
z jeho zdolání tak trochu vítìzný pocit. Cesta zpìt 
nás vedla podél horského potoka, lesem až k dolní 
nádrži Dlouhých Strání, kam jsme došli již za tmy. 
Na nádraží jsme pádili doslova bleskovým tempem, 
abychom stihli vlak, takže jsme všichni pøišli zpìt 
nejen s mokrýma, ale i bolavýma nohama. Dali jsme 
si zaslouženou společnou večeøi – tìstoviny, 
vysprchovali se a umyli nádobí po večeøi a opìt 
zahráli pár her, napøíklad s balónky. Na dobrou noc 
nám Heri povìdìl pohádku o pirátech. 
Na plánu CVH jsme se posouvali i za výstup na 
Pradìd, takže se stalo, že najednou v nedìli ráno 
byli na blízko u Pradìda Moravy témìø všechny 
skupiny. Vyhráli ale Zkažené úsmìvy (Lenka, David, 
Verča). Všichni byli po zásluze ocenìni a pak jsme 
si šli v klidu balit a uklízet, odebrali se na nádraží 
a spolu se s jakýmsi oddílem skautù strávili 
pøíjemnou cestu vlakem do Prahy. Po vystoupení 
z vlaku jsme se rozloučili s Uroborozem, rozdali si 
Pamìtní listy a jeli na Dejvickou. 
 

ÚčÚčÚčÚčast:ast:ast:ast: Krtek, Terry, Pepa, Verča, Helča, Kája, 
Honza, David, Martin, Kevin, Lenka a Mikeš a za 
Lenochody: Heri, Makyna, Monika, Medvìd, Ivetka a 
Marek 
 

Ušli jsme: 45 kmUšli jsme: 45 kmUšli jsme: 45 kmUšli jsme: 45 km    
Zapsala Terry 

 
 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 10-11 ● Ročník 26 ● Říjen a listopad 2007 

Ahoj Dálavani ! 
 

Dostává se vám do ruky další Pampero, které na sebe tentokrát nechalo nějaký čas čekat. Bohužel jsem 
se dlouhou dobu nemohl donutit k tomu, abych ho napsal a tak tentokrát sloučíme dvě Pampera do 
jednoho. Naše oddílová činnost se nám už pěkně rozběhla a všechno probíhá tak jak by mělo. Nastalo 
samozřejmě pár změn a to převážně v organizaci schůzek. Letos nemáme stabilně přidělené vedoucí, 
kteří jednotlivé družiny vedou, ale všichni vedoucí se u družin střídají. Podle mě to není moc ideální, 
ale je to hlavně z toho důvodu, že většina vedoucích prostě nemá momentálně čas na každotýdenní 
schůzky. No uvidíme jak nám to půjde. Z tohoto důvodu také všechny omluvy a to jak z výletů, ale i ze 
schůzek směřujte na mě !!!! Podařilo se nám také rozjet celodružinové hry - tu pro Mravence vymýšlel 
Pepa a Napínáček a tu pro Medvědy Kapr a Standa. Máme za sebou podle mého názoru velmi podařené 
podzimky kdy jsme se byli kouknout v Jeseníkách a také vám asi neušlo, že tam s námi byl oddíl 
Lenochodi z 30.PS Uroboroz. Tento oddíl se snaží rozjet svojí činnost, a proto potřebuje mimo jiné 
zjistit jak se dělají výpravy,  a tak se s nimi určitě ještě na nějaké akci potkáme. Před sebou máme do 
konce roku ještě dvě dvoudenní výpravy, pak naší tradiční Oslavu Slunovratu a pak se asi také 
uskuteční zimní táboření v týpku pod Ronovcem. 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Roudnice nad Labem 
23.-25.11.2007 

