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Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !Ahoj Dálavani !    

Dostává se vám do ruky poslední Pampero v tomto kalendářním roce. Jen by se slušelo aby už konečně napadl 
nějaký sníh, aby začala ta správná zima, a aby to nevypadalo na jaro nebo podzim. 

Z výprav máme za sebou ne úplně podařenou 
výpravu do Liběchova (kvůli tomu, že nám ne 
naší vinou ujel přípoj jsme toho moc nestihli…). 
Byl jsem ale hrozně moc rád, že jsme se sešli 
v tak hojném počtu – jen tak dál !!! Také jsem 
s Davem a Lenkou byl v kině na katastrofickém 
filmu 2012, který sice nebyl špatný, ale příště 
bych raději šel na nějakou komedii (stačí se 
domluvit a můžem vyrazit). 
Před námi je poslední vícedenní výprava v roce 
a to Lomnice nad Popelkou, kde už jsme s 
oddílem před 10 lety byli a já jen doufám, že 
napadne aspoň něco málo sněhu, abychom se 
mohli pěkně vyblbnout. Také se půjdem 
mrknout na hru po Praze, kterou pořádá 
pionýrské centrum z Prahy 10. Samozřejmě, že i 

letos nás čeká tradiční oslava Slunovratu a já jsem velmi zvědav jak letos dopadne boj o Svaroga a o Stopu – no 
za 14 dní už budeme znát nové vítěze pro rok 2009. 
Ještě bych vás rád seznámil s informací, že Bambiriáda 2010 se tentokrát bude konat v Dejvicích na Kulaťáku, 
takže předpokládám, že se do přípravy zapojíme a pokusíme se nalákat nové děti k nám do oddílu, když to 
budeme mít takhle za rohem. 
Na konec bych vám všem popřál bohatého Ježíška, a ať pod stromečkem najdete vše co si přejete !!!!! 

 
Krtek 

Nejbližší akceNejbližší akceNejbližší akceNejbližší akce    
 

Lomnice nad Popelkou 
11. - 13.12.2009 

Tentokráte se vydáme do městečka s poetickým názvem. Lomnice nad Popelkou se nachází kousek od Jičína a 
okolí je moc pěkné. Spát budeme v místním DDM a před 10 lety jsme zde už s oddílem byli, ale to pamatuji již 
jen já. Spát budeme na zemi na karimatkách (nezapomeňte si je vzít !!!) a kuchyňku zde mají, takže ešusy nechte 
doma. Čeká nás další rytířská ctnost a to VYTRVALOST rytíře Balina a možná dojde i na nějakou tu 
celovýletovou hru. 
Sraz: v pátek 11.12. v 16:55 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:53 ze Smíchova) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky na schůzku, spacák+karimatku, přezutí a 
převlečení do chalupy, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, nepromokavou obuv, jídlo na celý víkend (v sobotu 
v poledne oheň není zaručen), 350,-Kč na vlak a ubytování .  
Návrat:  v neděli 13.12. v 14:15 hodin k trafice na Dejvickou  (vlak přijíždí v 13:47 na Hlavák) 
 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140 
 

 

Hra po Praze 
!!! Krtkův dobrovolný výlet !!! 

17.12.2009 - ČTVRTEK 
Pionýrské centrum z Prahy 10 pořádá již léta tuto hru po Praze, která se pokaždé odehrává v jiné části Prahy  
a děti na svém putování poznávají  pohádkové nebo historické postavy. Této akce jsem se chtěl zúčastnit již 
mnohokrát, ale pokaždé se nám termín křížil s oslavou Slunovratu. Letos se nám to nekříží tak se pojďte se mnou 
projít tajuplnou Prahou (tentokrát se hra odehrává v okolí Karlova náměstí – plánek trasy a další info najdete 
na www.skalka.cz/NoveMesto_2009.html) a něco se o našem městě dozvědět. 
Sraz: v 16:30 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: legitku na MHD nebo 2 lístky, teplé oblečení, případně svačinu 
Návrat:  v cca 20:00 hodin zpět na Dejvickou (upřesním pomocí SMS – hra trvá cca 2 hodiny) 
 

Info dotazy… Krtek 604 773 140 
 



Oslava Slunovratu 
!!! důležitá akce !!! 
pondělí 21.12.2009 

Tradiční oslava oddílových vánoc, vyhodnocení celého roku, nastínění dalších plánů do budoucna, ochutnávka 
cukroví a spousty a spousty dalšího. Tuto akci by si podle mého názoru neměl nikdo nechat ujít !!!!! 
Sraz : v 15:45 hodin u trafiky na Dejvické nebo v 15:50 hodin na Horoměřické, u zastávky autobusů směr 
Jenerálka  
S sebou : teplé nepromokavé oblečení na ven (zpravidla bývá dosti zima, tak se pořádně nabalte), dárečky pro 
kamarády z oddílu (zabalené a označené jménem, pro koho dárek je – pozor na rozlišení např. David a Dave. 
!!!),  nějakou igelitku do které si budete dávat dárečky – často se vám nevejdou do ruky, tak ať je nepoztrácíte, 
trochu cukroví na ochutnávku, baterku, případně svíčku, prskavky 
Návrat :  v 19:10 hodin zpět na Horoměřickou nebo 19:15 k trafice na Dejvickou  

!!!Petardy a dělobuchy na Ostroh nepatří !!! 
 

