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Ahoj Dálavani !!!  

Dostává se vám do ruky další Pampero a tentokrát je to již skoro májové číslo, ale 
nebojte – v květnu vyjde Pampero znovu, protože je pořád o čem vás informovat. 
Nejdůležitější v něm jsou informace o táboře, kdy je jasné, že část prázdnin (a já 
dovolené) prožijeme opět na našem místě pod zříceninou hradu Ronovec. 
Z výprav za sebou máme jednodenní výpravu do Svatého Jána pod Skalou a také 
dvoudenní výpravu do DDM v Heřmanově Městci. Myslím, že oba výlety byly 
povedené a všem se vám na nich líbilo. 
Před námi jsou již jen výpravy ven (a jedno Pohodakolo) ať už to bude výprava do 
okolí města Tábora, pražské setkání skupin a oddílů na TZ Kapr kousek od 
Benešova nebo naše tradiční brigáda, kdy připravujeme naše tábořiště na náš letní 
pobyt. Také nás čeká propagační akce a to Bambiriáda, která se letos uskuteční 
přímo na Víťězném náměstí v termínu 20.-23.5.2010 a součástí pionýrské 
expozice bude i návštěva naší klubovny.  Takže když budete mít cestu kolem tak 
se za námi můžete přijít podívat, protože budeme jak u nás v klubovně tak i 
v samotné pionýrské expozici. 
Co se týče naší celoroční hry tak kulaté stoly u vašich rytířů se poměrně úspěšně 
plní a ti z vás co nemají rytířů moc mají šanci je získat už i na družinových 
schůzkách – tak se snažte, ať do tábora získáte všichni všechny rytíře. 

 
Krtek 

 
 

Nejbližší akce 
 
 

Pohodakolo – okolí Klánovic 
!!! cyklovýlet pro zájemce !!! 

1.5.2010 - SOBOTA 
Tentokrát jsme se rozhodli, že pojedeme na kola trošku jinam než obvykle a to do okolí Klánovic. Náš výchozí a konečný 
bod bude v Depu v Hostivaři kam se dopravíme z Dejvické metrem (zpět v opačném pořadí). Cesta to nebude nikterak 
náročná a klidně jí zvládnou i Sloni. Takže neseďte doma a pojeďte se s námi projet.  
Sraz : v 9:00 hodin u trafiky na Dejvické  
S sebou : provozuschopné kolo, oblečení – dle počasí, jídlo+pití, 2 lístky na MHD, pár peněz na případné drobné 
občerstvení , povinně cyklistickou helmu !!! 
Návrat :  mezi 16:00 – 16:30 hodin zpět k trafice na Dejvickou 

Info, dotazy…. Téra 723 521 433 
 
 

Město Tábor a okolí 
!!! výprava pod pařeniště pro celý oddíl !!! 

7.-9.5.2010 (M+M) 
8.-9.5.2010 (S) 

A máme tu první výpravu pod pařeniště. Tentokrát se vydáme prozkoumat okolí města Tábor a většina naší cesty povede 
podél řeky Lužnice, v které se v případě pěkného počasí budeme koupat. V samotném Táboře také navštívíme podzemí, 
které je moc pěkné. Tato výprava je po dlouhé době společná pro celý oddíl, ale jen s tím rozdílem, že Sloni vyrazí až 
v sobotu dopoledne (bude to jejich první putovní výprava pod pařeniště) a všichni se společně sejdeme v sobotu v podvečer 
a v neděli už půjdeme pěkně pohromadě. S M+M pojede Krtek a se Slonama Téra s Pepou. Věřím, že nás pojede co nejvíc 
a můžu slíbit, že trasa celé výpravy nebude nijak dlouhá a ani nějak zvlášť do kopce (ostatně jak jsem psal výše půjdem 
převážně podél Lužnice). Také nás čeká plnění poslední rytířské ctnosti – odvahy rytíře Lucase. 
Sraz  Mravenci+Medvědi:  v pátek 7.5. v 16:30 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 17:16 z Hlaváku) 
Sraz Sloni: v sobotu 8.5. v 8:30 hodin u trafiky na Dejvické (vlak jede v 9:16 z Hlaváku) 
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S sebou : běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, spacák, igelit pod sebe, pařeniště + kolíky + šňůru, postýlku + líh + 
sirky + ešus, oblečení a obutí dle počasí, baterku, jídlo na celý výlet, láhev s vodou, hygipotřeby, plavky+ručník, pláštěnku 
(pončo), případně karimatku nebo alumatku, 250,- Kč na vlak a vstup 
Další informace pro Slony: co se týče vybavení na výpravu (s sebou) tak podrobnější informace vám poskytne Pepa nebo 
Téra 
Návrat :   v neděli 9.5. v 16:00 hodin zpět k trafice na Dejvickou  (vlak přijíždí v 15:40 na Hlavák) 
 

 Info, dotazy… Krtek  604 773 140 (M+M) 
Téra  723 521 433 (S) 

 
 
 

Bodování Duben 
  Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Martin 55 14 0 10 20 0 0 99 1. 

