
 1

 
 

PAMPERO - Číslo 11+12, Ročník 29, Prosinec 2010 
 

Ahoj Dálavani ! 
Dostává se vám do ruky poslední Pampero 
v tomto kalendářním roce. Pampero 
momentálně nevychází pravidelně každý 
měsíc, ale snažíme se, aby vycházelo alespoň 
občas – každopádně nejaktuálnější informace o 
oddíle najdete vždy na našem webu. 
Z výletů máme za sebou návštěvu Toulcova 
dvora a pak také výlet na Gryblu, kde jste 
trénovali střelbu na cíl. Před námi jsou do 
konce roku ještě tři akce a to konečně 
dvoudenní výprava do České Lípy, hra po 
Praze a pak také tradiční Oslava Slunovratu, 
která se letos výjimečně s organizačních 
důvodů uskuteční v klubovně. No každopádně 
za cca týden už budeme znát vítěze Svaroga, 
Stopy a také hádanek. 
Na konec bych vám všem popřál bohatého 
Ježíška, a ať pod stromečkem najdete vše co si 
přejete !!!!! 
 

Krtek 

Nejbližší akce 
 

Hra po Praze 
16.12.2010 - ČTVRTEK 

Pionýrské centrum z Prahy 10 pořádá již léta tuto hru po Praze, která se pokaždé odehrává v jiné části Prahy  
a děti na svém putování poznávají  pohádkové nebo historické postavy. V loni jsme se zúčastnili a myslím, že se 
nám to všem docela líbilo – hlavně některé odpovědi Lenky ☺. Takže jsme se rozhodli, že i letos se půjdem 
podívat jaké postavy nás budou na cestě čekat. Hra má název „Po stopách rady Vacátka“ a začíná u Národního 
divadla a končí na Staroměstské. 
Sraz: v 17:00 hodin u trafiky na Dejvické 
S sebou: legitku na MHD nebo 2 lístky, teplé oblečení, případně svačinu 
Návrat:  v 19:30 hodin zpět na Dejvickou 
 

Info dotazy… Pepa 739 177 482 
 

Česká Lípa 
17. - 19.12.2010 

Po strašně dlouhé době konečně vyrazíme na dvoudenní výpravu. Tentokráte se vydáme do České Lípy. Spát 
budeme v místním DDM na karimatkách (půjčí nám je) a vařit si budeme ve vybavené kuchyňce takže i ešusy 
nechte doma. Přes den se půjdeme kouknout na zříceninu hradu Frýdlant a projdeme se údolím s poetickým 
názvem Peklo. V sobotu v podvečer se půjdeme vyblbnout do místního akvaparku (pozor – vstup je povolen 
pouze v klasických plavkách, nikoliv plavkových kraťasech nebo šortkách !!!). Takže výlet bude stát určitě za to, 
takže neseďte doma a pojeďte s námi. Na výlet jede i Krtek, který přistoupí až ve Vysočanech. 
Sraz: v pátek 17.12. v 16:40 hodin u trafiky na Dejvické (vlak odjíždí v 17:25 z Hlaváku) 
S sebou: běžné vybavení na vícedenní výlet do chalupy, pomůcky na schůzku, spacák, přezutí a převlečení do 
chalupy, klasické plavky, hygipotřeby, teplé oblečení na ven a nepromokavou obuv – dle počasí, jídlo na celý 
víkend (v sobotu v poledne oheň nebude), 350 Kč na vlak, ubytování a vstup do bazénu.  
Nebrat: karimatku, ešus 
Návrat:  v neděli 19.12. v 15:00 hodin k trafice na Dejvickou  (vlak přijíždí v 14:38 na Hlavák) 

 
Info dotazy… Pepa 739 177 482 
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Oslava Slunovratu 
!!! důležitá akce !!! 

