
skupina a jinak nikdo měli jsme na prohlídku určitě víc času a průvodce nás nehonil. 
Za zmínku stojí, že na celém hradě byly jen 2 záchody (prévéty) a místní studna 
zásobuje celou vesnici Rabí vodou.  V podzemí hradu jsme také viděli 3 netopýry 
(hlavně Helče se moc líbili ☺). Po prohlídce jsme se přesunuli do podhradí kde 
proběhla kuličková soutěž a rovněž jsme uspořádali pořádnou honičku kolem kašny. 
Když už jsme toho měli dost tak jsme se vypravili na blízkou louku, kde jsme chtěli 
natočit filmeček jak Jan Žižka přišel o oko. Bohužel v tu chvíli se velmi zhoršilo počasí 
a začalo docela hodně pršet a s malými přestávkami pršelo až do večera.  Nicméně na 
louku jsem došli, ale protože začínala být  docela zima, tak jsme v přilehlém lese 
rozdělali oheň a všichni se ohřáli a usušili. Při té příležitosti jsme také poobědvali. Po 
obědě jsme se vrátili zpět na louku a opravdu jsme natočili filme ček jak přišel Jan Žižka 
oko (Žižka odpočíval na hradě u hrušky, když na něj vystřelil z luku Přibík Kocovský, 
který se netrefil, ale Žižkovi do oka spadla tříska a on přišel i o druhé oko). Díky počasí 
padla varianta jít zpět do Sušice pěšky a tak jsme mírnou oklikou zamířili zpět na vlak 
do Žichovic. Cestou jsme si ještě zahráli hru Najdi kuličku, Jojo, zvážili jsme 
se na velké váze a Varťas lovil Adamovu čepici z Otavy.  V Sušici na nádraží jsme ještě 
chvilku okupovali místí automat na kafe a čokoládu (vozte si příště peníze) a pak jsme 
se vydali do DDMka. Těsně před DDMkem jsme se ještě rozhodli, že vystoupáme 
na hůrku s názvem Anděl Strážce kde stojí jakýsi kostelík. Byl z něho nádherný výhled 
na celou Sušici a když jsme se dostatečně pokochali, proběhli ještě kuličkové hry a pak 
už jsme definitivně zamířili domů. Po příchodu následovalo velké převlíkání do suchých 
věcí a umísťování  mokrých věcí na topení.  Po takto vynaložené námaze na nás padl 
hlad a tak jsme se šli navečeřet. Po večeři si Mravenci a Medvědi plnili podmínky 
Dálavanské pětky. Když byli s jídlem hotoví i Káňata vrhli jsme se do víru kuličkových 
her jako byla střelnice, petanque, hádání kuliček, bombarďák a jiné. Poté Terry 
s Pipinou začali počítat kolik kdo získal kuliček a my ostatní jsme si ještě zahráli 
pinkanou s nafukovacím míčkem.  Poté už byl čas na mytí, a protože nám Ivoš 
s Napínáčkem vypotřebovali teplou vodu, proběhla očista ve vodě studené. Následovala 
pohádka na dobrou noc a za chvilku už jsme všichni v klidu spali. 
V neděli ráno jsme si trošku přispali a po umytí a snídani následovalo vyhodnocení 
výletu. Na začátku výletu každý obdržel 20 kuliček a jaký byl stav na konci ? 1. Martin 
K. (57), 2. Napínáček (56), 3. Ivoš (55), 4. Kája (52), 5. Pepa (50), 6.-7. Dorotka, 
Martin (41), 8.-9. Helča, Verča (40), 10. Standa (38), 11. Adam (35). 12. Honza Č. (34), 
13. Honza K. (32), 14. David (29), 15. Jozz (26), 16. Varťas (18). Všichni za odměnu 
obdrželi pytlíček s 5ti skleněnkami a Martin K. ještě dostal  malé petanque. Poté jsme 
se vrhli do balení a uklízení. Vcelku nám to šlo rychle a tak zbyl ještě čas na pár her 
na zahradě DDMka. Pak už nám nezbývalo nic jiného než zamávat paní ředitelce 
a vydat se na vlak. Cesta prvním vlakem byla úmorná (3 hodiny), ale ve vagóně jsme 
byli sami, tak ani nevadilo, že dětičky blbly. Ve Zdicích jsme přestoupili na rychlík 
Bečva, který nás zavezl až do Prahy.  
 