Kája 52 14 0 10 20 0 0 96 2. 

Matěj S. 41 14 0 10 20 0 0 85 3. 

Helča 40 14 0 10 20 0 0 84 4. 

Artur 39 14 0 8 20 0 0 81 5. 

Honza  44 14 0 10 0 0 0 68 6. 

David 41 14 0 10 0 0 0 65 7.-8. 

Matěj 43 14 0 8 0 0 0 65 7.-8. 

Lenka 38 14 0 10 0 0 0 62 9. 

Ruda 35 14 0 10 0 0 0 59 10. 

Dave 34 14 0 10 0 0 0 58 11. 

Kačka 31 14 0 10 0 0 0 55 12. 

Bára 32 14 0 8 0 0 0 54 13. 

 
 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní : Na jedné z českých mincí je postava muže na koni – o koho se jedná ? 
Nápověda : Jan Žizka, Vinnetou, TGM nebo někdo jiný ??? 

 
Krtek 

 
 

 
Tábor Ronovec 2010 

!!! Informace důležité zejména pro rodiče !!! 
Tábor se již blíží a tak je již na čase, aby se Vám dostalo prvních informací. Již je jisté, že se tábor znovu 
uskuteční na louce pod zříceninou hradu Ronovec a bude trvat 3 týdny (pro Slony 2 nebo 1 týden). Jak již 
také víte, ke konci června se uskuteční další oddílová brigáda, která je velmi důležitá pro bezproblémový 
chod tábora, a na které by vaše děti neměli rozhodně chybět !!! 
Rovněž v polovině června proběhne předtáborová schůzka rodičů, kde se dozvíte podrobnější informace o 

táboře a jeho organizaci. Nyní budou následovat další důležité informace. 
 
TERMÍN  
 3.-24.7.2010 – Mravenci+Medvědi 
12.-24.7.2010 – Sloni 1 
12.-17.7.2010 – Sloni 2 (Artur+Matěj S.) 
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PENÍZE   
3 300 Kč – Mravenci a Medvědi (3 týdny) 
2 300 Kč – Sloni (14 dní) 
1 300 Kč – Sloni (1 týden)  
Co se týče způsobu platby, tak máte několik možností – platba složenkou, převod z účtu na účet či fakturou.  Zároveň 
vám také vystavíme různé potvrzení pro zaměstnavatele. Pakliže se rozhodnete platit složenkou či převodem z účtu na 
účet, tak to vám bez problémů vydají vedoucí družin, co se týče faktury a různých potvrzeních pro zaměstnavatele, tak ty 
dostanete ode mě, ale bude to chvilku trvat (musím se spojit s hospodářem skupiny – Hankou). Jen Vás prosíme o sdělení, 
jaký způsob platby jste si vybrali, abychom měli přehled. (viz. papírek o způsobu placení tábora).  
Tábor je třeba zaplatit do čtvrtka 10. června 2010 !!!!! 
 
PŘIHLÁŠKA  – vyplněnou přihlášku, kterou dostáváte s tímto Pamperem, nám vraťte co nejdříve, nejpozději však         
do  čtvrtka 3. června 2010.  
 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  - je potvrzení lékaře, platné rok od vydání.  
Máte-li již tento posudek z jiných akcí během školního roku (škola v přírodě apod.), přiložte jej k přihlášce.  
Pokud se Vaše dítě takové akce zúčastní až v květnu či červnu, můžete posudek přinést až po návratu z této akce.  
Pokud vyplněný posudek z jiné akce nemáte a do tábora mít nebudete, nechejte si od lékaře potvrdit posudek, který jste 
od nás dostali  
Po skončení tábora Vám budou posudky vráceny pro další použití (platnost je jeden rok). 
 
LIST ÚČASTNÍKA  – nahrazuje dřívější „Bezinfekčnost“ a je složen ze tří částí 
- První z nich je prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a musí být podepsáno v den odjezdu na tábor -  3.7.2010, 
respektive 12.7.2010 (již je na Listu účastníka předtištěno) 
- Ve druhé části uveďte adresu(y) a tel. čísla (nejlépe mobil), kam je možné v průběhu tábora podat zprávu – v případě 
naléhavé situace apod. Stačí jedna adresa a tel. číslo pokud jsou dosažitelná po celou dobu tábora. 
- Poslední část je upozornění rodičů pro vedoucí  - pokud dítě bere trvale nějaké léky, je alergické apod. List účastníka 
odevzdá dítě v den odjezdu na tábor spolu s kopií očkovacího průkazu a kopií kartičky ZP (kdo od letošního roku 2010 
neměnil pojišťovnu nemusí kartičku odevzdávat). Prosím neposílejte list účastníka dříve !!! 
 
