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Ahoj Dálavani ! 
Dostává se vám do ruky první Pampero 
v novém školním roce. V září se nám 
bohužel nepovedlo Pampero vydat, ale 
věřím, že vše už zase půjde lépe a 
Pampero se k vám bude dostávat 
pravidelně. Máme za sebou rozjezd 
nového školního roku, a i když  jsou 
stále potíže s tím, kdy dělat schůzky tak 
já věřím, že se to vše časem urovná. Co 
se týče mě tak já jsem se zatím do 
oddílové činnosti moc nezapojil, a i 
když mě to mrzí tak s tím nemohu 
momentálně nic dělat. Našel jsem si 
totiž druhou práci a volného času už mi 
tak moc nezbývá. Nicméně jsem 
přesvědčen, že Téra s Pepou vše 
zvládají, a když jim v tom trošku 
pomůžete tak nám bude oddíl zase 
pěkně fungovat. 
Zkrátka přeji vám všem ať se vám vše 
daří a už se moc těším až se spolu 
uvidíme na nějaké té akci. 

Krtek 
 
 
 
 

Nejbližší akce 
 

Podzimní prázdniny – Kamenec v Orlických horách 
27.-31.10.2010 

Tyto podzimky strávíme na táborové základně 1.PS Náchod na legendárním Kamenci v Orlických horách (vedoucí 
můžete znát ze Setkání na TZ Kapr). Společně s námi tam budou i děti z jejich oddílu takže máte zase šanci poznat 
někoho nového. Sice nás nakonec jede jen velmi málo (Krtek, Dave, Helča, Kája a možná Martin), ale myslím, že to 
ničemu nevadí a podzimky si pěkně užijem. Bydlet budeme v chatě na postelích, takže karimatky nechte doma. 
Nezapomeňte si vzít dostatek teplého oblečení, protože na horách stačí chvilka a počasí se může rapidně změnit – nelze 
vyloučit i nějakou tu sněhovou přeháňku. Doprava je pro tentokrát také netradiční, protože pojedem autem a to 
z důvodu, že se do něj všichni v pohodě vejdeme a také proto, že bych auto bral stejně, protože od nejbližšího vlaku to 
je k chatě cca 20 km. Sraz je sice u trafiky na Dejvické, ale metrem se přesunete pod vedením Pepase za mnou do 
Hloubětína odkud autem vyrazíme a kam v neděli zase přijedeme a Pepa nebo Téra vás odvezou na Dejvickou. 
Sraz : ve středu 27.10. v 9:30 hodin u trafiky na Dejvické  
S sebou : běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, ešus+lžíci, pomůcky jako na schůzku, přezutí  a převlečení 
do chalupy, spacák, hygipotřeby, teplé oblečení na ven, pevnou nepromokavou obuv,  čepici+rukavice, pláštěnku, 
baterku, jídlo do čtvrteční snídaně (včetně) - od čtvrtečního oběda je již společné jídlo, 700 Kč na dopravu, ubytování, 
vstupy a společné jídlo  
Nebrat: karimatku 
Návrat :  v neděli 31.10. mezi 15:00-16:00 hodinou zpět k trafice na Dejvickou (čas bude upřesněn pomocí SMS)  

 
Info., dotazy… Krtek 604 773 140 
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Naše nová CRH 
SOUBOJ DETEKTIVNÍCH KANCELÁ ŘÍ  

Sloni 11 versus MC Marlenky 
 
Jak to začalo: Sešli jsme se jednoho slunného říjnového dopoledne a rovnou se vydali za prvním případem, nikdo nás 
nešetřil. Podrobnosti najdete v zápise z akce a vřele doporučuji si jej opravdu přečíst ☺. Pravou sošku jsme nenašli, to 
nás pravděpodobně ještě čeká, ale mezitím se musíme připravovat na detektivní činnost v praxi a vyzkoušet si další 

dovednosti, na této výpravě jsme natrénovali pouze stopování. 
Co nás čeká: Během příštího roku se budeme učit nejrůznějším dovednostem, které musí 
detektiv ovládat a to zejména: střelbě, snímání otisků prstů, fyzické vytrvalosti, logickému 
uvažování ☺ a budeme netrpělivě čekat, až někdo využije našich služeb. Cílem každé 
z detektivních kanceláří je samozřejmě přilákat více klientů než se podaří nalákat jejich 
protivníkům. A to se nám všem může podařit, jen pokud budeme umět všechny výše zmíněné 
dovednosti.  
Již teď ovšem každá z kanceláří láká na své nově vymyšlené motto – posuďte sami, která 
společnost se vám zdá důvěryhodnější: 