Našlapali jsme: 16 km. 
Účast : Krtek, Terry, Pipina, Standa, Dorotka, Ivoš, Napínáček, Pepa, Varťas, Martin, 
Verča, Helča, Kája, Jozz, David, Honza Č., Adam, Martin K., Honza K. 

Zapsal Krtek 

Měsíčník turistického oddílu dálava 
Číslo 4 ● Ročník 24 ● Duben 2005 



Ahoj Dálavani !!!  
 

Jaro je konečně tady a s ním se už zase přiblížil tábor. Po tábořišti se opět přehnala povodeň 
a tak to tam vypadá jak po … povodni. ��� Fotky jsou na webu, tak se můžete podívat. Bude to 
zase hodně práce, je tam spousta naplavenin a písku – no, vždyť to už znáte, a tak se už teď 
všichni můžeme těšit na brigádu. ☺☺☺ Na jídelnu se radši už teď v dubnu jede podívat vrchní 
architekt stavby – Rampouch – s Krtkem a uvidíme, co k tomu řekne. My s vedoucími se tam 
pojedeme podívat už týden před brigádou, abychom se pokusili jídelnu trochu srovnat a taky tam 
dovezeme nové prkna na podsady. 
V březnu proběhlo několik akcí, o setkání s Al Caponem se dočtete v Pamperu, a také byli schody, 
na kterých se nás sešlo docela hodně a tak jsme toho taky hodně vyhráli. Jinak teď v dubnu 
už žádná akce nebude, až na Krtkův dobrovolný výlet do ZOO, a tak se můžete těšit na první jarní 
výpravu ven, která bude začátkem května. Já už se docela těším, akorát musíme s Káňaty na 
schůzce vyrobit další pařeniště, protože oddíl se rozrůstá a nebylo by pod čím spát. 
S vedoucími se teď čím dál víc věnujeme přípravě tábora, ale zatím spíš po technické stránce – to 
znamená například shánění prken, nového téráku na střechu kuchyně, a spousty dalších věcí. 
Také už se začíná pracovat na plánu, programu a spoustě dalších věcí. Takže se už pomalu 
můžete začít těšit, co všechno zase na táboře budeme dělat.  

Krysa 
 

Nejbližší akce 
 

Noční pochod „Za brdskou čarodějnicí“  
!!!speciální akce pro Káňata !!! 

22.-23.4.2005 
O této akci jsem už několikrát uvažoval, ale nikdy jsem se neodhodlal se jí zúčastnit, 
hlavně proto, že jsme dlouhou dobu neměli starší děti pro které je, dle mého soudu, tato 
akce jako dělaná. V tuto chvíli starší děti máme a tak jsem nezaváhal. Do karet nám 
navíc hraje, že se tento noční pochod odehrává na Brdech, kde to dobře známe a navíc 
si myslím, že to bude pro všechny zúčastněné velký zážitek na který budeme dlouho 
vzpomínat, tak nebuďte doma a pojeďte s námi. 
Sraz : v pátek 22.4. v 20:30 hodin u Delvity nebo v 20:40 hodin u trafiky na Dejvické 
(vlak jede v 21:25 z Hlaváku) 
S sebou : teplé oblečení a obutí – s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, jídlo+pití 
(doporučuji termosku s čajem), kvalitní baterku (aby vydržela svítit celou noc), 50,-Kč 
na vlak a startovné, dobrou náladu a odhodlání neusnout na trati ☺ 
Návrat :  v sobotu 23.4. v 7:00 hodin k trafice na Dejvickou nebo v 7:10 k Delvitě 
(vlak přijíždí v 6:40 na Hlavák) 
Informace pro rodiče : moc se přimlouvám za to, abyste děti pustily – bude to 
opravdu nevšední zážitek. Také se může stát, že celou trasu zvládneme rychleji nebo 
budeme pomalejší a přijedeme jiným vlakem. V tom případě bych vás informoval 
SMSkou o změně příjezdu. V případě dotazů mi klidně zavolejte. 

