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Ahoj Dálavani ! 

Dostává se vám do ruky další Pampero. Listopadové Pampero nebývá moc obsáhlé, ale tentokrát se sešlo příspěvků 
poměrně dost. Mimo jiné zde najdete rubriku „Družinová okénka“, kde si můžete přečíst co na schůzkách dělají další 
družiny. 

Máme za sebou podzimní prázdniny, které si 
myslím si docela vydařily a všem se vám 
snad líbily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale 
i tak jsme zvládli projít celé Adršpaško-
Teplické skály se spoustou pěkných skalních 
útvarů a také jízda po Adršpaškém jezírku 
byla díky skvělému převozníkovi úžasná. 
Také se všem kromě Daveho povedlo splnit 
další rytířskou ctnost – trpělivost rytíře Kaye 
– jen tak dál. 
A co nás čeká ? Máme před sebou 
jednodenní výpravu do Liběchova, kde už se 
moc těším na Čertovy hlavy (velké skalní 
útvary přitesané do lidských podob). Co se 
týče výpravy do Beckilandu tak jsem 
bohužel nenašel žádný vhodný termín tak 
tuto akci hol musíme odložit. 
Co mě trošku trápí je to, že nám nedáváte 
vždy včas vědět zda pojedete na další 

výpravu (i když informaci, že bychom potřebovali ztát počet účastníků jste měli) – nakonec by nás na prosincový výlet 
mělo být dost, ale kdybych to věděl  
o pár týdnů dříve byl bych radši  – tak se příště prosím polepšete !  
 

Krtek 
 

NejbliNejbliNejbliNejbližší akcežší akcežší akcežší akce    
 

Liběchov 
21.11.2009 

Tento výlet nás zavede do okolí Liběchova (kousek od Mělníka), kde je v lese spousta skalních útvarů – namátkou Had, 
Harfenice, Čertovy hlavy a také pár jeskyněk jako Klácelka a jiné. Všechny tyto skály navštívíme, protože jsou moc 
pěkné. Samozřejmě, že nás čeká plnění další rytířské ctnosti – ČEST rytíře Tistrama (jaké úkoly vás čekají najdete jak 
na nástěnce v klubovně tak i na našem webu). Pro ty co nebyly na minulých výpravách bude možnost doplnit si ctnosti, 
které vám chybí. Tak neváhejte a pojeďte se kouknout do lesa, který je i v tomto ročním období moc pěkný !  
Sraz : v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 9:47 z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na akce (tužku, papír, šátek, uzlovačku, zápisník, ...), oblečení a obutí dle počasí, jídlo + pití 
(oheň nebude), 60,- Kč na vlak  
Návrat :  v 18:45 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 18:11 na Hlavák) 
  

Info dotazy…. Krtek 604 773 140 
 

 
V Listopadu slaví 

Dave  21.11. (narozeniny – 15) 
Martin 11.11.  (svátek) 
Kačka 25.11. (svátek) 
Artur 26.11. (svátek) 

 
!!! Blahop řejeme !!! 

 
Hádanka 

Nová hádanka zní :  Jak se jmenuje kouzelník, který pomáhá králi Artušovi ? 
Nápověda : Rumburak, Merlin, Čáryfuk nebo Vigo 

 



Bodování Říjen 
 

  Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Martin 141 57 20 10 20 0 0 248 1. 

Kája 124 57 20 10 20 0 0 231 2. 

Bára 111 57 0 10 20 0 0 198 3. 

Ruda 110 57 0 10 20 0 0 197 4. 

Helča 92 57 15 10 0 20 0 194 5.-6. 

Dave 107 57 0 10 20 0 0 194 5.-6. 

Honza  125 57 0 10 0 0 0 192 7. 

Kačka 106 57 0 10 0 0 0 173 8.-9. 

Lenka 106 57 0 10 0 0 0 173 8.-9. 

Matěj 100 57 0 10 0 0 0 167 10. 

David 97 57 0 10 0 0 0 164 11. 

Matěj S. 93 57 0 10 0 0 0 160 12.-13. 

Artur 93 57 0 10 0 0 0 160 12.-13. 

 
 

Celoroèní hraCeloroèní hraCeloroèní hraCeloroèní hra    
„Rytíři kulatého stolu“ 

Jak to začalo:    
Na výpravě 10.10.2009 kousek od Zlenické Hlásky nám Téra přečetla legendu o králi Artuši. No a sotva jsme 
vystoupali na kopec ke zřícenině tak jsme potkali potulného barda, který nám řekl, že zde v lese není bezpečno, a že nás 
přes hrad provede. Přesto na nás ale zaútočil zlý lapka a nebýt statečného rytíře Hektora, tak bychom jistě byli všichni 
přinejmenším oloupeni. Hektor ale lapku odehnal a pak nás vyzval, abychom se cvičili v rytířství a sami se po jeho 
vzoru stali rytíři krále Artuše. Tím začala naše nová celoroční hra….. 
 
