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Ahoj Dálavani 

Tak se vám do rukou dostalo i naše poslední předtáborové Pampero, které 
je nabyté spoustou důležitých informaci o blížícím se táboře, na který se 
celý rok těšíme.  
Tábor už je opravdu za dveřmi a to znamená, že všichni vedoucí finišují na 
jeho přípravě. Myslíme si, že program bude zajímavý a záleží tedy jen na 
vás jak se k celému táboru postavíte vy, abychom si ten měsíc všichni v 
pohodě užili. 
Z uplynulých akcí bych zmínil cyklovýlet do Klánovic a okolí, kdy jsme se 
pěkně projeli na kolech. Dále dvě propagační akce a to Bambiriádu a Bránu 
volného času dokořán, kdy jsme propagovali jak Pionýr tak i přímo náš 
oddíl. A v neposlední řadě bych rád zmínil naší účast na setkání Pionýrů 
z Prahy na TZ Kapr Popovice, kdy se ukázalo, že náš oddíl zná a umí 
všemožné tábornické a turistické dovednosti, protože jsme se umístili na 
prvních nebo druhých místech ve Stezce – byl jsem na vás všechny 
ohromně pyšný – jen tak dál !!! 
Na závěr vám ještě přeju abyste prázdnin strávili podle svých představ,a 
abychom se zase v září sešli plni chuti vrhnout se do dalšího roku naší 
oddílové činnosti.    

Krtek 
 

 
 

12.BHB – brigáda v Havlbrodě  
!!! účast všech – nutná !!! 

25.-27.6.2010 
Další oddílová brigáda pro celý oddíl (Mravenci, Medvědi, Sloni, Vedoucí) je tady!!! Dle mého soudu jistě není třeba 
zdůrazňovat jak moc velký význam tato akce má. Koná se již po dvanácté a její náplní opětovně bude spousty práce. 
Hrabání louky, dělání dřeva na topení a různé dodělávky na jídelně atd... Z toho důvodu by se jí měli zúčastnit 
všichni členové oddílu.  Spát budeme jako každý rok ve stanech.  Návrat je plánován na trochu pozdější hodinu, ale 
doufám, že to pro jednou nebude vadit. 
Sraz : v pátek 25.6. v 16:15 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:00 z Hlaváku) 
S sebou : běžné vybavení na dvoudenní výpravu ven, spacák, stan (vezmem centrálně naše oddílové), 
postýlku+líh+ešus+sirky, oblečení a obutí dle počasí, baterku, jídlo na celý víkend (v sobotu večer bude oheň), 
hygipotřeby+ručník+plavky, pláštěnku (pončo), holinky (jak začíná být pravidlem na brigádě většinou prší a holinky 
se určitě hodí, ale nejsou povinné), sekeru, případně karimatku nebo alumatku, 250 Kč na vlak 
Návrat :  v neděli 27.6. v 18:30 hodin zpět k trafice na Dejvickou (vlak přijíždí v 18:05 na Hlavák) 
 
 

Info, dotazy... Téra 723 521 433 
 
 
  
 

!!! Pozor !!!!!! Pozor !!!!!! Pozor !!!  
V úterý 29.6 a ve čtvrtek 1.7.  nebudou družinové schůzky. 

 
 
 
 
 
 



Tábor RONOVEC 2010 
3.-24.7.2010  

 

Odjezd 
Mravenci+Medvědi - v sobotu 3.7. dopoledne. Sraz v 9:45 hodin na Hlavním nádraží ve spodní hale pod cedulí 
s odjezdy vlaků (vlak odjíždí v 10:00 hodin). Na sebe oddílové tričko, s sebou batoh se spacákem + batůžek a dále 
List účastníka + kopii očkovacího průkazu + kopii kartičky ZP . S dětmi pojede Téra -mobil  723 521 433. 
 
Sloni – v pondělí 12.7. ráno. Sraz v 7:40 hodin na Hlavním nádraží ve spodní hale pod cedulí s odjezdy vlaků 
(vlak odjíždí v 8:00 hodin). S sebou kufr + další zavazadlo + batoh se spacákem + batůžek a dále List účastníka + 
kopii očkovacího průkazu + kopii kartičky ZP . S dětmi pojede Krysa - mobil 773 489 778.  
 

 

 
Kufry, batohy, atd. 

Mravenci + Medvědi - kufry +  další zavazadlo se budou odvážet s táborovým materiálem nákladním autem. 
Přineste je proto v pátek 2.7. mezi 17:00 – 17:30 hodinou k našemu skladu na Petřinách (Čílova 20 – zadní vchod). 
U skladu bude čekat Téra, s kterou se případně dohodněte na jinou dobu, kdyby vám tento termín nevyhovoval. 
 
