
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník turistického oddílu dálava 
Číslo 3 ● Ročník 24 ● Březen 2005 

Ahoj Dálavani! 
 

Další Pampero si k vám 
prokousává skrz husté 
sněžení cestičku , aby vám 
sdělilo důležité informace. 
Počasí si z nás evidentně 
dělá šoufky a já jen 
doufám, že zima už brzo 
skončí a nastoupí jaro. 
Celou zimu jsem se snažil 
neonemocnět, ale paní 
Zimě se to asi nelíbí, tak to 
na mě zkouší, ale já 
statečně odolávám. ☺ ☺ ☺ 
V březnu na vás čekají 
celkem tři akce a myslím si, 
že všechny stojí za to. Asi 
nejdůležitější bude setkání 
s Al Caponem, ale já být 
vámi tak si nenechám ujít 
ani Běh do schodů 
a návštěvu divadla kouzel 
v Líbeznících. Z akcí 
v dubnu bych vás velmi rád 
nalákal na jednu speciální 
akci a tou bude noční 
pochod „Za brdskou 
čarodějnicí“. Akce je to 
určená pro Káňata 
a vedoucí. Já osobně se 
moc těším, protože už jsme 
několikrát plánovali, že se 
této akce zúčastníme, ale 
nikdy to nevyšlo. V dubnu 
rovněž proběhne další 
Krtkův dobrovolný výlet, 
tentokrát do ZOO. 

Také se nám blíží tábor a s vedoucími začínáme pracovat na programu a na dalších věcech 
spojených s přípravou tábora. Vy byste se už rovněž měli zamyslet s kým chcete spát ve         
stanu – někdy v dubnu o tom hodíme řeč. 
Na konci února jsem také kontroloval zápisníky a i když jsem vám to mockrát připomínal, tak dost 
z vás se na něj vyfláklo, ale zároveň mě některé zápisníky potěšili. Příští kontrola zápisníků 
proběhne na konci dubna – tak na to pamatujte !!! 

Krtek 



Nejbližší akce 
Běh do Nových zámeckých schodů  

!!! pro zájemce !!! 
19.3.2005 - SOBOTA 

Již popáté se zúčastníme tohoto zajímavého závodu, na který vás všechny zvu a pakliže 
budete v Praze, tak byste si ho neměli nechat ujít. Pojďte změřit své síly s dalšími oddíly 
– třeba to budete právě vy kdo nejrychleji vyběhne 309 schodů. Vítěz ve své kategorii od 
nás obdrží sportovní oddílové tričko – pakliže ho ještě nemá. 
Sraz: v 8:20 hodin na Dejvické u trafiky (závod začíná cca v 9:00 hodin) 
S sebou: sportovní oblečení a obutí, sportovní oddílové triko (kdo ho nemá, tomu ho 
zapůjčím), svačinu+pití, tramvajenku či 2 lístky na MHD, vytrénované plíce 
Návrat:  kolem 13:00 hodin zpět na Dejvickou k trafice  (závod končí cca ve 12:00 
hodin) 
 

Setkání s Al Caponem – Hra po Praze 
!!! velmi důležitý výlet !!! 

20.3.2005 – NEDĚLE 
Jak již všichni asi víte na tomto výletě se znovu setkáme s Al Caponem. Bude to asi 
zajímavé, protože mafiánský boss se asi nemůže jen tak procházet po ulici. Al Capone 
taky osobně zkontroluje mafiánský úkol – kreslení a zadá nám nový. Proto si myslím, že 
byste si nikdo neměl tento výlet nechat ujít, protože další setkání s Al Caponem 
proběhne asi  až na táboře.  
Sraz: v 8:50 hodin u Delvity nebo v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: oblečení a obutí dle počasí, jídlo+pití, běžné vybavení na výlet (tužku, papír, 
šátek, uzlovačku), tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, za družinu omalovánky + 
portréty Al Capona,  nebrat – oddílové tričko 
Návrat:   v 16:30 hodin zpět na Dejvickou k trafice nebo v 16:40 hodin k Delvitě 
 

