
Bodování listopad 
Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika Další Součet Pořadí 
Lenka 86 13 0 10 20 0 0 129 1. 
Martin 80 13 0 10 20 0 0 123 2. 
Honza  77 13 0 10 20 0 0 120 3. 
David 73 13 0 10 20 0 0 116 4. 
Mikeš 71 13 0 10 20 0 0 114 5. 
Helča 68 13 0 10 0 0 0 91 6. 
Kája 65 13 0 10 0 0 0 88 7. 
Verča 58 13 0 10 0 0 0 81 8. 
Kevin 54 13 0 10 0 0 0 77 9. 
Adam 50 13 0 10 0 0 0 73 10. 

 

Uplynulé akce 
Roudnice nad Labem 

23.-25.11.2007 
 

 Sešli jsme se tradičně u trafiky na Dejvické, akorát bez Krtka, který trávil sobotu na výročním 
zasedání Pionýra. Ovšem zcela netradičně jsme zamířili na Masarykovo nádraží a odtud vlakem do Roudnice 
nad Labem. Po chvíli bloudění jsme našli i skautské středisko Říp, kde jsme se ubytovali, najedli a začali 
zkoumat, co tam mají zajímavého ☺. Děti našly míč, tudíž bylo o zábavu postaráno jak pro ně („vybikáá“), 
tak i pro mě („nic nerozbijte!!!“). Po večeři jsme si vysvětlili celovýletovou hru – „O největšího stavitele“ – 
soutěžili jsme o osm základních kamenů (růženín, křišťál, citrín atd.), které potom děti využily v závěrečné 
nedělní stavbě. Rovnou jsme si o dva zasoutěžili a po sérii dalších her šli docela unavení spát. 
 Ráno jsme neměli nikam naspěch, takže jsme se okolo desáté, vydatně nasnídaní, vydali směr Říp. 
Trochu jsme bloudili ven z Roudnice, ale pak už to šlo po značce jako po másle. Cestou Pepa (coby soutěž o 
další kámen) vyhazoval nenápadně lístečky do všech stran, takže jsme byli svědky několika poměrně 
zajímavých skákání do křoví, za zeď a na další podobná místa. Zároveň jsme procvičovali morseovku, jak 
vysílání, tak přijímání. Oproti Pradědu byl výšlap na Říp opravdu brnkačka, takže jsme dorazili nahoru akorát 
v čase oběda, vybalili jsme rohlíky a chleby, koupili něco v místním občerstvení, no prostě jsme se najedli, 
vyfotili u Rotundy, na zahřátí zahráli „Prdelačku“ a zahájili sestup dolů. V okolí Řípu probíhal lov, takže jsme 
narazili na traktor s přívěsem plným zajíců a sledovali ho dokud neodjel. Pak jsme se vydali na cestu zpět, na 
které proběhla další soutěž o kámen. Ke konci jsme se napojili na červenou značku, po které jsme šli ráno, 
nicméně stejně jsme před Roudnicí někde špatně zahnuli a nakonec zase šli o trochu delší trasu než bylo 
nezbytně nutné. Ale to nám nevadilo a už po páté jsme byli zpět ve středisku. Před večer jsme zahráli hru na 
hamouna, pak se najedli, a užili si večer plný her, třeba Žranici (o čokoládu), venkovní morseovou soutěž na 
schodech, osvědčenou hru Na vraha, či dramatické ztvárnění věcí začínajících na určené písmeno. No a úplně 
na dobrou noc Městečko Palermo usíná… 
 Kromě odjezdu bylo hlavní náplní neděle ukončení celovýletové hry. Takže jsem se po snídani 
pustili do skládání základů stavby. Ti, co získali více základních kamenů během výletu byli zvýhodněni, 
ostatní si museli kameny (v podobě barevných papírků) najít na zahradě – obzvlášť zákeřná byla hnědá… Vše 
se zdárně povedlo, pak už jsme jen sbalili, uklidili a vyrazili směr nádraží. Asi za půl hodinky nám jel vlak 
přímo až do Prahy. 
Účast: Terry, Pepa, Honza, Helča, David, Kája, Martin, Lenka a Kevin 
Ušli jsme: 13 km 
 

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

 

Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 12 ● Ročník 26 ● Prosinec 2007 

Ahoj Dálavani ! 
 