Sloni 11 – „Těžká váha zasahuje a zločiny napravuje!!!“ 
MC Marlenky – „Jebe vám, pojďte k nám!!!“☺ 
 

Téra 
 

Bodování Září  
 Body za 

 Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Artur 53 13 0 10 20 0 0 96 1. 

Ruda 45 13 0 10 20 0 0 88 2. 

Matěj S. 39 13 0 10 20 0 0 82 3. 

Martin 44 13 0 10 0 0 0 67 4.-5. 

Honza 44 13 0 10 0 0 0 67 4.-5. 

Kája 37 13 0 10 0 0 0 60 6. 

Helča 35 13 0 10 0 0 0 58 7. 

Ája 34 13 0 10 0 0 0 57 8. 

Lenka 33 13 0 10 0 0 0 56 9. 

Matěj 30 13 0 10 0 0 0 53 10. 

David 26 13 0 10 0 0 0 49 11. 

 

V říjnu slaví 
Terry 15.10. (svátek) 

!!! Blahop řejeme !!! 
 

Hádanka 
Nová hádanka zní :  Jak se jmenuje slavný zahraniční detektiv, který kouřil dýmku a hrál na housle ? 
Nápověda: Colombo, Kožak, Semír Gerchán nebo Sherlog Holmes 
 

Krtek  
 
 

Uplynulé akce 
 

Velká Amerika  
11.9.2010 

 Sešli jsme se na Dejvické v neúplném, leč pořád prima počtu. Kája s Martinem zaspali a ostatní Mravenci a Medvědi 
jet neměli, takže jsme se všemi Slony zamířili na nádraží na vlak. Prošla jsem celý vlak tam a zpátky, než jsem objevila 
Pepu s dětmi – zatímco jsem nakupovala lístky, sedli si úplně nakonec vlaku a já je pak nemohla najít. 
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 Ve vlaku jsme si zahráli hru na trénování hmatu – poznávali jsme poslepu to, co nám druhý psali prstem na ruku. Za 
správné odpovědi jsme dostávali části puzzlí, po jejichž složení vznikla otázka: „Co uděláš, když zákonem chráněné 
zvíře jí zákonem chráněnou rostlinu“.  Vaše odpovědi mě fakt bavili.. 
 

 Po cestě na Karlštejn jsme se proběhli s toaleťákem 
kolem místních obchůdků a pobavili se s pánem, co 
vyrábí v podhradí mince. Na nádvoří jsme se vyfotili a 
vrátili se na značku směrem k Velké Americe. Po cestě 
jsme hráli na Zmizíka, na Míšu a Ríšu a špendlíkovou 
válku proti Pepovi J. Cesta nám tedy utekla rychle a už 
jsme byli u prvního okouzlujícího výhledu na Velkou 
Ameriku. Pokračovali jsme dál kolem zatopeného 
vápencového lomu a na jeho druhém konci jsme se 
naobědvali a kluci blbli na velké hromadě štěrku. Tam 
jsme si i zasoutěžili a pak jsme dokončili pětikilometrový 
okruh a vrátili se k Dubu sedmi bratří. Zkusili jsme si náš 
postřeh při hře Elektrika Elektriku o čokoládu a vzhledem 
k nedostatku času a ušoupanejm nožičkám se již nevydali 

do Srbska, ale vrátili se zpátky na zastávku Karlštejn. Je potřeba zmínit, že po cestě jsme si dopřáli výtečnou točenou 
zmrzlinu, po který měl Matěj vousy jak ze žurnálu. Cesta vlakem ubíhala rychle, za Rudova neustálého natáčení 
různých filmečků a jeho vlastní foťák. A z nádraží už jen šup do metra a pak šup do náručí rodičů, kteří si nás odvedli 
domů. 
Účast: Terry, Pepa, Anička, Matěj, David ruda, Artur a Matěj 
Ušli jsme: 13 km 

