhavé situace apod. 
Stačí jedna adresa a tel. číslo pokud jsou dosažitelná po celou dobu 
tábora. 
- Poslední část je upozornění rodičů pro vedoucí  - pokud dítě bere 
trvale nějaké léky, je alergické apod. List účastníka odevzdá dítě v den 
odjezdu na tábor spolu s kopií kartičky ZP (kdo od letošního roku 2007 
neměnil pojišťovnu nemusí kartičku odevzdávat). Prosím neposílejte list 
účastníka dříve !!! 
 
SEZNAM VĚCÍ  -  tento seznam berte jako doporučující a měl by 
pomoci těm méně zkušeným (i když i já si balím podle seznamu, abych 
na něco nezapomněl ). Hlavně je důležité, abyste věci balily  
v přítomnosti svých dětí, aby věděly, co sebou mají. 
 
SCHŮZKA RODI ČŮ – informace o schůzce rodičů najdete 
v květnovém Pamperu. 
 
Další informace či dotazy Vám velmi rád zodpovím na běžných 
kontaktech - mobil: 604 773 140, e-mail:rejzekm@seznam.cz a nebo 
osobně. Krtek 