Pravidla celoroční hry :     
Na každém výletě budete muset prokázat, že máte rytířské ctnosti, které mají rytíři krále Artuše – celkem jich bude 9;  
u každé ctnosti jsou vždy tři různé úkoly (to neplatí jen na první výpravě, kde je jen jeden úkol). 
Abyste danou ctnost získali, musíte splnit alespoň jeden ze tří úkolů a je libovolné, který to bude. Za dobře splněný 
úkol (ctnost) obdržíte na velkou nástěnku v klubovně ke svému kulatému stolu obrázek s rytířem a danou ctností, aby 
bylo vidět co máte nebo nemáte splněno. 
S další ctností + úkoly budete seznámeni na nejbližší schůzce po proběhlé výpravě (bude viset na modré nástěnce  
v klubovně a také je najdete na našich webových stránkách). 
Když budete na výpravě chybět nebo se vám nepovede daný úkol splnit, nic se neděje, máte šanci tyto úkoly plnit i na 
dalších výpravách  (na každé výpravě máte ale jen jeden pokus). 
 
Rytířské ctnosti :  
statečnost, trpělivost, vytrvalost, odvaha, věrnost, zdvořilost, čest, spravedlnost, moudrost 
 
Cíl:     
Vaším cílem je do tábora získat všech devět rytířských ctností, a když se vám to povede tak vás s největší 
pravděpodobností na táboře čeká pasování na rytíře z rukou samotného krále Artuše….☺ ☺ ☺                                                                                                                              
 

Krtek 

Družinová okénkaDružinová okénkaDružinová okénkaDružinová okénka    
 

 
MRAVENCI +MEDV ĚDI 

Ahoj M+M, přibližně v polovině října jsme úspěšně rozjeli naší novou družinovou hru „Citadela“. Doufám, že vás 
zaujala a že si jí oblíbíte tak jako já. Během roku nás čekají odhadem tak tři kola a celkovému vítězi pak věnuju tuto 
úžasnou deskovou hru. Teda možná, pokud si jí zasloužíte… Tak lehký to zase nebude. 
Jinak jsme koncem září vyrazili na brusle a doufám, že to nebyla naše poslední netradiční schůzka. V současné době 
máme rozjednaný bowling, lezeckou stěnu a mimo to mě napadá, že bychom ještě mohli jít plavat, popřípadě na lední 
brusle a jak navrhoval Dave třeba i na minigolf na Aritmu. Téměř ničemu se nebráním a třeba od vás vzejdou do konce 



roku i nějaké další rozumné návrhy (nikoliv Beckiland místo schůzky…). Hlavně abychom co nejvíc z toho zvládli 
zrealizovat. 
Chtěla bych vám taky tento rok dát možnost připravit si vlastní schůzku, třeba i ve dvojicích. Pokud byste měli zájem, 
mohli byste si ji vymyslet podle vašich představ, prostě takovou, aby vás bavila (nicméně konzultaci se mnou se to 
nevyhne a čtení BravoGirl zamítám už předem) !!! 
A nakonec ještě musím zmínit, že příští rok nás zase čeká Pražské setkání a tak bychom měli zopáknout, co už se 
z našich zapomětlivých hlav stihlo vypařit abyste třeba zase vyhráli nějakého toho lemura…☺. 
Těším se na schůzky s vámi 

 
Téra 

 
SLONI 

Ahoj Sloni, tak už se nám to zase pěkně rozjíždí. Naše sloní tlupa se nám od září rozrostla o Artura a Rudu, čímž je tu 
dodatečně vítám a doufám, že se jim tady bude líbit. Taky jsem moc rád, že už pravidelně jezdíte na výlety, tak doufám 
že vám to vydrží i nadále. Jelikož plnění Nováčkovské zkoušky minulý rok moc nevyšlo, začali jsme ji od září všichni 
společně plnit znova a tentokrát už to vypadá více než slibně -  Bára a Ruda si dokonce u Téry už splnily první úkol 
z Dálavanské pětky- paráda ! Pokud se vám Nováčkovskou zkoušku povede splnit do tábora, budu moc a moc rád. 
Od ledna 2010 nám začne celodružinová hra s názvem Objevitelé, kde budeme poznávat Evropu a nakonec jeden z vás  
získá v napínavém souboji titul „vládce Evropy“ – ale pšt, vše se dozvíte v pravý čas ☺. 
Moc se těším na další s vámi společně prožitý rok. 