Info, dotazy…. Krtek 604 773 140 

Sušice 
8.-10.4.2005 

 

Vzhledem k tomu, že velká část oddílu pochází z Dejvic, nebylo ani moc překvapující, 
že se nás u Delvity moc nesešlo. Tramvají jsme se tedy přesunuli do Dejvic, kde jsme 
ještě chvilku čekali na opozdilou Terry. Když jsme byli komplet vyrazili jsme metrem 
na Hlavák kde jsme nasedli do vlaku směr Plzeň, který cestou nabíral zpoždění. (České 
dráhy tvrdí, že zpožděno je jen 10% vlaků, já si myslím, že je jo více). V Plzni na nás 
i přes naše zpoždění počkal další rychlík a my vyrazili směr Horažďovice předměstí, 
kde jsme přestoupili do motoráčku tak z 70 let a velmi nepříjemným strojvůdcem, který 
se slovy „nehrajte si s těma klikami od oken už jsem je dneska spravoval a to jsem 
vzhůru od 03:00 hodin“ zabouchl dveře kabiny a vláček se rozjel. Cestou jsme z okna 
viděli náš sobotní cíl – hrad Rabí. Po vystoupení v Sušici jsme si nahodili batohy 
a vydali se do 2,5 km vzdáleného DDMka. Lehoulince jsme zabloudili, ale Dorotka se 
skvěle zorientovala a nic už nebránilo dostat se do cíle. V DDMku nás přivítala paní 
ředitelka a ukázala nám kde co je. Proběhlo rozdělení družin do pokojů (Mravenci 
a Medvědi menší pokoj, Káňata a vedoucí větší pokoj), hromadné vybalování věcí, 
pozdní večeře a příprava na spánek. Poté jsme zahájili naší Dálavanskou kuličkiádu 
první soutěží – klasickou čárou. Vzhledem k tomu, že už bylo hodně hodin, tak se šli 
všichni umýt a zalezli do svých spacáků, protože jsme museli ráno docela brzo vstávat 
abychom stihli vlak. Káňata se ještě koukala na Terminátora a i když jsem jim to chtěl 
několikrát vypnout, tak se nedali. 

Ráno mi zazvonil budík v 06:00 hodin a moc se mi teda vstávat nechtělo (příště jim toho 
Terminátora vypnu), ale překonal jsem se a šel jsem uvařit společný čaj. Okolo půl 
sedmé jsem šel budit zbytek - Mraveci a Medvědi už byli vzhůru, zato Káňata měla 
půlnoc. Po mytí a snídaní jsme si zabalili na celodenní výlet a vyrazili na vlak. Bylo 
docela chladno a zataženo, ale ještě nepršelo. V klídku jsme dojeli do Žichovic, odkud 
jsme se vypravili na Rabí, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Když jsme dorazili 
na hrad, tak nikde nebyla ani noha, ale za chvilku vylezl kastelán s průvodci a prohlídka 
mohla začít. Průvodce vyprávěl docela zajímavě a vzhledem k tomu, že jsme byli jediná  

 