Na předposledním výletě v tomto roce vyrazíme do města, které se nachází pomalu ve 
stínu hory Říp, na kterou se určitě půjdeme podívat. Budeme spát ve skautské klubovně, 
na matracích případně na koberci a máme k dispozici kuchyňku s nějakým tím nádobím, 
bohužel nemají příbory, takže je potřeba vzít si vlastní lžíci! Samozřejmě vás čeká taky 
tématická celovýletová hra. Takže doufám, že pojedeme v plném počtu. Na tento výlet 
nejede Krtek, takže případné omluvy a další věci směřujte na Terry !!!!!!! 
Sraz: v pátek 23.11. v 17:10 u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:55 z Masarykova 
nádraží) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky jako na 
schůzku,spacák, nůž, přezutí a převlečení do chalupy, hygipotřeby, teplé oblečení na 
ven, pevnou nepromokavou obuv, pláštěnku, jídlo na celý víkend (v sobotu v poledne 
nebude oheň), lžíci, 120,-Kč na vlak a ubytování 
Návrat:  v neděli 25.11. v 15:30 zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 15:07 na 
Masarykovo nádraží) 

Info, dotazy… Terry 723 521 433 
 
 

Co nás čeká 
 
V souvislosti s naší letošní celoroční hrou s pirátskou tématikou se můžete těšit na pár 
akcí, které jste ještě neměli možnost z naším oddílem prožít. 
 
Promítání filmů - přibližně jednou za 2 měsíce budeme z klubovně pořádat promítání 
filmů s pirátskou tématikou. Těšit se můžete na trilogii Piráti z Karibiku, film Černý 
korzár a další. První promítání proběhne ve čtvrtek 29.11.2007 od 17:00 v klubovně a 
jako první budeme promítat film Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly !!!!!! 
 
Návštěva lanového centra PROUD – jako správní piráti se musíte umět bez problém 
pohybovat ve výšce na lanech a proto vás čeká někdy na jaře návštěva lanového centra, 
kde si budete moct dokázat, že z vás budou platní práti 
(http://www.lanovecentrum.cz/praha) 
 
Výprava na vodu – správný pirát musí bezpodmínečně umět ovládat loď, a proto jsem 
se rozhodl, že uspořádáme víkendové vodní manévry nejspíš na Vltavě – bude to vůbec 
poprvé co se oddíl Dálava vydá na vodu. Termín bude nejspíš někdy v květnu a vydáme 
se zdolávat Vltavu na raftech. Bližší informace vám zavčasu dodám.   

Krtek 
 

dalšího vedoucího z Lenochodù. 
Pátek jsme zvolili coby odpočinkový den, vyspali 
jsme se a na dvanáctou dorazili do Velkých Losin. 
Po hodinì čekání  jsme šli valit oči na jedinou 
dochovanou českou papírnu, a taky na „pøíjemnou“ 
paní prùvodkyni. Následoval obìd, zahráli jsme si 
soutìž na chránìní talíøe a vyrazili smìr místní 
zámek, bohužel bez možnosti prohlídky, mìli 
zavøeno. Zahráli jsme si po cestì na 
dlouhatánského hada a na pøíhodném svahu jsme 
pìknì kutáleli kotrmelce a váleli sudy. Protože se 
začalo stmívat a my usoudili, že jít pìšky až do 
Šumperka je vlastnì zbytečné, došli jsme na 
nejbližší zastávku a dojeli nazpátek vlakem. Večer 
probíhal jako vždy ve víru večeøe, her a zábavy, 
s tím rozdílem, že jsme šli brzo spát, abychom mìli 
dost sil na sobotní zdolávání Pradìdu. 
Vstávali jsme opìt brzo, a okolo pùl jedenácté 
stáli na rozcestí, smìr Pradìd, v pøevýšení 600 
m.n.m. (Pradìd má 1492 m). Statečnì jsme se do 
toho obuli a šlapali. Kupøíkladu Makyna se kvùli 
bolavým patám dokonce obula do domácích pantoflí 
a vyšlápla to s námi statečnì asi do 1000 m.n.m. 
(S Medvìdem se pak vracela dolù na vlak). My 
pokračovali pøes Švýcárnu (tur. chatu, u které jsme 
obìdvali) až na Pradìd a cestou jsme si postavili 
pìkné a vysoké snìhové vìže. Viditelnost na 
vrcholu byla tak na 50 metrù, ale všichni jsme mìli 



                 Uplynulé akce 
 

Podzimní prázdniny v Šumperku 
24.-28.10.2007 

 

