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Ahoj Dálavani !!!  
Dostává se vám do ruky další Pampero. Najdete v něm informace  
o nejbližších akcích – Děčín  a Jaráky, kdy už teď je snad jisté, že si velmi 
dobře zalyžujem, protože sněhu tam je habaděj. 
Z uplynulých akcí máme za sebou Brdy, které myslím nakonec dopadly 
dobře a jen málo nás tentokrát dělilo od prvního místa. Poslední lednový 
den jste také vyrazili na návštěvu muzeí v rámci Ledové Prahy, kdy jsme si 
prohlédli spoustu zajímavých muzeí (Národní muzeum, muzeum hl.m. 
Prahy – výstava Merkur, poštovní muzeum, Židovský hřbitov a muzeum 
PČR). 
Na závěr bych ještě rád upozornil ty zapomnětlivce co nezaplatili příspěvky 
nechť tak učiní v co nejkratší době. 
 

Krtek 
 

 
 

Nejbližší akce 
 

Děčín 
19.-21.2.2010  

Tento výlet strávíme v jedné tělocvičně v Děčíně, kde se pěkně vyblbnem. Spát budeme na žíněnkách takže 
karimatky nechte doma. Ale naopak si nezapomeňte vzít ešus a lžíci (případně plecháček), protože tam není 
kuchyňka, ale povezeme s sebou rychlovarnou konvici a plotýnkový vařič (doporučuji jednodušší jídla, která se 
zalijí horkou vodou, protože než bychom se všichni vystřídali u vařiče tak by to trvalo moc dlouho – více info 
podají vedoucí družin). V sobotu se vydáme do okolí Děčína na různé vyhlídky odkud je nádherný výhled 
zejména na Labe a po návratu zamíříme do místního bazénu, který máme už vyzkoušený (zde upozorňuji kluky, 
že je třeba mít klasické plavky, protože v plavkách typu „kraťasy“ dovnitř nepouští (když jsme tam byli 
naposledy tak jsem byl nucen si plavky koupit) !!!. Také nás samozřejmě čeká plnění dalších rytířské ctnosti – 
věrnost rytíře Lancelota.  
Sraz: v pátek 19.2. v 15:55 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 16:50 z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky na schůzku, spacák, ešus+plecháček+lžíci, 
přezutí (tenisky) a převlečení do tělocvičny, plavky (nebrat plavky typu „kraťasy“ – v těch se do bazénu nesmí 
!!! ), hygipotřeby, teplé oblečení na ven, nepromokavou obuv, jídlo na celý víkend (v sobotu v poledne oheň 
nebude), 300,-Kč na vlak, ubytování a vstup do bazénu.  
Co nebrat: karimatku, spousty jídla 
Návrat:  v neděli 21.2. v 15:35 hodin k trafice na Dejvickou  (vlak přijíždí v 15:09 na Hlavák) 
 

Info, dotazy… Téra 723 521 433 
 
 

 
 

Jarní prázdniny – Říčky v Orlických horách 
NEDĚLE 7.3. – SOBOTA 13.3.2010 

I letos vyrážíme na Jaráky do Říček. Doprava do Říček bude letos stejná jako v loni  – pojede se vlakem a věci 
(lyže+batoh) se budou přepravovat autem. Bydlet budeme jako vždy v chatě Bledule, která patří 8.PS Mír Praha 
1. Aktuální informace o tom kolik je sněhu v Říčkách, jaké je tam počasí, atd. najdete na www.skiricky.cz  
Sraz : v neděli 7.3. v 10:15 hodin u trafiky na Dejvické  (vlak odjíždí v 11:10 hodin z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na vícedenní  výlet, teplé oblečení a obutí ( jak na ven tak na lyže), lyže, oblečení a 
přezutí do chalupy, spacák, hygipotřeby, jídlo do pondělní večeře (včetně), baterku – bez ní se těžko chodí v noci 
na záchod a k potoku !!!! 850,- Kč na dopravu, ubytování a společné jídlo 
Návrat :  v sobotu 13.3. v 15:15 hodin ke klubovně (vlak přijíždí v 14:47 hodin na Hlavák) 
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Další informace hlavně pro rodiče :   
1. Zabalený batoh a lyže v obalu přineste už v sobotu 6.3. mezi 19:30 – 20:00 hodinou do klubovny 
2. Na cestu do vlaku si vezměte jen batůžek s obědem, atd.. 
3. Děti a lyže+batoh si vyzvednete v sobotu 13.3. v 15:15 hodin přímo u klubovny 
4. Přihlášku a peníze děti odevzdají v neděli ráno na srazu Terry  
5. Co se týče účasti vedoucích tak Napínák bude přítomen celou dobu; Téra a Pepa budou v Říčkách do 

středy; od středy tam bude Krysa a ve čtvrtek přijede Krtek; děti tam vlakem veze Téra a zpět Krysa 
(773 489 778). 