Hledání Al Capona – Hra po Praze 
20.3.2005 

 
Sešli jsme se u Delvity a přejeli na Dejvickou, kde čekal zbytek dětí. Naším dnešním 
úkolem bylo nalézt Al Capona a protože Mravenci dostali na schůzce balíček, kde bylo 
napsáno, že máme být kolem deváté na Letné, tak jsme vyrazili tím směrem. V daný čas 
jsme rozbalili balíček a našli vysílačku a lísteček, na kterém byla napsána požadovaná 
frekvence. Na dané frekvenci se nám ohlásila první mafiánská spojka, která nám zadala 
kontrolní úkol. Museli jsme obejít několik míst, posbírat na nich písmena, z nich pak 
složit slovo a nakonec ho na nábřeží vyslat. Teprve pak jsme se mohli setkat s první 
spojkou a ta nám dala další úkol. Rozdělili jsme se na tři slupiny a každá měla za úkol 
obejít deset význačných domů na Starém Městě a opsat si jejich čísla popisná. Navíc 
jsme dostali určitý klíč, podle něhož jsme pak z čísel vyluštili, že máme jít do Haštalské 
9. Tam jsme tedy dorazili a snažili se něco najít, ale bohužel neúspěšně. Další článek 
hry selhal (měla zazvonit budka), takže nám Krtek musel říct, že máme jít 
na Staroměstské náměstí a hledat další mafiánskou spojku s kufrem. Mezi davem lidí, 
který tam byl, to nebyl úkol právě snadný, ale nakonec se nám podařilo daného člověka 
najít a pak jsme ho sledovali až do Františkánské zahrady u Václavského náměstí, kde 
zanechal kufřík a odešel. Po důkladné prohlídce jsme v něm objevili mobil a taky SMS, 
že máme jít na Václavské náměstí ke koňovi. Tam byla zrovna demonstrace proti 
Bushovi, přesto jsme viděli další spojku, jak nám od Národního muzea vysílá dvě slova: 
Karlův most. Když jsme se tam konečně protlačili přes davy turistů a začali vykrmovat 
racky, zazvonil nám ten mobil z kufru. Dozvěděli jsme se, že máme  hledat v okolí tří 
soch (dostali jsme jejich popis) nějakého člověka, zeptat se ho na kontrolní otázku: 
„Život je komedie pro ty co cítí“ a on měl odpovědět „a tragédie pro ty, co myslí!“. 
U druhé sochy se opíral takový starší pán, tak se ho Víťa na něco zeptal, ale on 
odpověděl že mu do toho nic není, tak jsme šli dál a u třetí sochy objevili tu správnou 
spojku. Ta nás poslala na Pražský hrad, kde nám přišla zpráva, ať naladíme na vysílačce 
frekvenci 2,25 a na té jsme se dozvěděli, že máme hledat spojku, která se pohybuje na 
Hradě a každé tři minuty mění barvu čepice (hlásili nám jakou). Rozdělili jsme se 
a jedné ze skupin se brzy povedlo úkol splnit. Dostali jsme fotku jedné budovy. Napínák 
poznal, že se jedná o blízké ministerstvo zahraničních věcí a tak jsme vyrazili a tam na 
nás čekal Al Caponův pobočník a když jsme dorazili, tak Al Capona zavolal. Řidič ho 
dovezl až k nám a on vyhodnotil minulý mafiánský úkol (všichni až na Mravence 
dostali další láhev) a pak zadal úkol nový (udělat paruku) a navíc jsme od něj dostali 
deskovou hru Chicago. Pak jsme se vydali pěšky zpátky do Dejvic a cestou ještě udělali 
soutěž. 
 
Ušli jsme: 7 km 
Účast: Krtek, Kyd, Terry, Pipina, Dorry, Pepa, Varťas, Víťa, Jakub, Standa, Verča, 
Helča, Davis, Kája, Lenka, Kevin, Honza K., Martin K., Adam 
 

Terry 

Výprava do ZOO 
!!! Krtk ův dobrovolný výlet !!! 

24.4.2005 – NEDĚLE 
 

Sraz : v 7:50 hodin u Delvity nebo v 8:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou : oblečení a obutí dle počasí, tramvajenku nebo 2 lístky na MHD, 60,- Kč na 
vstup, případně svačinu+pití 
Návrat :  v 13:00 hodin k trafice na Dejvickou nebo v 13:10 k Delvitě 
 
 
 

Pohodakolo podél Vltavy 
!!! cyklovýlet pro Káňata a Mravence!!! 

