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Pampero, číslo 1+2, ročník 30, Leden+Únor 2011 
 
 

Ahoj Dálavani ! 
A máme tu další rok tentokrát 2011. Jaký bude ? To nevím, ale doufám, že minimálně stejně úspěšný                  
a pohodový jako rok minulý. Proto vám všem přeji, ať se vám daří 
na co sáhnete a ať máte co nejméně starostí. V letošním roce v září 
bude náš oddíl slavit 30 let od svého založení, takže nás čeká menší 
oslava (20 let jsme slavili na Ostrohu). Jak bude probíhat se zatím 
neví, ale možná se nám jí podaří uskutečnit na táboře kam bych 
chtěl pozvat bývalé členy našeho oddílu – mno uvidíme jak se mi to 
podaří. 
Pomalu začíná být pravidlem, že Pampero vychází 1x za dva měsíce 
a ne každý měsíc jak tomu bylo v minulosti, a i když mě to trošku 
mrzí tak jsem přesvědčen o tom, že už jste si stačili všimnout, že 
nejaktuálnější informace o našem oddíle najdete na našem webu (ale 
toho, že Pampero bude vycházet opět každý měsíc se zatím 
nevzdávám). 
I v letošním půlroce na vás čeká spoustu akcí a já si myslím, že jsou 
všechny poměrně zajímavé. Takže jen doufám, že se nás na nich 
sejde co nejvíce – k tomu má sloužit také dotazník, který dostáváte 
s tímto Pamperem. Takže si všechny termíny výprav zapište do 
kalendáře, ať nějaký nezmeškáte z důvodu, že jsme na něj 
zapomněli. 
Na závěr ještě každoroční nabídka fotek z našich akcí . Znovu jsem 
udělal jakýsi výběr z roku 2010 a chcete-li ho vlastnit tak doneste do 
klubovny DVD a já vám fotky vypálím. 
 
 

Krtek 
 

Nejbližší akce 
 

Stradonická rokle 
19.2.2011 

Na tomto výletě se vydáme do míst kousek od Nižboru, kde jsme ještě kupodivu s Dálavou nikdy nebyli ☺. Cestou 
do Berouna půjdeme také po naučné turistické značce, která nás zavede do Stradonické rokle, kde na nás čekají 
různé menší či větší vodopády a celkově to tam je moc hezké. Takže doufám, že se sejdeme v hojném počtu. 
Sraz: v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické (buďte tam opravdu včas, vlak jede v 9:40 z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na jednodenní akci (tužka, papír, šátek, uzlovačka, zápisník), oblečení a obutí dle 
počasí, jídlo+pití na celý den (oheň nebude), 80 Kč na vlak, tramvajenku či 2 lístky MHD 
Návrat:  v 17:45 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 17:19 na Hlavák) 

 
Info, dotazy... Terry 723 521 433 

 
Příspěvky 

S novým rokem přišel i čas znovu sáhnout do peněženky a zaplatit nejrůznější daně, poplatky apod. Stejně tomu 
tak musí být i u nás – neboť i my musíme zaplatit za registraci našeho oddílu u Pionýra, abychom mohli čerpat 
různé dotace.  Ze zbytku co nám zbude, po odvodech na Pionýra (180 Kč na osobu), platíme například výrobu 
fotek, různé drobné odměny, provoz klubovny atp.  
Příspěvky na rok 2011 činí pro každého člena oddílu 450 Kč. Příspěvky prosím zaplaťte nejpozději do 
úterý 1. března 2011svým družinovým vedoucím. 
 

Krtek 
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Bodování, Kilometry 2010 
                    

    

  

 

Bodování 2010 
  

 

Kilometry 2010 
 

 

  1. místo Martin 1 529 bodů  1. místo Martin 216 Km 10 akcí   
  2. místo Lenka 1 465 bodů  2. místo Kája 213 Km 10 akcí   
  3. místo Kája 1 446 bodů  3. místo Honza 209 Km 10 akcí   
  4. místo Honza 1 382 bodů  4. místo Lenka 201 Km 9 akcí   
  5. místo Helča 1 241 bodů  5. místo Helča 181 Km 10 akcí   
  6. místo Matěj 1 112 bodů  6. místo Dave 173 Km 7 akcí   
  7. místo Dave 1 080 bodů  7. místo Ruda 102 Km 6 akcí   
  8. místo David    938 bodů  8. místo Matěj   78 Km 4 akce   
  9. místo Ruda    925 bodů  9. místo Matěj S.   74 Km 5 akcí   
  10. místo Artur    887 bodů  10. místo Artur   67 Km 5 akcí   
  11. místo Matěj S.     884 bodů  11. místo David   58 Km 2 akce   

  

 
 
    

Vedoucí 
  

      1. místo Pepa 204 Km 10 akcí   
      2. místo Téra 203 Km 9 akcí   
      3. místo Krtek 122 Km 8 akcí   
      4. místo Krysa   15 Km 2 akce   

            
  Maximum našlapaných kilometr ů 234 na 12ti akcích   
                  
 

