
Měsíčník turistického oddílu Dálava 
Číslo 5A ● Ročník 27 ● Květen 2008 

 
Ahoj Dálavani !!!!  

Protože se nám na květen nakupilo docela dost akcí, tak jsem se rozhodl, že vydám takové mini Pampero, kde budou popsané jen akce co nás 
čekají. Většina akcí je dobrovolná, ale já doufám, že na všech bude účast dobrá. Co vás tedy čeká za akce – lanové centrum, herna deskovek, 
vodní manévry na Berounce, Bambiriáda a setkání pionýrských skupin a oddílů z Prahy. 
 

Lanové centrum PROUD 
!!! pro přihlášené  zájemce !!! 

8.5.2008 – ČTVRTEK 
Sraz: v 8:15 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: 2 lístky na MHD nebo tramvajenku, věci na převlečení dle počasí -ideálně nějaké tepláky – nutné jsou dlouhé 
nohavice a mikinu !, holky svázané vlasy do culíku, případně pití a nějaké drobná svačina, jde nás 10 takže stačí 50,-Kč 
na vstup (v případě, že přijde méně lidí než je nahlášeno, bude nutné pár peněz doplatit !)   
Návrat: v 13:00 hodin zpět k trafice na Dejvickou 

Info, dotazy… Terry 723 521 433 
 

Herna deskových her 
!!! dobrovolný výlet pro všechny členy oddílu 

11.5.2008 – NEDĚLE 
Znovu se vypravíme na Žižkov za 32.PS Pláňata a budete mít možnost si zahrát netradiční deskovky. 
Sraz: v 13:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: 2 lístky na MHD nebo tramvajenku, případně svačinu a pití 
Návrat:  17:30 hodin zpět na Dejvickou 

Info, dotazy… Standa 603 320 221 
 

Vodní manévry na Berounce 
!!! první výprava na vodu našeho oddílu !!! 

16.-18.5.2008 
V neděli pozdě v noci jsem mluvil s Michalem, což je šéf oddílu, s kterým pojedeme na vodu, a s konečnou platností bylo 
rozhodnuto, že pojedeme Berounku. Přesné informace vám dám za týden. Jinak vařit si budeme společně, spát budeme 
ve stanech a pojedete na raftu. Předběžná cena je 400,-Kč (je možné ještě maximální navýšení o 50,-Kč a to v případě, že 
oddílu Fregata se přihlásí hodně dětí a bude nutné si ještě někde půjčit další raft) a je v ní zahrnuto naprosto vše od přepravy 
lodí, ubytování v kempech, jídlo a cesta vlakem. 
Přihlášení účastníci vodních manévrů : Lenka, Helča, Kája, Honzík, Mikeš, Dave a Pepa s Krtkem. 

Krtek 
 

CO NÁS ČEKÁ  
 

Bambiriáda 2008 
22.-25.5.2008 

I letos se bude náš oddíl podílet na Bambiriádě, tentokráte na Střeleckém ostrově. Budeme mít zase postavené týpko a v něm 
budou velmi zjednodušené Zkoušky životnosti – konkrétně hmat. Ovšem budeme rádi, když nám členové družiny Mravenců, 
přijdou pomoci. Nabízíme stravu a uvolnění ze školy na čtvrtek a pátek. Ideálně budou potřeba každý den cca 3 Mravenci. 
V případě, že máte zájem se Bambošky zúčastnit a pomoci nám tak se domluvte s Pepou a nebo Standou, kteří jsou garanti 
naší expozice. Samozřejmě, že na Bambošce budu i já, ale já mám jiné úkoly na Dětském ostrově.  

Krtek 
 

Malá Hraštice 
!!! setkání pionýrských oddílů z Prahy !!! 

6.-8.6.2008 
Stejně jako v roce 2006, tak i letos se zúčastníme této akce. Letos to bude jiné ještě v tom, že já jsem šéfem celé akce, takže 
vám můžu slíbit, že se máte na co těšit ! V současné době je přihlášeno asi 130 lidí ze 7 skupin. Co se týče programu tak vás 
čekají různé hry, ale hlavním bodem bude sobotní Lemuří Stezka (něco jako náš Lesní běh). Spát budeme v pařeništích, i když 
je tady ještě varianta, že bychom mohli jako oddíl spát v týpku, ale to vám zatím nechci slibovat. 
Ovšem na takovouto velkou akci je nutno se dopředu přihlásit. Proto máte-li zájem se této akce zúčastnit a já doufám, že ano, 
tak mi prosím dejte vědět nejpozději do úterý 20.5.2008 – můžete mi to říct osobně, napsat SMS nebo mail a nebo to napsat 
na naše webové stránky do diskuse  - kdo se do uvedeného data nepřihlásí, nemůže s námi jet!  
Více informací o Setkání najdete na www.lemuri.pionyr.cz 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 