 
Pepa 

 

UplynulUplynulUplynulUplynulé akceé akceé akceé akce    
 

Zlenická Hláska 
10.10.2009 

Sešli jsme se v půl deváté na Dejvické, a po chvíli čekání na Matěje jsme v úctyhodném počtu jedenácti dětí a dvou 
vedoucích vyrazili na Hlavní nádraží a posléze vlakem do Senohrab. Cestou se Báře podařilo splnit si u mě první úkol  

z Dálavanské pětky, z čehož mám radost a 
doufám, že všichni Sloni budou pokračovat v 
jejích stopách. Po výstupu  
z vlaku jsem udělala pár fotek jednotlivých 
členů, navzájem jsme se všichni představili, 
rozdělili se do dvou teamů  
a dali se do „souboje o Pečeť“. Po žluté značce 
jsme vyrazili na Zlenickou Hlásku, po cestě 
hráli různé teamové souboje a pod Zlenickou 
Hláskou si přečetli legendu o králi Artuši. No 
a sotva jsme vystoupali na kopec ke zřícenině 
Hlásky, tak jsme potkali barda, který nám řekl, 
že zde v lese není bezpečno, a že nás přes hrad 
provede. Přesto na nás ale zaútočil zlý lapka a 
nebýt statečného rytíře Hektora, tak bychom 
jistě byli všichni přinejmenším oloupeni. 
Hektor ale lapku odehnal a pak nás vyzval, 

abychom se cvičili v rytí řství a sami se po jeho vzoru stali rytíři krále Artuše. Tím začala naše nová celoroční hra. 
První z rytířských ctností, ve které jsme se cvičili, byla statečnost. Dostali jsme od rytíře štít a naším úkolem bylo 
ubránit se před nájezdem deseti útočníků. Utvořili jsme kolečko kolem bojovníka uprostřed a v daném pořadí po něm 
házeli papírové koule, které musel odrážet půjčeným štítem. Svou statečnost prokázali prakticky všichni, i když často 
pouze o vlásek. Po tomto náročném tréninku jsme se odebrali na Hlásku na oběd a poté zpátky dolů, na červenou 
značku a směrem do Čerčan. Zastavili jsme se ale celkem brzo na plácku u vody a zahráli si další hry, jak teamové v 
rámci souboje o Pečeť (Král a Šašek a další), tak i různé honičky, třeba na Pneumatiky :-). Pak už byl skutečně čas se 
do toho obout a chvíli šlapat, abychom v klidu stihli vlak. Oblíbenou hrou výletu se stal Zmizík, který během cesty 
proběhl několikrát a děti se stále dožadovaly dalších kol :-). Soutěž o Pečeť jsme vyhodnotili hned po příchodu na 
nádraží – vítězní Bíbrové si neodnesli nic jiného než studentskou pečeť. Ve vlaku po cestě zpět jsme potkali hodnou 
věřící paní, která dětem věnovala nějaké své básničky a kalendáře. Díky zpoždění vlaku jsme dorazili asi o deset minut 
později, a rychle se s rodiči rozešli do svých domovů. 
 
Účast: Terry, Napínák, Kája, Honza, Helča, Dave, Lenka, Martin, David, Matěj, Kačka, Bára a Ruda 
Ušli jsme: 7 km 

 
Zapsala Téra 

 
 



Janovice u Trutnova 
28.10.-1.11.2009 

Středa: 
Na cestu jsme tradičně vyrazili z Dejvické, ale trošku netradičně jsme jeli místo na Hlavák na Smíchov. Tam jsme 

společně s oddílem Sírius nastoupili do vlaku a bylo 
nás opravdu hodně (celkem 35 lidí). Ve Vysočanech 
přistoupil Krtek a tak jsme byli kompletní a vyrazili 
na dlouhou cestu do Janovic. Bez problémů jsme 
přestoupili a díky tomu, že Žid zařídil posilu místní 
lokálky jsme se pohodlně usadili. V Janovicích jsme 
se vydali na krátkou cestu k naší ubytovně a po 
chvilce čekání na klíče jsme se ubytovali což bylo 
trošku náročné, protože jsme zaplnili celou ubytovnu 
a bylo třeba vymyslet kdo kde bude spát. Poté jsme se 
naobědvali a vyrazili na obhlídku okolí a také jsme si 
cestou zahráli nějaké ty seznamovačky, abychom se 
lépe poznali. Když jsem se vrátili do chaty tak tam na 
nás čekal pan správce Krtek se svojí poslední 
děvečkou Térou a požádal nás bychom mu nahradili 
čeládku, která mu utekla, protože v okolí statku prý 