Divadlo kouzel - Líbeznice 
!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 

27.3.2005 - NEDĚLE 
Sraz : ve 12:30 hodin na Dejvické u trafiky  
S sebou : svačinu+pití,  tramvajenku nebo 2 lístky na metro, 70,-Kč na vstup a 20,- Kč 
na autobus ( pro ty co neradi jezdí autobusem uvádím, že jedeme jen 15 minut což 
zvládnu i já ☺ ) + případně další peníze na suvenýry 
Návrat : v 16:30 hodin na Dejvickou k trafice 
 

Na tento výlet je třeba se přihlásit předem !!!! Musím zakoupit lístky. V případě, že se 
chcete zúčastnit, tak mi musíte do úterý 22.3. dát buď osobně nebo telefonicky (SMS) 

vědět.  
Kdo se nepřihlásí jet nemůže !!! 

 

Info, dotazy…: Krtek 604 773 140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodování Únor 
 

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

Lenka 54 8 15 10 20 0 0 107 1. 
Dorotka 33 8 20 10 20 20 -5 106 2. 
Ivoš 47 8 15 10 20 0 0 100 3. 
David 37 8 20 8 20 0 0 93 4. 
Napínáček 33 8 20 8 20 0 0 89 5. 
Helča 42 8 10 8 20 0 0 88 6. 
Honza Č. 40 8 10 6 20 0 0 84 7.-8. 
Kája 26 8 20 10 20 0 0 84 7.-8. 
Kevin 31 8 10 10 20 0 0 79 9. 
Martin K. 46 8 10 10 0 0 0 74 10. 
Adam 45 8 10 10 0 0 0 73 11. 
Verča 22 8 10 8 20 0 0 68 12. 
Lukáš 31 8 5 8 20 0 -5 67 13. 
Varťas 23 8 0 10 20 0 0 61 14. 
Jozz 35 8 0 10 0 0 0 53 15. 
Pepa 32 8 1 10 0 0 0 51 16.-17. 
Standa 23 8 10 10 0 0 0 51 16.-17. 
Víťa 37 8 0 10 0 0 -5 50 18. 
Honza K. 22 8 10 6 0 0 0 46 19.-20. 
Martin 30 8 0 8 0 0 0 46 19.-20. 

Dorotka + Víťa mají -5 bodů za nepřinesené příspěvky, Lukáš za chybějící tričko na výletě. 
 

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 
 

V březnu slaví 
 

Krtek 2.3. ( narozeniny - 28) 
Honza Č. 11.3. (narozeniny – 9) 

Pepa 19.3. (svátek) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

Hádanka 
 

Nová hádanka zní:  Přes který most, jsme šli z muzea policie ČR na metro ? 
Nápověda : Karlův most, most Barikádníků, Nuselský most, žádný most 

