
  

 - 1 - 

    
    

Pampero, èíslo 1, roèník 29, Leden 2010Pampero, èíslo 1, roèník 29, Leden 2010Pampero, èíslo 1, roèník 29, Leden 2010Pampero, èíslo 1, roèník 29, Leden 2010    
 
 

Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !    
A máme tu další rok tentokrát 2010. 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.  
I v letošním půlroce na vás čeká spoustu akcí a já si myslím, že jsou 
všechny poměrně zajímavé. Hlavně bych zmínil červnové celopražské 
setkání skupin a oddílů, na jehož přípravě se podílím já s Krysou, a 
kde máte znovu možnost se vytáhnout nejen ve Stezce.  
Před sebou máme Brdy, a já doufám, že i když je všude spousty 
sněhu, že nás pojede co nejvíc a třeba Brdy vyhrajem. 
Co mě poslední dobou těší je zvětšující účast Slonů na našich 
výpravách – jen tak dál !  
Co si klademe jako další cíl je přilákat do oddílu ještě pár dětí – 
družina Sloni sice není nafukovací, ale 1-2 děti se tam ještě vejdou – 
snad budeme úspěšní. 
Na závěr ještě každoroční nabídka fotek z našich akcí . Znovu jsem 
udělal jakýsi výběr z roku 2009 a chcete-li ho vlastnit tak doneste do 
klubovny CD a já vám fotky vypálím. 

 
Krtek 

 
 

 
Nejbližší akceNejbližší akceNejbližší akceNejbližší akce    

 
Brdy 

16.1.2010 - SOBOTA 
A znovu je tu tradiční mezioddílová soutěž. Brdy tentokrát připravuje oddíl OkO a na programu je bitva u 
Tobruku. Také nás čeká další rytířská ctnost – tentokrát zdvořilost rytíře Lohengrina. Tuto akci by si nikdo 
neměl nechat ujít – pojeďte s námi a třeba se nám podaří zvítězit. 
Sraz : v 7:10 hodin u trafiky na Dejvické  
S sebou : běžné vybavení na akce (tužku, papír, šátek, uzlovažku, zápisník), oblečení a obutí dle počasí, jídlo + 
pití (oheň nebude), 2 papírové koule na osobu, 50,- Kč na vlak, tramvajenku či 2 lístky na MHD 
Návrat :  v 18:20 hodin k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 17:53 na Hlavák) 

 
Info, dotazy…. Terry 723 521 433 

 
Ledová Praha 

31.1.2010 - NEDĚLE 
Ta této výpravě máte jedinečnou možnost podívat se do různých muzeí v Praze zadarmo nebo jen za mírný 
poplatek. Může za to akce s názvem Ledová Praha a více informací najdete na www.ledovapraha.cz. Muzea, 
která navštívíme vybereme až se sejdeme – případně můžete psát na diskusi na našem webu kam byste se rádi 
podívali.  
Sraz : v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou : jídlo+pití, legitku na MHD nebo několik lístků, 50,-Kč na vstup do muzeí + případně pár korun na 
občerstvení, suvenýry, atd… 
Návrat :  v 17:00 hodin zpět k trafice na Dejvickou 
 

Info, dotazy…. Krtek 604 773 140 
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Co nás èekáCo nás èekáCo nás èekáCo nás èeká    
 

Jarní prázdniny 2010 – Říčky v Orlických horách 
7.-13.3.2010 

Podrobnější informace najdete v únorovém Pamperu, ale jen pár informací.  Odjíždět se bude v neděli a návrat 
bude v sobotu. Cena na celou dobu je stanovena na 800,-Kč (doprava, ubytování, strava). Sloni mají možnost jet 
jen na část jaráků – tzn. že domů by odjížděli ve středu 10.3. Více informací vám poskytnou vedoucí družin. 

Krtek 
 

Tábor Ronovec 2010 
3.-24.7.2010 

Tábor je ještě poměrně vzdálen, ale pár informací neuškodí. Znovu pojedeme na naší starou dobrou louku pod 
zříceninu hradu Ronovec. Tábor bude tentokrát trvat 3 týdny a stejně jako v loni tak i letos nebudeme tábor 
bourat, protože tam znovu pojede můj starší brácha Kartáč, který kdysi také chodil do Dálavy a  bude tam 
pořádat týdenní tábor pro děti svých kamarádů. Bourat tedy nebudeme, ale o to víc si budeme muset dát záležet 
při stavbě. Více informací v některém s dalších Pamper. Byli bychom rádi, aby na celou dobu jeli i Sloni, 
protože si myslíme, že to bez problémů zvládnou. V případě jakýchkoliv dotazů nebo třeba potíží s účastí na 
celou dobu  kontaktujte prosím své vedoucí družin. 

Krtek 
 

Mezinárodní tábor v Jedovnici u Brna 
!!! nabídka pro M+M !!! 