SEZNAM VĚCÍ  -  tento seznam berte jako doporučující a měl by pomoci těm méně zkušeným (i když i vedoucí si 
balím podle seznamu, aby na něco nezapomněli ). Hlavně je důležité, abyste věci balily  v přítomnosti svých dětí, aby 
věděly, co sebou mají. 
 
SCHŮZKA RODI ČŮ – jako každý rok, tak i letos vás zvu na schůzku rodičů, která se koná v naší klubovně v Zikově 
ulici 706/9 (ke vstupu do klubovny použijte zvonku). Hlavní náplní budou přesné informace o táboře. Rodiče Medvědů a 
Mravenců na schůzku, pokud nechtějí, chodit nemusí ! Schůzka se uskuteční v pondělí 16. června od 18:30 hodin !!! 
 
 
Další informace či dotazy Vám velmi rádi zodpoví vedoucí družin nebo Krtek na běžných kontaktech.  

 
 

Uplynulé akce  
 

Heřmanův Městec 
16.-18.4.2010 

Do vlaku jsem přistoupil v Libni a s přestupem v Přelouči jsme jsme dojeli do Heřmanova Městce a vyrazili směrem, kde 
jsme tušili DDM. Cestou jsme se zastavili v místní večerce a nakoupili nějaké ty chipsy (jak jinak). Pak už jsme s jedním 
drobným zaváháním dorazili do DDM, kde nás čekala paní ředitelka a ukázala Téře kde co je. Když odešla tak jsem se šli 

ubytovat a dát si večeři. Pak jsme hráli stolní fotbálek a také 
došlo na první ze zkoušek rytířské ctnosti hře na vraha. 
Rovněž jsme hráli kostky, kdy si děti plnily rytířskou ctnost 
z minulých výletů. Čas letěl jako splašení a tak po vyčištění 
zoubků a pohádce na dobrou noc v podání Pata a Mata jsem 
ulehli do spacáků. 
Ráno jsme vstali kolem půl deváté a po snídani jsme si 
zabalili věci na výlet a vyrazili směr zřícenina hradu Lichnice. 
Nejprve jsme prošli nádherným zámeckým parkem přímo u 
DDM a pak už jsme pokračovali po modré značce směr 
Kostelec u Heřmanova Městce a cestou Dave hádal postavy, 
protože nebyl na minulém výletě. V Kostelci jsme s na 
chvilku zastavili a řešili zda se nepoposunem kousek vlakem, 
ale jel až za dlouho a tak jsme vyrazili cestou necestou až do 
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Prachovic. V Prachovicích jsme se u základní školy naobědvali a proběhla soutěž (rovněž rytířská ctnost) chození poslepu 
do čtverce. Počasí bylo stále pěkné a my se vydali po žluté značce k Lichnici, od které jsme byli vzdáleni cca 5 kilometrů. 
Cestou jsme potkali místní koupaliště plné žab a cestou po mýtině (les evidentně padl za oběť nějaké vichřici) jsme 
dorazili do Podhradí, kde jsme se zastavili v kiosku, kde jsme si dali zmrzlinu. Po tomto skvělém občerstvení jsme se 
nejprve šli kouknout na víc jak 700 let starý dub a pak už jsme vyšplhali přímo na Lichnici odkud byl nádherný rozhled do 
kraje. Také jsme vyslechli povídání o hradě, ale paní průvodkyně byla tip uspávač hadů, takže nás to moc nebavilo. Když 
jsme se pokochali vším co zřícenina nabízela vydali jsme se zpět do Heřmanova Městce. Artur+Matěj+Téra zamířili do 
Prachovic na vlak, ale já s M+M jsme vyrazili do DDM po svých, i když to bylo ještě cca 10 km. Cesta to byla pěkná a 
příjemně nám ubíhala a chvilku po osmé večerní jsme se zase všichni sešli v DDM. 
Po zaslouženém odpočinku a večeři následovalo pár  her a samozřejmě nezbytné hraní fotbálku. Nicméně všichni jsme 
byli unaveni a tak jsme se vzápětí odebrali do svých pelechů. 
Ráno jsme si trošku přispali a po snídani si začali v klidu balit a uklízet. V průběhu ještě byl čas na Kimovu hru a také na 
poslední partičku kostek, kde se mi povedlo předposledním hodem zvrátit průběh hry, takže z dětí měla nakonec víc bodů 
pouze Helča. Kolem poledního bylo DDM uklizené a my se hnuli s nezbytnou zastávkou na zmrzlinu na vlak, který nás 
odvezl do našich domovů 
 
Účast: Krtek, Téra, Dave, Kája, Helča, Honza, Martin, Lenka, Artur a Matěj S. 
Ušli jsme : 25 km 
 

Zapsal Krtek 
 