straší. Rozdělili jsme se na tři teamy (čeládka ze statku, ze zámku a z pivovaru) a když už jsme byli tak pěkně rozdělení 
tak jsme si rovnou rozdělili služby do kuchyně. Pak jsme hráli deskovky a po večeři došlo na Téřinu hru, kdy jsme 
projížděli celou ČR sem a tam. 
Čtvrtek:  
Dnes jsme měli na programu stopování tří kočárů, které projeli kolem naší ubytovny, a tak se každá skupina vydala po 
své stopě, která nás zavedla jak do Adršpašských tak i do Teplických skal. Cesta byla místy náročná, protože počasí 
nebylo moc dobré – pořád mžilo a tak to občas docela dost klouzalo. Stopu se všem teamům povedlo neztratit, ale 
nakonec přesto zmizela, ale aspoň jsme věděli, kde končila. Nakonec jsme se všichni k večeru sešli v ubytovně a 
podělili se s ostatníma o své celodenní zážitky. Večer ještě přišel správcův bratr, který nám sdělil, že také viděl kočáry 
a popsal nám zhruba kde a my se rozhodli, že se tam další den půjdeme podívat. 
Pátek: 
Dopoledne jsme vyrazili na místo, kde správcův bratr viděl kočáry a objevili jsme tam zprávu, že se večer v 20:00 
máme dostavit na zříceninu hradu Skály. Do večera bylo ještě dost času a tak jsme trávili den v chalupě (ostatně počasí 
pořád nebylo nic moc) a odpoledne jsme se ještě vydali na menší procházku po okolí, kdy jsme viděli přítulnou kočku a 
také hodně zvědavé koně. Rovněž došlo na plnění rytířské ctnosti. Po večeři jsme vyrazili směr Skály a po náročné 
cestě jsme na zřícenině potkali starce, který nám řekl, že je zakletý a k osvobození  je třeba navštívit jednotlivé skalní 
útvary ve skalních městech a u každého přečíst krátkou básničku, čímž ho vysvobodíme. Cesta zpět pro menší proběhla 
pomocí auta, ale starší se ještě trošku prošli. 
Sobota: 
V sobotu jsme vyrazili na celodenní výlet, kdy jsme měli v plánu projít celé skalní město. Vlakem jsme popojeli do 
Adršpachu a po drobném vyplenění suvenýrů jsme se ponořili do spleti skalního města. Cestou jsme hledali jednotlivé 
skalní útvary a u každého četli básničku. Také jsme se projeli po Adršpašském jezírku, kde byl moc vtipný převozník a 
celá plavba byla nejen díky němu, ale i proto, že bylo pořád na co koukat, skvělá. Po odpočinku a obědě jsme vyrazili 
dál a postupně jsme přešli do Teplického skalního města, kde jsme neodolali náročnému výstupu na zříceninu hradu 
Střmen (celkem více jak 300 prudkých schodů). Výhled ale 
stál za to a měli jsme štěstí, že na tu chvilku vysvitlo 
sluníčko takže výhled byl parádní. Čas letěl jak splašený a 
my to měli ještě kus do ubytovny tak jsme vyrazili dál. Do 
ubytovny jsme dorazili až za tmy utrmácení, ale plni 
zážitků. Protože den to byl opravdu náročný tak jsme se 
dohodli, že na starcem vyrazí jen ten kdo chce a ostatní hráli 
různé hry. Cesta za starcem se výrazně protáhla, protože 
účastníci trošku zabloudili, ale nakonec se všichni v pořádku 
vrátili zpět do ubytovny a zamířili rovnou do pelechů. 
Neděle: 
Poslední den byl taky a my si trošku přispali a pak nám ti co 
vyrazili večer za starcem rozdali různé sladkosti, které tam 
objevili. Pak už jsme se vrhli do balení a úklidu a také ještě 
došlo na písňový automat v podání Žida. Ubytovna byla 
uklizená a tak jsme se vydali na vlak, který po menším zpoždění dorazil a s přestupem v Trutnově nás dovezl do našich 
domovů.  
 
Účast: Krtek, Téra, Dave, Kája, Honza, Martin, Bára, Ruda a oddíl Sírius 
Našlapali jsme 50km. 

Zapsal Krtek 
 