Plán akcí do července 2011 
19.02.2011 – jednodenní výprava (Stradonická rokle) 
19.03.2011 – jednodenní výprava  
15.-17.04.2011 – dvoudenní výprava do chalupy (Náchod nebo Děčín) 
01.05.2011 – Pohodakolo – cyklovýlet  
20.-22.05.2011 - Dvoudenní výprava pod pařeniště pro M+M (Tábor a okolí)  
21.-22.05.2011 – Dvoudenní výprava pod pařeniště pro Slony (Tábor a okolí) 
26.-29.05.2011 – Bambiriáda 2011 (Dejvice – Kulaťák)  
10.-12.06.2011 – Republikové setkání Pionýrů (Krucemburk) 
24.-26.06.2011 – 13.BHB. – brigáda pod Ronovcem – důležitá akce !!!  
02.-09.07.2011 puťák po Moravě pro M+M  
09.-23.7.2011– Letní tábor RONOVEC 2011  
 

Doplňující informace k plánu akcí 
Společně s tímto Pamperem dostáváte i dotazník, z kterého se dozvíme o jaké akce je zájem. Vede nás k tomu 
fakt, že v poslední době skoro do poslední chvíle nevíme, kdo na výlet pojede, což bývá problém. Potíž nastane 
hlavně u vícedenních akcí, kdy zamluvíme ubytování a pak jsme nuceni z důvodu malé účasti ubytování zrušit. 
Jako příklad mohou sloužit letošní jarní prázdniny, z kterých se většina předběžně přihlášených týden před akcí 
odhlásila, a i když jsme nakonec jaráky nezrušili tak bude ekonomicky s vyúčtováním akce trošku potíž. 
Prosím tedy o vyplnění dotazníku a odevzdání družinovým vedoucím do úterý 1.3.2011. 

Díky Krtek 
  

Hádanka  
Začíná další kolo hádanek. Vyhodnocení proběhne na táboře. Chcete-li být ve hře o zajímavé ceny, napište 
správnou odpověď na kus papíru a hoďte ho do krabice v klubovně. Tak neváhejte a odpovídejte, hádanky 
nebývají až tak těžké!!! 
 
Nová hádanka zní :  Kdo má v popisu práce  „pomáhat a chránit“ ? 
Nápověda: hasiči, záchranáři, policie, vojáci nebo politici  
 

Krtek 
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V Lednu slaví 
Agáta 1.1. (narozeniny – 7) 
David 3.1. (narozeniny – 10) 
Helča 28.1. (narozeniny – 14) 

Matěj S. 31.1. (narozeniny – 9)  
Martin 3.2. (narozeniny – 13) 

Lenka 21.2. (svátek) 
Matějové 24.2. (svátek) 

 
!!! Blahop řejeme !!! 

 
 

Uplynulé akce 
 

Zimní přechod Brd 
15.1.2011    

Sešli jsme se jako klasicky u trafiky na Dejvické, na Hlavním nádraží jsme potkali ostatní oddíly a s těmi jsme 
vlake dojeli do už tradiční Řevnice, kde většinou přechod začíná. 
Zde nám už Krtek (ano – letos přechod organizovala Dálava) vysvětlil o co půjde. Ministerstvo vnitra ČR 
potřebuje zjistit co nejvíce informací o hledaných zločincích a hodila by se jim naše pomoc. Pokud se povede, 
možná za to dostaneme i odměnu. A na tu jsme slyšeli, takže bylo ujednáno. 
Po cestě na Skalku jsme vždy každou hodinu museli otevřít obálku, ve které byl nastíněn detektivní případ, jenž 
jsme museli vyřešit a po jeho správném vyřešení, jsme vždy dostali ústřižek s kusými informaci, které jsme 
museli vhodně poskládat do tabulky tak, aby dávaly smysl. 

Když jsme došli na Skalku, tak jsme si dali něco na zub 
v bufetu, otevřeli jsme další obálku a protože už by jsme 
nestihli celý tradiční okruh (pozn. Krtek - tady byl někdo 
pěkně línej co ???), tak jsme se pozvolným krokem vrátili 
zpět do Řevnice. 
Cestou jsme se ještě stavili v cukrárně, aby jsme dopsali 
tabulku s nalezenými informacemi a pak už jsme mazali 
na nádraží, kde jsme se při vyhlášení dozvěděli, že jsme 
měli všechny informace naštěstí správné a také jsme za ně 
dostali náležitě zaplaceno ve zlatých čokoládových 
mincích. 
Pak již přijel vlak, který nás dovezl opět na Hlavák a 
následně jsme se metrem dopravili na Dejvickou a šup 
domů. 
 

Ušli jsme: 11 Km.                                                                                                     
Účast: Dave, Honza, Kája, Martin, Pepa, Anička, Krtek. 