Sloni – všechny věci se vezou vlakem 12.7.2010 !!! Jídlo budou mít Sloni zajištěné od pondělního oběda. 
 
Kufr  – základní zavazadlo, obsahuje většinu věcí. Nedoporučujeme kufry nové, na starším kufru nejsou škrábance 
ani špína tak vidět. Nevěšte a nepřivazujte nic na kufry, ztěžujete tím jejich nakládání, věci se z nich při nakládání 
utrhají a vy sami si je pak nepoznáte !!! 
 
Další zavazadlo – kromě kufru můžete přinést ještě jedno zavazadlo – molitan, karimatku či jinou věc na postel, aby 
vás netlačila apod. Nenoste pět dalších igelitek s holinkami, ponožkami apod. 
 
Batoh - z důvodu ušetření místa v autě si batoh vezete vlakem !!! 
Batoh na záda, se kterým jezdíte na výlety. Zabalte si do něj spacák a věci na první den tábora (stavbu) – pracovní 
oblečení, sekyrku, ešus, lžíci a jídlo do nedělního oběda včetně (společné jídlo začíná v neděli večeří). Kufr 
s ostatními věcmi dostanete až večer do postaveného stanu. 
 
 

Příjezd 
V sobotu 24.7. v 16:05 hodin na Hlavní nádraží. Na děti doporučujeme čekat přímo na nástupišti u vlaku (R 678 z 
Brna). Kufry lze vyzvednout v 20:00 hodin u klubovny (Zikova 706/9).  

 

Adresa 
Adresa na náš tábor zní : LT Dálava, Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, 582 71 
Pište na tábor hojně a často, každý dopis, pohled či balík svého adresáta potěší. 
 

Mobil  
Samozřejmě, že i tato forma komunikace bude fungovat, a proto, když budete něco neodkladně potřebovat stačí 
zavolat či poslat SMS na můj mobil 604 773 140, který budu mít neustále zapnutý. 
 

Krtek 
 

 
První akce v novém školním roce 

I když máme prázdniny teprve před sebou, už teď je třeba myslet na to, co bude dál. Po skončení prázdnin se 
sejdeme jako vždy první den školy, letos tedy ve středu 1. září 2010 v 16:00 hodin v klubovně.  
Schůzka bude trvat asi 1 hodinu. 

Krtek 
 

 



Hádanka 
Poslední hádanka v tomto v tomto školním roce zní :  Jak se jmenuje meč krále Artuše ? 
Nápověda : Pepík, Drakobijec, Postrach  nebo nějak úplně jinak ??? ☺ ☺ ☺ 

Krtek 
 

 
Bodování Květen 

 Body za 

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Honza 15 20 0 10 20 20 0 85 1. 

Lenka 28 20 0 10 20 0 0 78 2. 

Martin 16 20 0 10 20 0 0 66 3.-4. 

Kája 16 20 0 10 20 0 0 66 3.-4. 

Matěj 30 20 0 10 0 0 0 60 5. 

David 26 20 0 10 0 0 0 56 6. 

Artur 24 20 0 10 0 0 0 54 7. 

Matěj S. 22 20 0 10 0 0 0 52 8. 

Dave 20 20 0 10 0 0 0 50 9. 

Ruda 19 20 0 10 0 0 0 49 10. 

Helča 17 20 0 10 0 0 0 47 11. 

Kačka 16 20 0 10 0 0 0 46 12. 

 

 
 

 
 
 

V květnu, červnu, červenci a srpnu slaví 
 

Napínák – 18.5. (narozeniny  - 19) 
Terry – 10.6. (narozeniny –22 ) 
Matěj – 10.6. (narozeniny – 9) 
Lenka – 21.7. (narozeniny –13) 
Jonáš – 23.7. (narozeniny – 9) 
Pepa – 25.7. (narozeniny –18 ) 
Kája – 13.8. (narozeniny –14 ) 
Kyd – 27.8. (narozeniny – 25 ) 

Kyd – 15.6. (svátek) 
Honza – 24.6. (svátek) 
Kája – 14.7. (svátek) 
Krysa – 25.7 (svátek) 
Helča – 18.8. (svátek) 

 
!!! BLAHOP ŘEJEME !!! 