Info, dotazy… Krtek 604 773 140  

 
Co nás èekáCo nás èekáCo nás èekáCo nás èeká    

 
Vánoční prázdniny 

 
Vánoční prázdniny už jsou za dveřmi, proto je důležité upozornit na změny, které s sebou přinášejí. Poslední 
družinové schůzky v roce 2009 mají Mravenci+Medvědi ve čtvrtek 10.12 a Sloni v úterý 15.12. Ve čtvrtek 
17.12. půjdou zájemci z řad celého oddílu na hru po Praze (viz. nejbližší akce) a úplně naposled se v tomto 
kalendářním roce sejdeme v pondělí 21.12. na oslavě Slunovratu (viz. nejbližší akce). Schůzky pochopitelně 
nejsou ani během prázdnin, takže první schůzku v novém roce budou mít Sloni v úterý 5.1. a 
Mravenci+Medvědi ve čtvrtek 7.1. v pravidelných časech.    
 

Krtek 
 
 

Hádanka 
Slunovrat se blíží závratným tempem a kdo chce být zařazen do losování o tradiční ceny (ananas, kokos, 
banány),  ten ať si pospíší a odevzdá  správnou odpověď alespoň na jednu hádanku (hádanky se dávají do 
krabičky, která je v klubovně na okně).  
Nová hádanka zní :   Jak se jmenuje hora (kopec), kde spí podle pověsti rytíři a přijedou na pomoc České zemi 

až bude nejhůře ? 
Nápověda : Říp, Medník, Blaník nebo Boreč ??? 
 

Krtek 
 

V Prosinci  slaví 
Bára 4.12. (svátek) 

Kačenka 6.12. (narozeniny – 8) 
Davidové 30.12. (svátek) 
!!! Blahop řejeme !!! 

 
 
 

Oddíl Dálava přeje veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok všem členům, rodičům a přátelům oddílu. 

 
 
 
 
 
 
 



Bodování Listopad 
 

  Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Martin 52 8 10 10 20 0 0 100 1. 

Kája 52 8 0 10 0 20 0 90 2. 

Lenka 56 8 15 10 0 0 0 89 3. 

Helča 36 8 20 10 0 0 0 74 4. 

David 55 8 0 10 0 0 0 73 5. 

Dave 33 8 0 10 20 0 0 71 6. 

Artur 47 8 0 10 0 0 0 65 7. 

Honza  41 8 0 10 0 0 0 59 8. 

Kačka 40 8 0 10 0 0 0 58 9. 

Bára 35 8 0 10 0 0 0 53 10. 

Ruda 32 8 0 10 0 0 0 50 11. 

Matěj S. 31 8 0 10 0 0 0 49 12. 

Matěj 29 8 0 10 0 0 0 47 13. 

 
Uplynulé akceUplynulé akceUplynulé akceUplynulé akce    

 
Lib ěchov (Všetaty…) 

21.11.2009 
Na Dejvické jsme se sešli v hojném počtu, odjeli na Hlavák, kde jsme 
nasedli do vláčku, který nás měl dopravit s přestupem do Liběchova - leč 
nestalo se tak. Na trati byla totiž výluka a my museli přestoupit na 
náhradní autobusovou dopravu, díky které jsme se opozdili tak, že nám ve 
Všetatech ujel přípoj a další jel až za víc jak dvě hodiny �. Bohužel 
Všetaty nejsou zrovna ideální místo, když vám ujede vlak (všude kolem 
pole jinak nic). Nicméně neměli jsme na výběr a tak jsme se přesunuli do 
blízkého parčíku, kde jsme si zahráli pár her a také proběhl první úkol pro 
další rytířskou ctnost - ČEST rytíře Tristrama - srážení draka z kůlu. 
Druhý úkol byl celý výlet neříct slova NE, KLACEK a JÍT což se ukázalo 
jako poměrně náročné (většina dětí se dala nachytat už v první hodině 
hry). Také se plnily starší úkoly a to statečnost, ale bohužel Pepa nechal ve 
vlaku štít, takže ho nahradil batohem. 
Když jsme se konečně dostali do Liběchova byla už víc jak jedna hodina 
odpoledne a tak jsme se na nádraží naobědvali a Pepa dětem vysvětlil hru 
na odhazování klacků. Po obědě jsme se konečně hnuli, ale bylo jasné, že 
z plánované trasy zbude jen nepatrné torzo. Vyrazili jsme směr Čertovy 
hlavy a cestou si zahráli pár her. Když jsme dorazili k Čertovým hlavám 

tak jsme prošmejdili okolí a proběhl zde třetí úkol a to hledání deseti erbovních zvířat na čas (měli jsme četné 
publikum a být z Mělníka tak máme minimálně jednoho nováčka - škoda). Skoro všem se to podařilo, což 
některé zachránilo, a tak si můžou v klubovně nalepit dalšího rytíře ke svému kulatému stolu. 
Čas letěl jako splašený a nám nezbývalo nic jiného, než se vydat na cestu zpět na nádraží. Vydali jsme se cestou 
necestou až jsme narazili na cestu, po které jsme už šli, a která nás dovedla s několika 
přestávkami na odpočinek zpět na nádraží, odkud jsme odjeli domů. 
Bohužel díky Českým dráhám výlet úplně nevyšel tak jak jsem si představoval což je velká 
škoda, protože v okolí je spousty pěkných míst, které jsem chtěl navštívit. Mno holt někdy jindy. 
Ale i tak to byl vydařený výlet a mě hodně potěšilo, že jsme byli skoro v kompletní sestavě 
(chyběl jen Dave a Matěj). 
 
Účast: Krtek, Pepa, Kája, Helča, Honza, Martin, Lenka, David, Kačenka, Bára, Ruda, Artur a Matěj S. 
S bídou jsme ušli 8 km. 

Zapsal Krtek 
 


