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Ahoj Dálavani ! 
Máme tady další měsíc  a tím pádem vychází i další Pampero (i když 
tentokrát až ke konci měsíce). Z akcí máme za sebou výpravu na 
Medník, který byl náhradou za zrušenou výpravu do Děčína (z důvodu 
malého zájmu dětí), ale Děčín máme pořád v záloze a určitě se tam 
třeba na podzim vydáme, protože ubytování v tělocvičně a návštěva 
bazénu slibují spoustu zážitků. Také máme za sebou myslím podařené 
jarní prázdniny, kde nám tentokrát počasí velmi přálo a všichni si pěkně 
zalyžovali a vyblbli na sněhu (zde bych jen rád připomenul, že je dobré 
si občas uklidit, protože binec, který jsem v chatě objevil, když jsem ve 
čtvrtek přijel se mi moc nelíbil … - tak se příště polepšete ☺). 
Před sebou máme výpravu do Sv. Jana a pak už nás čekají další 
zajímavé výlety jako výprava do Heřmanova Městce, pohodakolo do 
okolí Klánovic a spousty dalších. Podrobnější  informace nejen o akcích 
najdete vždy v předstihu na našem webu (www.dalava.estranky.cz). 
S příštím Pamperem budete také dostávat přihlášky na tábor tak prosím 
všechny (týká se především Slonů), aby dali Téře vědět kdy plánují na 
táboře být – z našeho pohledu to je jasné – čím déle tím lépe, protože si 
myslíme, že i ten letošní tábor bude bohatý na spousty zážitků. 

Krtek 
 

Nejbližší akce 
 

Svatý Jan pod Skalou 
27.3.2010 - SOBOTA 

Na tento výlet se vypravíme do vesnice Svatý Jan pod Skalou. Obec se nachází necelých 5 km východně od 
Berouna v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras. Nejkrásnější ve Svatém Janu je impozantní vápencová 
Svatojánská skalní stěna, která se vypíná do výšky 210 m nad okolní terén a dominuje tak celému okolí, a z které 
je nádherný rozhled do kraje. Samozřejmě nás čeká spousta her a plnění další rytířské ctnosti – moudrosti rytíře 
Gerianta. 
Sraz: v 8:45 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 9:34 z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na akce (tužku, papír, šátek, uzlovažku, zápisník), oblečení a obutí dle počasí, jídlo + 
pití (oheň nebude), 70,- Kč na vlak, tramvajenku či 2 lístky na MHD, případně doporučuji pláštěnku 
Návrat:  v 17:45 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 17:23 na Hlavák) 

 
Info, dotazy… Pepa 739 177 482 

 
 

!!! POZOR - Změna termínu brigády – POZOR !!! 
Došlo k posunutí termínu brigády o týden později – tzn., že brigáda se bude konat 25.-27.6.2010. 

 

 
V březnu slaví 

Krtek 2.3. (narozeniny - 33) 
Artur 9.3. (narozeniny – 8) 

Honza  11.3. (narozeniny – 14) 
Ruda 28.3. (narozeniny – 8) 

Pepa 19.3. (svátek) 
 

!!! Blahop řejeme !!! 
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Bodování Únor 
  Body za 
  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 

další Součet Pořadí 

Matěj 58 8 0 10 20 0 0 96 1. 

Dave 42 8 0 10 20 15 0 95 2. 

Kája 56 8 0 10 20 0 0 94 3. 

Martin 52 8 0 10 20 0 0 90 4. 

Ruda 45 8 0 10 0 0 0 63 5. 

Honza  40 8 0 10 0 0 0 58 6. 

Matěj S. 38 8 0 10 0 0 0 56 7. 

David 34 8 0 10 0 0 0 52 8. 

Helča 33 8 0 10 0 0 0 51 9.-11. 

Bára 33 8 0 10 0 0 0 51 9.-11. 

Artur 33 8 0 10 0 0 0 51 9.-11. 