Sešli jsme se, jak jinak, na Dejvické a dojeli na 
Hlavní nádraží, kde nás čekal Krtek se 
spoluúčastníky našeho „zájezdu“, pìti lidmi z oddílu 
Lenochodi z 30.PS Uroboroz. Společnì jsme vyjeli 
vlakem smìr Šumperk, v poøádku dojeli a nakonec i 
šDastnì nalezli místní Pionýrské centrum a ubytovali 
se. Náplní večera bylo zahájení celovýletové hry 
„Za Pradìdem Moravou“. Soutìžily mezi sebou 
trojčlenné teamy a jejich úkolem bylo dostat se co 
nejdøíve na vrchol. Po nìkolika večerních soutìžích 
následoval noční program – spaní. 
Ráno jsme brzo vstávali, protože bylo potøeba 
chytnout vlak. Mìli jsme namíøeno do Pøečerpávací 
vodní elektrárny Dlouhé Stránì. Absolvovali jsme 
zde pøednášku o tom, jak to celé funguje, a 
prohlídku místních tunelù. Po rychlém obìdì (byla 
zima) jsme vyrazili podívat se na dolní nádrž. 
Zahøáli jsme se, po cestì tam i zpátky se pìknì 
zkoulovali a pak už jsme míøili zpìt na nádraží a 
do Šumperka. Teplá sprcha pøišla vhod a pak jsme 
večeøeli, hráli hry a hlavnì družinové soutìže 
(pøedávání obrázku kreslením na záda bylo 
obzvlášD zákeøné) a posouvali se vzhùru po plánu. 
Poslední událostí večera byl pøíjezd Medvìda, 

                Celoroční hra 
 

„POD PIRÁTSKOU VLAJKOU SM ĚR TORTUGA“  
 
Vše začalo někdy v půlce září tak, že děti dostaly dopis od jistého cestovatele Josefa 
Formánka, který jim sděloval, že objevil ostrov a na něm něco zajímavého. Dětem se 
pomocí internetu povedlo ostrov objevit a pak jsme se k němu vypravili. Nejprve jsme 
se přepravovali na ostrov nafukovacím člunem, ale ten se nám později rozpadnul, a tak 
se na ostrov dostalo jen 6 dětí z 8. Naštěstí jsem povolal bráchu Kostěje a ten nás pak 
převezl zpět na kánoi. Na ostrově jsme pod kaktusem vykopali pirátskou truhličku, 
v které byla pirátská vlajka, šperky a dopis od jistého piráta sira Johna Skina, který nám 
slíbil pomoci k velkému pokladu. Jen jsme se s ním, museli sejít…… 
 
Cesta na duchem piráta sira Johna Skina začala na Červeném vrchu, kde jsme objevili 
po delším hledání mapu s jeho hrobem. K hrobu jsme se dostavili a po vyslovení jeho 
životního kréda (prach jsi a v prach tě obrátím) se nám duch zjevil a vysvětlil nám co po 
nás chce a co musíme my udělat pro to, abychom poklad získali.  
 

Pravidla celoroční hry :  
Každý měsíc, se bude v tajné schránce, která je poblíž hotelu Diplomat v Dejvicích 
objeví zpráva od sira Johna Skina, kde nám bude sdělovat jaký úkol máme na oddílové 
schůzce splnit. Když se nám podaří zadaný úkol splnit, tak následně najdeme část 
puzzle, z kterého skládáme jeho pirátskou loď, a také část jeho erbu. Erb je důležitý pro 
to, že až ho budeme mít celý, tak se můžeme vypravit do Tortugy (základna všech 
správných pirátů), kde se nám snad podaří najít potomka dávného přítele sira Johna 
Skina, a když se mu prokážeme celým erbem tak nás nasměruje k pokladu.  A jak to 
bude dál ? to zatím nikdo neví…. ☺ ☺ ☺ 

Krtek 

 

Oddílové schůzky 
 
Po delší době jsme se rozhodli obnovit oddílové schůzky a to hlavně z toho důvodu, že 
počet dětí  v družinách  není vysoký a spousty věcí se dá lépe dělat ve větším počtu dětí. 
Tento rok jsou oddílovky navíc spojeny s naší celoroční hrou, kdy se snažíme na každé 
oddílovce získat část lodi sira Johna Skina a také část jeho erbu. Oddílovky se konají 
vždy poslední pondělí v měsíci a to od 16:30 do 18:30. V tomto týdnu samozřejmě 
neprobíhají schůzky družinové !!! Nejbližší termíny oddílovek jsou : 26.11.2007, 
17.12.2007, 28.1.2008. 