Krtek 



Uplynulé akce 
Závist 

26.2.2005 
 

Po standardních srazech u Delvity a na Dejvické jsme se mašinkou přesunuli na Zbraslav. Když 
jsme vystoupili tak se nám zjevila Závist v celé své mohutnosti. Nikomu se moc do kopce nechtělo, 
ale po chvilce už jsme stoupali vzhůru. Nebylo to právě jednoduché protože to pěkně klouzalo 
(hlavně David měl děsně klouzavé boty). V půlce kopce jsme si dali menší pauzu u kapličky odkud 
byl pěkný výhled do údolí. Po pauzičce jsme se pohnuli dál a za chvilku už jsme byli na vrcholu. 
Když jsme se lehce občerstvili, tak jsme se rozhodli, že si postavíme velkého sněhuláka. Každá 
družina začala koulet jednu kouli a za slabou půl hoďku před námi stál velký sněhulák u kterého 
jsme se vyfotili. Pak proběhlo slavnostní předávání triček našim nováčkům. Zde bych rád 
připomenul abyste nezapomínali na výlety oddílové tričko nosit. Mezitím Terry připravila soutěž 
mezi družinami v sestavování plánku hradiště. Pak proběhla soutěž jednotlivců v golfu s létajícím 
talířem, oddechová hra Kolotoč a na závěr jsme se ještě všichni hromadně zkoulovali.  Protože už 
bylo dost hodin, tak jsme se pohnuli dále. Nicméně moc daleko jsme nedošli. Kousek za hradištěm 
jsem se se Standou pošťuchoval a pak jsem ho poslal po zasněženém svahu dolů. To odstartovalo 
hromadnou klouzačku, kdy jsme se všichni pěkně vyblbli ale naše zadnice si přišli na své. ☺ Když 
už jsme toho měli dost, tak jsme vyrazili dále. Začli jsme sestupovat do údolí a celou dobu jsme se 
pěkně klouzali. V údolí jsme chvilku hledali místo pro oheň, který se vcelku bez problémů 
podařilo zapálit a opekli jsme si špekáčky. Po jídle jsme zamaskovali ohniště a proběhla soutěž 
v luštění šifer. Následně jsme se vydali dál a pokračovali až k Vltavě.  Zde jsme se rozhodovali 
jestli půjdeme do Jarova a nebo jestli se podél Vltavy vrátíme zpět na Zbraslav. Vyhrála Zbraslav 
a tak jsme se v poklidu vydali na cestu. Cestou jsme si ještě zahráli pár her a  proběhla soutěž 
v dělání sněhových koulí, které jsme nakonec hromadně naházeli do Vltavy. Pak už jsme došli na 
nádraží, odkud nás motoráček odvezl do Vršovic, následoval pěškobus  na metro C Muzeum 
odkud jsme odjeli domů. Musím říct, že to byl velmi pohodový a hlavně velmi příjemný výlet, kdy 
jsme toho sice moc nenašlapali, ale zato jsme se parádně vyblbli na sněhu. 
 

Účast :  Krtek, Kyd, Terry, Standa, Dorotka, Napínáček, Lukáš, Ivoš, Pepa, Varťas, Verča, 
Helča, Kája, David, Honza Č., Lenka, Martin K., Kevin 

Ušli jsme maximálně 8 km. 
Zapsal Krtek 

 

Muzeum Policie ČR 
27.2. 2004 

 

Po zkušenostech z mého minulého výletu do Botanické zahrady, kdy jsme se sešli jen dva, mě 
počet 11 dětí velmi mile překvapil. Metrem jsme se přesunuli na I.P. Pavlova odkud jsme k muzeu 
došli po svých. Zakoupili jsme si lístky – já to měl díky mé práci na MV ČR zdarma a v šatně jsme 
si odložili věci. Pak už jsme se vydali na samotnou prohlídku. Měli zde spoustu zajímavých 
exponátů a  taky jsme si vyzkoušeli snímání otisků prstů, pravost bankovek, ale největší úspěch 
měla expozice o drogách, kde bylo ultrafialové světlo a děti pěkně světélkovaly. Když jsme celou 
výstavu proběhli asi dvakrát a chystali se k odchodu, tak nám paní pokladní dala nějaké 
propagační materiály a děti si ještě další nabraly samy – např. o zabezpečení aut, bytů o 
zneškodňování výbušnin, atd... ☺ Protože jsme měli ještě čas, tak jsme si u Nuselského mostu 
zahráli hru Kámen-Nůžky-Papír. Poté jsme most přešli a metrem jsme odjeli do svých domovů. 
 

Účast :  Krtek, Dorotka, Standa, Ivoš, Pepa, Varťas, Verča, Kája, Honza Č., Helča, Martin K., 
Kevin 

Zapsal Krtek 