Kačka 30 8 0 10 0 0 0 48 12. 

Lenka 28 8 0 10 0 0 0 46 13. 
 

 
Hádanka 

Nová hádanka zní:  Napište alespoň 2 státy kdekoliv na světě, kde doposud, i když někde jen formálně, 
vládne král nebo královna. 
Nápověda: Zimbabwe, Guatemala, Slovensko a Illionis to určitě nejsou ☺ 
 

Krtek 

Uplynulé akce 
 

Medník  
27.2.2010 

Tento výlet byl náhradou za zrušenou výpravu do Děčína, a i když byl svolaný takříkajíc narychlo, sešlo se nás 
poměrně dost. 

Vyjeli jsme z Hlavního nádraží a už za necelou hodinu 
jsme vystoupili v Petrově u Prahy, kde náš výlet začal. 
Vydali jsme se po zelené značce směr Medník a i když 
bylo pěkné počasí sněhu bylo místy ještě hodně. Po 
chvilce jsme došli ke kiosku, který byl obležen trempy a 
děti neodolaly a nakoupily si hlavně chipsy, které mají 
ve velké oblibě. Po chvilce jsme se hnuli dál a začalo 
stoupání na Medník. S několika přestávkami, kdy děti 
hledaly po skupinkách Téru a někdo si plnil rytířskou 
ctnost z minulých výletů,  jsme vylezli kousek pod 
vrchol, kde jsme se zastavili a proběhlo pár her – 
nejzdařilejší byla trojnožka. Protože místo bylo docela 
pěkné tak jsme se zde i naobědvali a proběhlo zde plnění 
další rytířské ctnosti. Děti měli za úkol sestavit z písmen 
jméno hradu nebo zámku. Všem se to podařilo i když 

Ruda s tím měl trošku problém, protože mu chybělo jedno písmenko a on pořád opakoval OKOŘÍN, OKOŘÍN – 
takový hrad neznám…☺ Ale nakonec správně uhádnul, že to má být KOKOŘÍN. 
Po dalších pár hrách, které měl připravené Pepa jsme se vydali po naučné stezce a cestou necestou jsme slezli 
k Sázavě, kde jsme chvilku blbli na zasněženém potoce. Poté jsme se vydali po červené značce, které vedla 
kolem spousty osad zpět do Petrova. Cestou jsme si na zasněženém hřišti zahráli pár her a hlavně házení 
vajíčkem bylo velmi zábavné. Tedy už méně pro Téru, které hodil Martin vejce tak, že se jí rozprsklo na 
oblečení ☺. 
Pěknou krajinou jsme pokračovali dál a došli opět ke kiosku, kde jsme se občerstvili. Do odjezdu vlaku ještě 
zbýval nějaký čas a tak jsme se poklidným tempem přesunuli na zastávku, kde si Honza splnil jednu z minulých 
rytířských ctností. Pak už přijel vláček a odvezl nás zpět do Prahy. 
 
Účast: Krtek, Téra, Pepa, Honza, Dave, Kája, Helča, Martin, Ruda a Matěj 
Ušli jsme 8 km. 
 

Zapsal Krtek 
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Říčky v Orlických horách – jarní prázdniny  
7.-13.3.2010 

Neděle:  Sešli jsme se skoro všichni jen tak nalehko u trafiky na Dejvické (protože lyže a batohy se vezly 
autem). V Hradci Králové se nám při přestupování stala neočekávaná věc – mě a Adamovi ujel vlak (kupovali 
jsme totiž Honzíkovi lízátko ☺!). Naštěstí Pepa všechny naše děti a věci svědomitě dovezl až do Říček, kam 