Krtek 
 
 
 



Dračí doupě 
 
Po podle mě úspěšném kroužku Dračího doupěte na táboře, jsme se rozhodli, že vám 
nabídneme možnost si Dračí doupě zahrát i přes rok v klubovně. Této aktivity se chopil 
Napínáček a  hráči Dračího doupěte se budou scházet 1x za 14 dní v klubovně. Na tuto 
akci můžete rovněž vzít vaše kamarády ze školy, kamarády z baráku a klidně 
i kohokoliv dalšího, kdo by měl o hradí Dračáku zájem. První schůzka již proběhla ve 
středu 7.11. 2007, ale zřejmě jste o ní ještě nebyli dostatečně informováni, takže se 
zatím nikdo nedostavil. Nu uvidíme. Uděláme ještě několik schůzek a podle ohlasu tuto 
aktivitu zachováme a nebo jí zrušíme. Termíny dalších Dračáků jsou středy a to 28.11. 
a 12.12. od  17:00 - 18:30 hodin. Kdybyste k Dračáku měli jakékoliv dotazy tak 
kontaktujte přímo Napínáčka (mobil : 737483014, mail :jakub.vidman@centrum.cz) 

Krtek 
 

Členská základna 
 
I letos jsme se pokusili udělat nábor dětí a tentokrát jsme ho oproti minulým létům 
udělali trochu jinak. Bohužel přes všechnu naší snahu se nám podařilo získat pouze dva 
nové členy, kteří by měli být součástí nové družiny, ale zatím jsme tuto družinu 
neotevřeli a pokusíme se ještě jednou nábor zopakovat a uvidíme jestli se chytnou další 
děti a my budeme moci novou družinku otevřít. V současné době tedy moc dětí 
nemáme, ale všichni doufáme, že je to jen přechodný stav a nová družinka vznikne. 
A jaké je současné složení našeho oddílu ??? 

 
 

Mravenci : 5.-6. třída ( pondělí 17:00 – 18:30 hodin ) 
David, Helča, Verča, Kája, Honza 

 
 

Medvědi : 3.-5.třída ( úterý 17:00 - 18:30 hodin ) 
Lenka, Kevin, Martin, Adam, Mikeš 

 
 

Vedoucí :   Krtek, Krysa, Terry, Kapr 
Instrukto ři :  Standa, Napínáček, Pepa 

Pracovní síla v záloze :  Kyd 
 
 

!!! V současné době tedy máme celkem 18 členů !!!  
Krtek 

Bodování říjen 
 

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

Martin 84 63 0 10 20 0 0 177 1. 

Kája 76 63 0 10 20 0 0 169 2.-4. 

David 76 63 0 10 20 0 0 169 2.-4. 

Kevin 76 63 0 10 20 0 0 169 2.-4. 

Helča 66 63 0 10 20 0 0 159 5. 

Adam 80 63 0 10 0 0 0 153 6. 

Verča 76 63 0 10 0 0 0 149 7.-8. 

Lenka 76 63 0 10 0 0 0 149 7.-8. 

Honza  73 63 0 10 0 0 0 146 9. 

Mikeš 68 63 0 10 0 0 0 141 10. 

 
 

V říjnu a listopadu slaví 
 
 

Terry 15.10. (svátek) 
David  21.11. (narozeniny – 13) 

Martin 11.11.  (svátek) 
 
 

!!! Blahopřejeme !!! 
 
 
 
 

Hádanka 
 
Nová hádanka zní: Jak se jmenuje loď piráta Jacka Sparrowa z filmu Piráti z Karibiku ? 
 
Nápověda : Bílá myš, Černá perla nebo Žlutý ďábel 

Krtek  
 