 
Jako pokaždé, tak i letos jsou jarní prázdniny koncipovány tak, aby si je každý užil, jak si představuje. Bude tedy 
záležet jen a jen na dětech co budou chtít dělat. Nikoho do ničeho nutit nebudu a když někdo projeví zájem se 
celý týden válet v chatě, tak mu bránit nebudu, ale to mohl zůstat v Praze a nejezdit s náma (to ovšem 
neznamená, že se děti budou moci svévolně toulat po horách).  U lyží je důležité aby byly dobře zabalené a 
v obalu.  Předpokládám, a je to i v zájmu dítěte, že lyže budou seřízeny a schopny provozu  - potvrzení o seřízení 
nevyžaduji. Co je také ještě důležité je mít helmu na hlavu, bez které myslím není dobré na sjezdovku vůbec 
chodit. Co se týče peněz na vleky, tak společně s přihláškou dostáváte i informace o ceně vleků, takže je na 
vašem uvážení kolik dáte dítěti peněz. Jak už je za ta léta zažito, chodíme na velkou sjezdovku zpravidla buď na 
dopoledne a nebo odpoledne Rovněž by dítě mělo dostat i přiměřené kapesné ( na pohledy, sladkosti, apod.). 
Již výše bylo zmíněno, že záleží na dítěti co bude dělat, tak je možné si sebou vzít např. boby, na večer karty, 
deskové hry, pastelky, blok, knížku, výjimečně povoluji si sebou vzít mobila, game boye, MP3 přehrávač, atd… 
 
Kdyby jste měli jakékoliv dotazy tak není problém zavolat a zeptat se. 

Info, dotazy…. Téra 723 521 433 
 

 
Bodování Leden 

 

  Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Kája 54 12 20 10 20 0 0 116 1. 

Martin 53 12 20 10 20 0 0 115 2. 

Honza  49 12 0 10 20 0 0 91 3. 

Lenka 52 12 0 10 0 0 0 74 4. 

Helča 38 12 0 10 0 10 0 70 5. 

Ruda 37 12 10 10 0 0 0 69 6. 

David 37 12 8 10 0 0 0 67 7. 

Kačka 33 12 10 10 0 0 0 65 8. 

Bára 33 12 9 10 0 0 0 64 9. 

Dave 41 12 0 10 0 0 0 63 10. 

Artur 29 12 10 10 0 0 0 61 11. 

Matěj S. 34 12 0 10 0 0 0 56 12. 

Matěj 28 12 0 10 0 0 0 50 13. 

 
Hádanka  

Nová hádanka na únor zní :   V těsném sousedství Karlova mostu (na Malostranské straně) stojí na podstavci 
bronzová socha jednoho rytíře – víte jak se jmenuje ? 

Nápověda : Bronislav I., Boleslav III., Bruncvík nebo Bořivoj 
 

Krtek 
 

V Únoru slaví 
Martin  3.2. (narozeniny – 12) 

Lenka 21.2. (svátek) 
Matějové 24.2. (svátek) 
!!! Blahop řejeme !!! 
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Uplynulé akce 

 
Brdy 

16.1.2010 
Sešli jsme jako už tradičně u trafiky na 
Dejvické a vyrazili na Hl. nádraží, kde 
jsme se potkali s ostatními oddíly a 
vyrazili vlakem směr Řevnice. Ve vlaku 
jsme také splnili další úkol na CRH – 
Zdvořilost – líbání na ruku. V Řevnici nás 
přepadl major generál Hroch a vysvětlil 
nám, že letošní rok se budeme účastnit 
bitvy u Tobruku v nehostinné Africe. Nám 
byla přidělena role Indů (resp. Pindů podle 
Honzíka). S pomocí mapy jsme se rozhodli 
jít opačnou trasou, než jako vždy 
chodíváme. Ovšem to se ukázalo jako ne 
příliš chytré, jelikož první kontrolu jsme 
tak trochu minuli - také z důvodu, že na 
stanoviště se dalo přijít pouze ve 
vymezené časy. 

Prvotní neúspěch nám nahradila druhá kontrola Na Jezírku, kde jsme po vyškrábání se do kopce úspěšně vyhráli 
bitvu s Brity o to, kdo bude úkol plnit první, protože jsme na kontrolu dorazili současně. Úkol na kontrole 
spočíval v projetí trasy na bobech za co nejkratší čas a zvládli jsme ho poměrně obstojně. Poté jsme sestoupili 
k rozcestí U Kříže, kde Helču překvapila její učitelka ze školky. Po půlhodinovém čekání na kontrolu a bitvě, 
která pro nás nebyla moc úspěšná, jsme dostali úkol najít trasu na mapě pomocí buzoly. Po provedení dalšího 
úkolu na CRH – donést klacek co nejdál za vymezený čas, jsme pokračovali na Skalku. Cestou jsme potkali 
kromě nespočet běžkařů také Slimejše a Markétu (bývalé vedoucí oddílu) na procházce. Na Skalce jsme dostali 
za úkol poznat 30 hradů a zámků (abychom si v rámci bitvy nestříleli na vlastní města). Jelikož už nás poté tlačil 
čas, šli jsme rovnou k Lesnímu divadlu, kde proběhla závěrečná bitva, která se skládala z více úkolů – jako např. 
vypočítat příklad z matematiky, postavit věž ze sněhu, alespoň 50 cm vysokou nebo nakreslit a poznat zadané 
zvíře. Zde jsme si bodově poměrně polepšili, a proto jsme ve výsledném vyhlášení na nádraží skončili na 
krásném 3. místě z 5ti možných. Celou cestu jsme si navíc zpříjemnili shazováním sněhových lavin z malých 
smrčků. 

Za odměnu jsme dostali Bompari a vypravili se vlakem zpět do Prahy, kde jsme dojeli zpět na Dejvickou a 
rozešli se do svých domovů. 

Ušli jsme: 12 km. 

Účast: Helča, Dave, Kája, Honza, Martin, Lenka, Terry, Pepa 

Zapsal Pepas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