1.5.2005 – NEDĚLE 
Další pohodakolo je před námi a dá se říct, že tentokrát je oproti minulým rokům tak 
trochu povinné. A to z důvodu, že letos si kola bereme na tábor a já bych si vás rád před 
tím otestoval jak kolo zvládáte. Samozřejmě u některých to vím, ale pro spoustu z vás 
bude cyklovýlet s oddílem novinkou. Mravenci se nemusí bát, že by trasu nezvládli – 
tentokrát opravdu pojedeme v duchu názvu  - zkrátka v pohodě. Trasa povede podél 
Vltavy a Mravenci se přes Vltavu přepraví přívozem v Klecánkách, Káňata o kus dál 
v Libčicích. Poté bychom se měli znovu potkat na druhé straně řeky a společně dojet až 
na Ostroh a odtud domů. 
Sraz : v 8:10 hodin v parčíku před pekařstvím U Votrubů nebo v 8:30 hodin před 
klubovnou 
S sebou : provozuschopné kolo, teplé oblečení – dle počasí, jídlo+pití, 15 Kč na přívoz, 
povinně cyklistickou helmu !!!  
Návrat :   v 15:30 hodin na Horoměřickou před Eurotel nebo v 16:00 hodin zpět před 
klubovnu 

Info, dotazy…. Krtek 604 773 140 
 

 

V dubnu slaví 
 

Krysa – 2.4. (narozeniny – 19) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní: Co nejznámějšího se vyrábí v městě Sušici ? 
Nápověda : zapalovače, svíčky, sirky nebo žárovky !!! 

Krtek 
 



CRH „Po stopách Mafie“ 
 

Máte za sebou tři mafiánské úkoly a v současné době plníte úkol poslední. O prvním 
úkolu – sbírání víček jsem už psal v prosincovém Pamperu. A jak jste si vedli 
v následujících úkolech ? Druhý mafiánský úkol po vás chtěl abyste z písmenek 
vystřižených z novin sestavili mafiánský dopis starostovi Chicaga. Všechny tři družiny 
složit dopis zvládli a vcelku s ním neměli žádné problémy. Třetí mafiánský úkol po vás 
chtěl abyste Al Caponovi dokázali, že umíte kreslit. Spočívalo to v tom, že každá 
družina postupně barvila omalovánky + na schůzce vybarvovala co nejlépe portrét 
Al Capona. Tento úkol si Al Capone sám osobně překontroloval (setkali jsme se s ním 
na výletě) a rovnou nám zadal poslední mafiánský úkol a to zhotovit mu co nejlepší 
paruku z copánků upletených z bavlnky. Tento úkol bude někdo z mafiánů kontrolovat 
11. června na brigádě pod Ronovcem.   Všechny družiny si v plnění úkolů vedou dobře, 
jen Mravenci bohužel díky nepředložení omalovánek o jednu láhev přišli. (1 splněný 
úkol = 1 láhev limonáda) Přesné znění úkolů a jejich vyhodnocení + fotky naleznete 
na našich webových stránkách (www.dalava.zde.cz).     
Al Capone nám při našem setkání oznámil jednu velmi důležitou věc. A to tu, že 
na vrcholnou mafiánskou konferenci do San Francisca (tábor) musíme mít odpovídající 
oblečení. A to libovolnou košili, libovolnou kravatu a brýle (černé, sluneční,…). Bez 
těchto věcí nebude na konferenci možný přístup, proto na to všichni myslete !!!!!! 
(Info pro rodiče : ideální je nějaká stará košile a kravata, protože je víc než 
pravděpodobné, že děti vše řádně zmačkají a ušpiní). 