Zapsala Téra 
 

Hrusice 
9.10.2010 

Akce začala poměrně netypicky – těsně před odjezdem jsem dostala rychlou zprávu z Hrusic, že se zde objevil člověk 
podezřelý z loupeže významné mexické sošky z Uměleckého muzea.  Na Dejvické jsem počkala na pár schopně 
vypadajících malých detektivů a domluvili jsme se, že to tam dojedeme prozkoumat. Bohužel jsem echo nedostala 
sama, a tak jsme do Hrusic vyrazili spolu se znepřátelenou detektivní kanceláří. Dojeli jsme do Mirošovic (zkušeněji 
vypadající detektivní kancelář málem vystoupila o stanici dřív ☺) a vydali se pěšky Hrusickému muzeu Josefa Lady. 
Při prohlídce jsme nenašli žádnou stopu po podezřelém a tak nezbývalo nic jiného než se zeptat přímo paní na 
pokladně, jestli náhodou hledaného muže neviděla. A ejhle – byl přímo tam, ráno téhož dne, a ptal se na cestu na 
Šmejkalku. Posilnili jsme se na cestu a vyrazili v jeho stopách.   
 
O dva kilometry dál jsme narazili na zkrvavený nůž 
zabodnutý v zemi a dvoje stopy vedoucí od něj. Obě 
detektivní kanceláře se vydaly na průzkum a objevili, že 
jedny krvavé stopy po chvíli končí, zatímco druhé pokračují 
dál. Také jsme na místě činu našli hledanou sošku! Došli 
jsme k závěru, že podezřelý chtěl prodat padělek sochy, ale 
kupující na to přišel, v zuřivosti naší osobu bodnul, sošku 
zahodil a zmizel. Vydali jsme se tedy dál po stopách 
zraněného podezřelého a po troše bloudění jsme místo něj 
našli na cestě ležet našeho omráčeného kolegu Džouzefa 
Barnabiho. Samozřejmě zkoušel zastavit podezřelého na 
vlastní pěst a skásnout celou odměnu za sošku sám!! No, 
když jsme ho přivedli k vědomí tak jsme zjistili, že mu náš 
prchající vzal telefon a napsal z něj smsku příteli, v níž si 
domlouvali sraz na břehu Sázavy. Věděli jsme, že pokud HO najde jeho přítel dřív než my, tak už se o ukradené sošce 
nic nedozvíme, a tak jsme šlápli do pedálů a dohonili ho těsně před Zlenicemi. Zmítal se unavený od stromu ke stromu, 
ale když zjistil, že jsme mu v patách, tak se v něm ještě probudilo značné množství elánu.  
 
Nebudu to protahovat, nakonec se nám jej podařilo svázat a zjistit, jak se jmenuje kamarád, který má v současné době 
mexickou sošku u sebe v Praze. Výměnou za tuto informaci jsme ho neudali policii a nechali ho ležet svázaného na 
břehu. Ale lezlo to z něj jako z chlupaté deky a tak se stalo, že nám ujel vlak do Prahy. Ale projeli jsme se přívozem, 
zahráli si pár postřehových her a už to jelo. Ve vlaku si ještě jednotlivé detektivní kanceláře vymyslely svá jména a 
motto a domluvili jsme se, že se i nadále budeme cvičit v detektivních dovednostech. A pak už hurá zpět do náruče 
maminek nebo tatínků ☺. 
Účast: Terry, Pepa, Anička, Honza, Kája, Martin, Helča, Lenka, Artur, Matěj, Ruda, Ája  
Ušli jsme: 10 km 

Zapsala Téra 