31.7.-6.8.2010 
Stejně jako minulý rok, tak i letos vám nabízíme možnost se zúčastnit mezinárodního tábora. Tábor trvá 14 dní  
a první týden se znovu bude odehrávat v Döbriachu a pak se přesune do ČR, konkrétně do Jedovnice u Brna.  
A právě této části máte možnost se zúčastnit. 
Naší výpravu povede Pepa, který se na přípravě celé akce podílí (mimo jiné spravuje web) a tak vám nic nebrání 
jet s ním. Cena je stanovena na 1 800 Kč + náklady na dopravu, ale těm z vás, kterým je 15 let (týká se pouze 
Daveho) nabízíme možnost jet jako pomocník a tím pádem je cena jen 300 Kč + náklady na dopravu. 
V případě, že vás tato nabídka zaujala kontaktujte Pepu a to nejpozději do 12.2 2010 !!! Více informací o celé 
akci najdete na www.trainforchange.info/cz. 

Krtek 
 

PøíspìvkyPøíspìvkyPøíspìvkyPøíspìvky    
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 2010 činí pro každého člena oddílu 450,- 
Kč. Příspěvky prosím zaplaťte nejpozději do 11. února 2010. 
 

Krtek 
 

Plán akcí od ledna do srpna 2010Plán akcí od ledna do srpna 2010Plán akcí od ledna do srpna 2010Plán akcí od ledna do srpna 2010    
16.01.2010 – Zimní přechod Brd (tradiční mezioddílová soutěž) 
31.01.2010 – Ledová Praha – prohlídka pražských muzeí zdarma (www.ledovapraha.cz) 
19.-21.02.2010 – Dvoudenní výprava do tělocvičny (Česká Lípa nebo Děčín) 
07.-13.03.2010 – Jarní prázdniny pro M+M (Říčky v Orlických horách) 
07.-10.03.2010 – Jarní prázdniny pro Slony (Říčky v Orlických horách) 
27.03.2010 – Jednodenní výprava  
16.-18.04.2010 – Dvoudenní výprava do chalupy 
01.05.2010 – Pohodakolo – cyklovýlet 
07.-09.05.2010 -  Dvoudenní výprava pod pařeniště pro M+M 
08.-09.05.2010 – Dvoudenní výprava pod pařeniště pro Slony 
20.-23.05.2010 – Bambiriáda 2010 (Dejvice – Kulaťák) 
04.-06.06.2010 – Pražské setkání skupin a oddílů (TZ Kapr Popovice u Benešova) 
18.-20.06.2010 – 12.BHB. – brigáda pod Ronovcem – důležitá akce !!! 
03.-24.07.2010 – Letní tábor RONOVEC 2010 
31.7.-06.08.2010 – Mezinárodní tábor v Jedovnici u Brna - pro zájemce z řad M+M 
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Hádanka Hádanka Hádanka Hádanka     
Začíná další kolo hádanek. Vyhodnocení proběhne na táboře. Chcete-li být ve hře o zajímavé ceny (rostliny nebo 
stromy co rostou v plechovce – tentokrát je opravdu seženu !!!), napište správnou odpověď na kus papíru a 
hoďte ho do krabice v klubovně. Tak neváhejte a odpovídejte, hádanky nebývají až tak těžké!!! 
Řešení hádanek září – prosinec 2009 : 
Září : Farma u Silnějšího psa 
Říjen : Hektor 
Listopad : Merlin 
Prosinec : Blaník 
 
Kolik správných odpovědí jste odevzdali je vidět dále : 
4x Martin; 3x Kája; 2x Dave; 1x Honza, Lenka, Bára, Artur   
 
Nová hádanka zní :  Jak se jmenuje film Karla Janáka o rytířích, který měl v kinech premiéru 8.10.2009 ?   
 

Krtek 
 
 

VVVV    Lednu slavíLednu slavíLednu slavíLednu slaví    
David 3.1. (narozeniny – 9) 

Helča 28.1. (narozeniny – 13) 
Matěj S. 31.1. (narozeniny – 8)  

 
!!! Blahop řejeme !!! 

 
 

Bodování, Kilometry 2009Bodování, Kilometry 2009Bodování, Kilometry 2009Bodování, Kilometry 2009    
                    

    

  

 

Bodování 2009 
  

 

Kilometry 2009 
 

 

  1. místo Martin 2 138 bodů  Kája 360 Km 14 akcí   
  2. místo Kája  2 010 bodů  

1.-2. místo 
Honza 360 Km 14 akcí   

  3. místo Honza 1 955 bodů  3. místo Martin 348 Km 13 akcí   
  4. místo Lenka 1 717 bodů  4. místo Helča 287 Km 10 akcí   
  5. místo Dave 1 689 bodů  5. místo Dave 265 Km 10 akcí   
  6. místo Helča 1 611 bodů  6. místo Lenka 227 Km 8 akcí   
  7. místo David 1 232 bodů  7. místo David 97 Km 6 akcí   
  8. místo Matěj  1 186 bodů  8. místo Bára  77 Km 4 akce   
  9. místo Kačka  1 130 bodů  9. místo Ruda  65 Km 3 akce   
  10. místo Bára     488 bodů  10. místo Kačka 57 Km 5 akcí   
  11. místo Artur     421 bodů  11. místo Matěj 49 Km 4 akce   
  12. místo Ruda     415 bodů  Matěj S. 8 Km 1 akce   