Krtek 
 

Tábor  RONOVEC 2005 
 

První informace o táboře jste si mohli přečíst v lednovém Pamperu, zde vám 
předkládám pár dalších (cena a termín) : 

 

� Tábor se uskuteční v termínu (2.) 3. - 30. července (Káňata, Mravenci), 3. - 16. 
července (Medvědi)  

� Tradiční místo pod zř. hradu Ronovec u Havlíčkova Brodu 
� Cena tábora byla pro letošek stanovena na 3 300,- Kč (Káňata, Mravenci), 1 600,- 

Kč (Medvědi) 
� V sobotu 16. července se uskuteční návštěvní den rodičů – bližší informace na 

schůzce rodičů v červnu 
� Káňata a Mravenci si letos na tábor berou kola 
� Děti musí mít mafiánský převlek – košile+kravata+brýle (viz. výše CRH „Po 

stopách Mafie“) 
� Pomalu již plánujte s kým budete chtít být ve stanu (o tom kdo bude spát v týpku 

ještě hodíme řeč)   
� V červnu rovněž proběhne schůzka rodičů týkající se tábora  
� Podrobnější informace naleznete v květnovém Pamperu (máte-li nějaký dotaz již 

teď, stačí zavolat) 
Krtek 

Bodování Březen 
 

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

Verča 31 7 0 10 20 20 0 88 1. 
David 29 7 0 8 20 20 0 84 2. 
Helča 45 7 0 10 20 0 0 82 3. 
Dorotka 40 7 0 10 20 0 0 77 4.-5. 
Adam 42 7 0 8 20 0 0 77 4.-5. 
Napínáček 39 7 0 10 20 0 0 76 6. 
Kevin 38 7 0 10 20 0 0 75 7. 
Kája 27 7 0 10 20 0 0 64 8. 
Pepa 45 7 0 10 0 0 0 62 9.-10. 
Honza Č. 45 7 0 10 0 0 0 62 9.-10. 
Varťas 33 7 0 10 0 10 0 60 11. 
Standa 42 7 0 10 0 0 0 59 12. 
Martin K. 21 7 0 10 20 0 0 58 13. 
Víťa 40 7 0 10 0 0 0 57 14. 
Honza K. 18 7 0 10 20 0 0 55 15. 
Martin 34 7 0 8 0 0 0 49 16.-17. 
Lenka 32 7 0 10 0 0 0 49 16.-17. 
Lukáš 31 7 0 10 0 0 0 48 18. 
Ivoš 29 7 0 10 0 0 0 46 19. 
Jozz 13 0 0 10 0 0 0 23 20. 

 

Uplynulé akce  
 

Běh do Nových zámeckých schodů  
19.3.2005  

Závod začínal v 9:00, tak jsme se ještě předtím sešli všichni pod schodama, abychom se stačili 
zaregistrovat, převléci do sportovních oddílových triček, nasadit startovací čísla a trošku rozhýbat 
svá tělíčka, aby nám to dobře běhalo. A pak už se začalo. Postupně jsme odbíhali podle 
startovacích čísel. Ráno nám trochu poprchávalo a trať byla mokrá a klouzalo to, ale i přes to jsme 
to zvládli bez pádu. Po doběhu jsme se odebrali k cíli, nafotili se a konečně se vrhli na oběd. 
Ani moc dlouho netrvalo a asi kolem 11. hodiny nás svolali na vyhlašování výsledků. Po ukázce 
oddílových pokřiků (my nemáme) už začali hlásat jednotlivé kategorie. Myslím, že jsme se docela 
dobře umístili, konec konců posuďte sami: 1.Helča, 2.Jozz – jediné ve své kategorii, 1.Adam, 
2.Kevin – jediní ve své kategorii,  4.Verča - ve své kategorii, 5. David - ve své kategorii, 1. Dorry 
- jediná ve své kategorii, 1.Víťa, 4. Varťas, 5. Pepas, 7. Napínáček – v jedné kategorii, 1. Pipina – 
ve své kategorii i celkově v ženách a 1. Krysa ve své kategorii a 2. celkově.  
Ještě jsme se vyfotili s diplomkama a mapama (odměny) a protože byl návrat psán až za hodinu, 
šli jsme se ještě projít na Malostranské náměstí a přes Nový svět domů. 
Naběhali jsme minimálně 309 schodů. 
 

Účast: Pipina, Krysa, Víťa, Napínáček, Pepa, Varťas, Dorotka, Helča, Verča, Jozz, David, Kevin, 
Adam 

Zapsala Pipina 