 
 
 
 
 
 



Uplynulé akce 
 

Pohodakolo - Klánovice  
1.5.2010 

Tradičně jsme se sešli na Dejvické a metrem jsme se dopravili do Depa Hostivař odkud jsme hodlali vyrazit na náš 
cyklovýlet. 
V Hostivaři nám chvilku trvalo než jsme se zorientovali, 
ale nakonec jsme se kolem Malašické spalovny a po 
drobném bloudění v polích dostali na tu správnou 
cyklostezku. Na cyklostezku jsme se napojili v dolních 
Počernicích a vyrazili pohodovým tempem přes Dubeč, 
Kolovraty, Sibřinu a Květnici až do Klánovického lesa, kde 
jsme si dali pauzu na oběd.  
Následně jsme dojeli přímo do Klánovic, kde jsme se 
občerstvili v místním pohostinství. Poté jsme vyrazili dál a 
znovu skrz Klánovický les, přes Xaverov a Kyje až jsme 
dojeli do Hloubětína odkud jsme se metrem dopravili zpět 
na Dejvickou. 
Výlet to byl pohodový a i počasí nám přálo – prostě 
příjemná projížďka na kole. 
 
Účast: Krtek, Téra, Pepa, Honza, Dave, Kája, Martin a Lenka 
Ujeli jsme 40 km. 

 
 

TZ Fort Carp - Popovice 
setkání pražských Pionýrů 

4.-6.6.2010 
Všichni jsme se sešli na Hlaváku odkud jsme osobákem dojeli do Benešova. Zde jsme se potkali s dalšími PS, které 

na Setkání jeli (230.PS Záře, 188.PS Bobříci, 32.PS Pláňata, 
68.PS Lvíčata a PS Omega) a společně jsme dále 
pokračovali autobusem, který nás dovezl až do Popovic, 
odkud to bylo jen kousek na táborovou základnu, kde jsme 
měli strávit víkend. 
Na tábořišti nás přivítal Heri a Ondra a řekli nám, kde se 
můžem ubytovat. Postavili jsme si stany a pak byl společný 
nástup, kde jsme se dozvěděli co a jak. Zároveň začla 
celovíkendová hra „Na vraha“. V podvečer nás navštívil 
šerif Heri  z Fort Carp se svým mazlíkem – pionýrským 
psem, který se ovšem posléze záhadně ztratil a naším 
úkolem bylo ho vysvobodit. Víc se toho už v pátek nestalo a 
tak jsme se odebrali do hajan. 
V sobotu ráno přijel Krysa, který měl značit Stezku a my 

ostatní jsme se po snídani vrhli na hry, které pro nás měli připravené kamarádi z 230.PS Záře. V tomto duchu 
proběhlo celé dopoledne, v mezidobí jsme plnili jednu část rytířské zkoušky – ctnosti rytíře Lucase (hledání 
loupežníků),  a po dobrém obědě a odpočinku jsme se už pomalu chystali na Stezku. Kdo zrovna nebyl na trati 
Stezky se mohl věnovat doprovodnému programu jako rukodělkám, deskovkám, lanovým aktivitám a nebo 
paintballu. Odpoledne rovněž proběhla další část našeho rytířského 
úkolu – spálit pokud možno na popel 3 sirky. Po večeři nám vedoucí 
předvedli divadlo, které celé odpoledne nacvičovali a nejvíc, se 
divadlo zřejmě líbilo Krysovi, který měl v tomto divadelním kuse 
jednu z hlavních rolí, kdy byl neustále obklopen děvčaty ☺. 
Následovalo vyhlášení Stezky, kde jsme obsadili první nebo druhá 
místa – žádný jiný oddíl nedopadl tak dobře jako my – byl jsem na 
vás velmi pyšný. Poté nám předvedla své umění vokální skupina 
Cosmetic Tissues a pak jsme ještě nějakou dobu seděli u ohně a 
hrálo se na kytaru.  
Když se setmělo tak jsme vyrazili plnit poslední část rytířského 
úkolu – jednotlivci šli po tmě na blízkou louku, kde hledali papírek 
se svým jménem. Poté už jsme celý znavení zalezli do spacáků. 



V neděli dopoledne probíhal program na motivy pevnosti Boyard, kterou pro nás připravili kamarádi z 1.PS Náchod. 
Hra to byla velmi zábavná a dynamická a všem se nám moc líbila. Poté už nastal čas si pomalu jít balit a uklízet. 
Rovněž se nám povedlo objevit šerifova mazlíka za což jsme byli odměněni plyšovým pionýrským psem. Pak už 
nezbývalo nic jiného než se se všemi rozloučit a dojít do Popovic, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl do 
Benešova odkud jsme se vlakem přesunuli do svých domovů (tedy až na Krtka, který šel pěšky do 6 km vzdálené 
vesnice na vlak, protože nerad jezdí autobusem ☺). 
Celé Setkání bylo moc pěkné a i počasí vyšlo skvěle – byl to prostě příjemně strávený víkend. 
 
 
Účast : Krtek, Krysa, Kája, Helča, Honza, Dave, Lenka, Artur a Jonáš 
Ušli jsme 5 km. 
 

Zapsal Krtek 