jsme my s Adamem dorazili asi s hodinovým 
zpožděním do již lehce zabydlené chaty. 
Vybalili jsme, připravili ležení, najedli se a 
v mezičase zkoukli film „Rrrr“, ze kterého 
máme pár nových hlášek o Kamenech. 
Pondělí: Vstali jsme zřejmě příliš pozdě, 
protože po snídani a mytí zbylo příliš málo 
času, aby si Helča stihla nandat lyžáky a odejít 
na skibus. Nakonec to ale stihla a stihl to 
dokonce i Pepa, kvůli kterému jsme autobus 
asi na tri minuty zdrzeli v zastávce. Ve 
skicentru jsme nasadily lyže, sjeli si společně 
první jízdu a domluvili se na srazu v deset. 
Jezdilo se krásně, svítilo sluníčko, sněhu 
spousty, prostě paráda. Ale smůla se nám 
nějak lepila na paty, protože Adam s Pepou 
ztratili na svahu permici (nutno dodat, že Pepa 
ji naštěstí zase našel). Odpoledne jsme skoro 

všichni zůstali na sjezdovce, domů šli jen Pepa s Aničkou a Martinem, kteří aspoň stihli dojít na vodu a na 
nákup, než jsme se vrátili my ostatní. Já , Adam a Helča jsme si pak skoro do tmy házeli s frisbee. Večer byl 
unavený, všichni byli poměrně vyčerpaní a tak jsme šli brzo spát. 
Úterý:  Tentokrát jsme měli ráno o mnoho klidnější, protože Dave nastavil budíka o 20 minut dřív, aby si stihnul 
zacvičit svoji jógu ☺. Podmínky lyžování byly stále naprosto úžasné, akorát na lanovce foukalo a docela krutě 
mrzlo, proto to asi půlka osazenstva zabalila zase už v poledne. Když jsme se sešli na chatě, tak jsme udělali 
polívku, zahráli si Citadelu, upekli toasty, děti umyly nádobí a pomalu byl zase čas jít zase na kutě. 
Středa: Byl odpočinkový den, takže když jsme se dosyta vyspali, tak si děti došli pro vodu z potoka a proběhlo 
veliké mytí. Pak ještě nějaký drobný úklid, promítání videí ze sjezdovky a instrukce k dalšímu pobytu a už jsem 
se musela pomalu jít balit, abychom mohli odpoledne odjet do Prahy. Napínák zůstal s dětmi sám až do večera, 
kdy z Prahy přijel Krysa. 
Čtvrtek:  Ráno jsme opětovně vyrazili na lyže a na svahu jsme strávili celý den. Odpoledne také přijel Krtek a 
hned ztropil menší bengál, protože v chalupě byl poměrně velký binec takže se šlo alespoň trošku uklízet. Pak 
jsme si vychutnali párečky k večeři a po shlédnutí několika filmů jsme se odebrali na kutě. 
Pátek: Byl znovu ve znamení ranního vstávání, abychom stihli skibus. Napínák tentokrát zůstal v chalupě, 
protože mu nebylo dobře, ale jak jsme později zjistili skoro celý den brouzdal na netu takže to až tak hrozný 
nebylo. Ostatní dopoledne brázdili sjezdovku a na odpolední lyžování zůstal jen Krysa s Helčou a Davem a 
ostatní byli v chalupě. K večeru jsme si začali trošku balit abychom v sobotu neměli honičku a po bramborech na 
loupačku a nějakém tom filmu, jsme se odebrali na kutě. 
Sobota: V 11:00 nám jel autobus takže do té doby musela být uklizená celá chalupa a všichni být zabalení. Vše 
jsme celkem v pohodě zvládli, ale jak už bývá poslední dobou zvykem, že se poslední den výrazně změní počasí 
(minulý rok byl děsný slejvák) tak tentokrát začalo hustě chumelit, ale i to jsme zvládli a v klidu odjeli zpět do 
svých domovů. 
 
Účast: Napínák, Kája, Martin, Honza, Helča, Lenka, Dave, Terry, Adam, Pepa, Anička, Krysa a Krtek 
Ujeli jsme: stráášně moc kilometrů na sjezdovkách 
 

Zapsala Téra a Krtek 