  13. místo Matěj S.    405 bodů   
12. -13. místo

Artur 8 Km 1 akce   

  

 

     
Vedoucí 

  
      1. místo Krtek 268 Km 10 akcí   
      2. místo Téra 207 Km 9 akcí   
      3. místo Pepa 180 Km 8 akcí   
      4. místo Krysa 26 Km 1 akce   

            
  Maximum našlapaných kilometr ů 360 na 14ti akcích   
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Uplynulé akceUplynulé akceUplynulé akceUplynulé akce    
 

Lomnice nad Popelkou 
11.-13.12.2009 

Tentokrát jsme vyráželi ze Smíchovského nádraží a 
cesta vlakem nám poměrně slušně ubíhala. V posledním 
vlaku způsobily děti menší haló, protože se začaly bavit 
o tom jak na táboře vypadá latrína což velmi pobavilo 
veškeré osazenstvo vlaku ☺ 
Když jsme dorazili do Lomnice tak jsem se vydali 
k DDM, ale protože byla tma tak jsme trošku kufrovali, 
ale, nijak dramaticky. V DDM na nás už čekala paní 
ředitelka a ukázala nám co kde je a musím říct, že DDM 
je zařízeno velmi slušně. Po vybalení věcí následoval 
vysvětlení celovýletovky (sbírání různobarevných 
kartiček s obrázkem Ježíška) a pak jsme se vrhli na první 
kolo kostek (úkol do rytířské ctnosti). Ukázalo se, že 
kostky jsou opravdu nevyzpytatelné a že štěstí se 
přiklání střídavě na všechny strany. Poté jsme šli ještě 

hrát kulečník a fotbálek ale pak už jsme se odebrali do hajan. 
Ráno jsme si dali další partičku kostek a vyrazili na výlet. Přes noc napadlo trošku sněhu a tak jsme si hned 
venku zahráli eskymáckou honičku, abychom si toho sněhu užili. Pak už jsme vyrazili po zelené značce směr 
zřícenina Kozlov. Cestou jsme hráli pár her a Kačenka si splnila rytířskou ctnost – statečnost, která jí dlouho 
unikala. Samozřejmě cestou probíhalo sbírání kartiček s Ježíškem a bylo vidět, že nejen hospodyňka pro pírko 
přes plot skočí ☺. Samotný Kozlov nás docela zklamal, protože zde nebylo nic moc k vidění. Tedy až na jakousi 
díru v zemi, kam se sice děti chtěly kouknout, ale nevypadalo to bezpečně tak tam nešly (ze zápisků v místní 
knize jsme se dozvěděli, že to snad je jeskyně, která má na konci jakousi propast, ale o pravdivosti zápisu jsme 
se přesvědčovat nehodlali). 
Z Kozlova jsme pokračovali dále a cestou si děti plnily rytířské ctnosti, které jim chyběly. Začalo také trošku 
sněžit, ale byl to jen takový poprašek. U Alajnovy věže, což je jakási stavba uprostřed lesů jsme si zahráli další 
hry a vydali se na poslední část naší cesty – na kopec s názvem Tábor. Na kopci nebylo nic moc vidět, a tak jsme 
se po chvilce okounění začali klouzat dolů, zpět do Lomnice. 
Do DDM jsme dorazili za tmy a po chvilce odpočinku si Sloni plnili Dálavanskou pětku a M+M se věnovali 
kulečníku a fotbálku. 
Následně jsme si začali dělat večeři a po večeři se vrhli na další úkoly z rytířské ctnosti – oblékání co nejvíce 
věcí na čas a hledání bot poslepu. Pak jsme si dali poslední partičku kostek a následovaly hry, které měl 
připravené Pepa. 
Protože čas letěl jako splašený tak jsme vyhodnotili celovýletovku – vyhrál Honza, který si odnesl papírový 
Betlém s čokoládkama pak jsme se ještě před spaním chvilku věnovali kulečníku a fotbálku. 
Ráno byl budíček už v osm hodin, protože bylo třeba do devíti vyklidit místnosti, kde jsme spali, protože zde 
místní šachisti měli turnaj. Byla to docela honička, ale vše jsme zvládli a po zabalení v jiné místnosti jsme se 
vydali na vláček, který nás s delším čekáním ve Staré Pace, odvezl zpět do našich domovů. 
Účast: Krtek, Pepa, Kája, Honza, Dave, Martin, Bára, David a Kačenka 
Ušli jsme 12 km. 

Zapsal Krtek 
  
 
 