Dostává se vám do ruky 
poslední Pampero v tomto 
kalendářním roce. Jen by se 
slušelo aby už konečně napadl 
nějaký sníh aby nebyla stejná 
zima jako v loni, kdy to spíše po 
celou zimu vypadalo na jaro. 
Nejprve vám bohužel musím 
oznámit, že jsem byl nucen 
zrušit prosincovou dvoudenní 
výpravu. Situace se má totiž tak, 
že se stěhuji do nového bytu, a 
jindy než o víkendu, kdy měl 
být výlet, se mi přestěhovat 
nehodí, tak prostě na výlet odjet 
nemohu. Navíc Terry je v té 
době na lyžovačce kdesi 
v Alpách, takže by s vámi 
neměl kdo jet. Tak doufám, že 
to pochopíte a místo dvoudenní 
výpravy se uskuteční 
jednodenní výprava, kdy se 
půjde připravovat Slunovat.  
Celou akci má na starosti 
Standa a aspoň uvidíte jak se 
takový Slunovrat připravuje což 
není od věci, protože doposud 
ho pokaždé připravovali jen 
vedoucí s případnými 
dobrovolníky. 
Rovněž jsem velmi zvědav jak 
letos dopadne boj o Svaroga a o 

Stopu – no za týden a kus už budeme znát nové vítěze pro rok 2007. 
Také se nám podařilo rozjet dlouho slibovanou novou družinu, a i když má zatím jen 2 členy 
(Davida a Matěje) tak doufám, že se nám podaří nabrat další děti. Družinku stabilně povedu 
já a pomáhat mi s ní bude Pepa a s největší pravděpodobností se nová družinka bude 
jmenovat Sloni ☺ Schůzky mají v úterý od 16:00 do 17:00, ale možná ještě dojde 
k nějakému drobnému posunu. 
Nakonec bych vám popřál bohatého Ježíška, ať pod stromečkem najdete to, co si přejete !!!!! 

Krtek 



Nejbližší akce 
 

Příprava Slunovratu 
16.12.2007 – NEDĚLE 

Místo dvoudenní výpravy, které bohužel neproběhne (viz. úvod) se vydáme na Ostroh 
abychom zde připravili vše potřebné pro naší oslavu Vánoc. Výlet má na starosti Standa 
a tak se prosím s případnými dotazy nebo omluvami z akce obracejte na něj. 
Sraz : v 8:30 u trafiky na Dejvické a nebo v 8:45 na zastávce autobusů na Horoměřické 
S sebou : tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, oblečení a obutí dle počasí, jídlo a pití 
na celý den, sílu a porci ochoty 
Návrat :  v 15:05 na Horoměřickou nebo v 15:15 k trafice na Dejvickou 

Info, dotazy…. Standa 603 320 221 
  

Oslava Slunovratu 
čtvrtek 20. 12.2007 

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 

 

 
V Prosinci  slaví 

 
Adam 11.12. (narozeniny – 11) 
Varťas 27.12. (narozeniny – 15) 

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

 
!!! Blahop řejeme !!! 

 

Co nás čeká 
 

Vánoční prázdniny 
 

Vánoční prázdniny už jsou za dveřmi, proto je důležité upozornit na změny, které 
s sebou přinášejí. Naposledy v tomto roce se sejdeme v pondělí 17.12. na oddílové 
schůzce a pak ještě ve čtvrtek 20.12. na Oslavě Slunovratu (viz. nejbližší akce). 
Schůzky pochopitelně nejsou ani během prázdnin, takže první schůzku v novém roce 
budou mít Mravenci v pondělí  7.1. , nová družinka (Sloni) a Medvědi v úterý 8.1. 
v pravidelných časech.    

Krtek 
 

Zimní přechod Brd 
!!! pozor změna termínu !!! 

19.1.2008 
 

Jako vždy tak i v roce 2008 byste si neměli nechat ujít tuto tradiční akci, kdy si 
vyzkoušíte jaké máte znalosti oproti jiným oddílům. Protože v původním termínu 
(původní termín byl 12.1.) jede většina vedoucích na hory tak jsme byli nuceni Brdy o 
týden posunout. Tentokrát Brdy připravuje team Kapr, Standa, Pepa a Napínák, takže se 
můžete těšit na to co vymyslí. Očekávám, že účast bude hojná a že se umístíme na 
nějakém předním místě. 

Krtek 
 

Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 
24.2.-2.3.2008 

!!! akce určená pro zájemce z řad celého oddílu !!! 
 

Po velkém zájmu z řad celého oddílu i tentokrát pojedeme na jaráky do Říček, kde už to 
dobře známe. Já jen doufám, že nakonec pojedou všichni kdo to předběžně přislíbili 
takže nás bude plná chalupa ☺. A stejně jako vloni, tak i letos pojedeme vlakem a 
autem se budou přepravovat věci – baťohy + lyže. Bližší informace o tom jak to na 
sjezdovkách v Říčkách vypadá můžete nalézt na  www.skiricky.cz.  Další podrobnosti 
najdete v  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).  
Nová hádanka zní : Jaké zvíře sedává obvykle každému správnému pirátovi na rameni ???? 
Nápověda : papoušek, fretka, hranostaj  a nebo  kolibřík  

Krtek 

 