Zapsal Pepa 
 

Říčky v Orlických horách - jaráky  
6.-13.2.2011 

Letošní jaráky jsme strávili opět v chatě Bledule v Říčkách v Orlických horách. Po 
velkém odhlašování v týdnu před akcí… � jsem zvažoval zda má vůbec smysl na 
jaráky jet, ale nakonec jsem se rozhodl, že menší zlo je odjet v malém počtu než 
neodjet vůbec. 
Z Prahy jsem autem vyráželi jen já a Dave, ale v neděli večer za námi dorazil 
Krysa a v průběhu týdne ještě dorazila Téra, Napínáček a Docent. Chalupa 
praskala ve švech o víkendu, kdy jsem zmobilizoval své kamarády, aby si přijeli 
zalyžovat a tak nás tam v jednu chvíli bylo 13 lidí + pes Bongo. 
Celý týden bylo nádherné počasí, a tak jsme ho využili k lyžování od rána do 
večera. Pouze v pátek bylo velmi ošklivo – pršelo a vůbec to stálo za nic.  
Večery jste trávili převážně v hraní NHL na počítači a různých dalších her. 
Nakonec musím, říct, že i přes moje počáteční chmury jsme si celý týden skvěle 
užili a já jsem si pěkně odpočinul.  
Zda budeme jaráky trávit i v roce 2012 v Říčkách zatím není jasné, ale chatu 
budeme mít určitě k dispozici, takže půjde jen o to se dohodnout zda o lyžovačku 
bude zájem. 
 
Účast: Krtek, Krysa, Téra, Napínák, Dave, Docent, Kostěj, Zlata, Eliška, Jirka, Armík, Lucka, Hanka, Eda a pes Bongo 
 

Zapsal Krtek 
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PŘÍLOHA – dotazník k akcím 
 

DOTAZNÍK K PLÁNU AKCÍ ODDÍLU DÁLAVA  
!!! ur čeno pro rodiče !!! 

 
Jméno dítěte:…………………………………. 

 
Vážení rodiče, v poslední době máme problém s organizací výprav z důvodu, že do poslední chvíle nevíme, zda 

se vaše dítě zúčastní. U jednodenních výprav to není až tak velký problém, ale    u vícedenních, kdy musíme 
zamluvit ubytování, to problém bývá (viz. jarní prázdniny 2011). 

Z tohoto důvodu vznikl tento dotazník, kde jsou vypsané akce, které máme v plánu pořádat,     a tak bych vás 
chtěl poprosit zda u každé akce můžete zaškrtnout zda se vaše dítě zúčastní či nikoliv. Je jasné, že se může 
přihodit, že dítě onemocní, to se pochopitelně nedá dopředu předvídat, ale jde nám o to, abychom si udělali 
představu jak která akce bude kapacitně naplněna. 

U některých akcí jsou již známé některé podrobnosti (republikové setkání, puťák, tábor), které přibližují kam 
máme v plánu vyrazit. Tyto podrobnosti najdete na našich webových stránkách – www.dalava.estranky.cz, 
odrážka v levém menu „Plán akcí“. 

Jsme přesvědčeni, že můžeme vašim dětem nabídnou dobré využití volného času, kdy se na našich výpravách 
nebudou nudit a mají možnost zažít něco nového či se podívat na zajímavá místa v ČR. 

Co se týče financí tak naše akce nejsou nikterak drahé, protože si díky grantům z MHMP můžeme dovolit 
držet cenu jak nejníže to jde (řádově jde o cca 200 Kč na vícedenních akcích). Potíž nastává, když se nás nesejde 
na akci dost (kvórum pro možnost použít grant MHMP je účast 8 lidí do 26 let na akci). 
 
Prosím tedy o vyplnění dotazníku a odevzdání nejpozději v úterý 1. března 2011 družinovým vedoucím. 
Případné dotazy směřujte na vedoucí družin a nebo můžete kontaktovat mě. 
 
Děkuji a jsem s pozdravem 
 

Michal „Krtek“ Rejzek 
                                                                                                                                               vedoucí oddílu Dálava 
                                                                                                                                                 rejzekm@seznam.cz 
                                                                                                                                                       604 773 140 
Plán akcí do července 2011 
19.03.2011 – jednodenní výprava  
ANO  NE 
 
15.-17.04.2011 – dvoudenní výprava do chalupy (Náchod nebo Děčín) 
ANO  NE 
 
01.05.2011 – Pohodakolo – cyklovýlet  
ANO  NE 
 
20.-22.05.2011 - Dvoudenní výprava pod pařeniště pro M+M (Tábor a okolí)  
ANO  NE 
 
21.-22.05.2011 – Dvoudenní výprava pod pařeniště pro Slony (Tábor a okolí) 
ANO  NE 
 
10.-12.06.2011 – Republikové setkání Pionýrů (Krucemburk) 
ANO  NE 
 
24.-26.06.2011 – 13.BHB. – brigáda pod Ronovcem – důležitá akce !!!  
ANO  NE 
 
02.-09.07.2011 puťák po Moravě pro M+M  
ANO  NE 
 
09.-23.7.2011– Letní tábor RONOVEC 2011  
ANO  NE 