 22.12.2010 - STŘEDA 
Tradiční oslava oddílových vánoc, vyhodnocení celého roku, nastínění dalších plánů do budoucna, ochutnávka 
cukroví a spousty a spousty dalšího. Tuto akci by si podle mého názoru neměl nikdo nechat ujít !!!!! Tentokrát 
bude ovšem jedna podstatná změna a to ta, že výjimečně oslavíme Slunovrat v klubovně !!!  
Sraz : v 17:00 hodin u klubovny  
S sebou : dárečky pro kamarády z oddílu (zabalené a označené jménem, pro koho dárek je – pozor na rozlišení 
např. David a Dave. !!!), trochu cukroví na ochutnávku a samozřejmě dobrou náladu 
Návrat :  v 18:30 hodin zpět před klubovnu  

 
Info, dotazy… Krtek 604 773 140  

 
Družinová okénka 

 
Mravenci a Medvědi 

Ahoj mí drazí M+M. I přesto, že nás letos v pravidelné činnosti opustil náš milovaný Dave, a tudíž vás je jen pět, 
tak nám na začátku roku dalo pěknou fušku se vůbec domluvit na termínu schůzky – nakonec ji tedy máme v 
úterý od 17:30 do 19:00 a myslím, že vám to vyhovuje všem. Akorát já mám tou dobou důležitou přednášku, 

takže se nakonec scházíme jednou za 14 dní. 
Náplní schůzek kromě klasických her, může být cokoliv, co mi sami 
navrhnete, takže se nebojte chodit s nápady a nenechávejte to jenom na 
mě – pak to nebaví ani vás, ani mě. Přesto si myslím, že výlet na divadlo 
na GJK a naše tvoření ozdob z moduritu bylo docela prima. Chtěla bych 
po novém roce začít novou družinovou hru, při níž by nás provázelo 7 
pionýrských ideálů, protože si myslím, že chování podle nich má něco 
do sebe a že by vám to prospělo. Toť ode mě vše, mám radost, že na 
schůzky chodíte a že se spolu komunikujete nejenom na oddílových 
akcích. 

Vaše Terry 
 

Sloni 
Ahoj Sloni, tak už nám to opět šlape v plném proudu. A cože se s nám událo nového? Přejmenovali jsme se na 
detektivní kancelář SLONI 11, která řeší zapeklité případy a nemá ráda mravenčí kancelář – MC MARLENKY. 
Do naší tlupy jsme také přibrali Agátku, Arturovu sestru a tímto jí u nás vítám, a doufám, že se jí zde bude líbit . 
David a Matěj bohužel nemohou chodit na schůzky, ale nevadí to, protože se spolu můžeme potkat alespoň na 

výletech. Mám radost z Vaší účasti na výletech, která se rok od roku 
zvyšuje a možná už zakrátko překonáte i mravence – jen tak dál. 
S dálavanskou pětkou je to sice bohužel opět nabíledni, ale snad od 
ledna společně mákneme a do tábora ji zcela jistě zvládneme – včetně 
Agátky. 
Také nám již začala družinová hra Strážce stínadel, kde se snažíme 
nalézt ztraceného ježka v kleci a poté se dozvědět jeho tajemství. Úkoly 
na cestě za získáním mapy nejsou sice úplně jednoduché, ale zatím se 
Vám to daří skutečně na výbornou a věřím, že vám to i tak vydrží. 
Těším se na další s vámi prožitý rok. 

Váš Pepa 
 

Co nás čeká 
 

Vánoční prázdniny 
 

Vánoční prázdniny už jsou za dveřmi, proto je důležité upozornit na změny, které 
s sebou přinášejí. Poslední družinové schůzky v roce 2010 mají Mravenci+Medvědi 
a Sloni v úterý 14.12. Ve čtvrtek 16.12. půjdou zájemci z řad celého oddílu na hru po 

Praze (viz. nejbližší akce) a úplně naposled se v tomto kalendářním roce sejdeme 
ve středu 22.12. na oslavě Slunovratu (viz. nejbližší akce). Schůzky pochopitelně nejsou 

ani během prázdnin, takže první schůzkou v novém roce bude oddílovka, které proběhne v pátek 7.1.2011 
od 16:00 hodin. 

Krtek 
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Hádanka 
Slunovrat se blíží závratným tempem a kdo chce být zařazen do losování o tradiční ceny (ananas, kokos, 
banány),  ten ať si pospíší a odevzdá  správnou odpověď alespoň na jednu hádanku (hádanky se dávají do 
krabičky, která je v klubovně na okně). Výjimečně je možné mi odpovědi poslat SMS na můj mobil (604 773 140), 
ale nejpozději do úterý21.12 !!!!! 
Nová hádanka zní :   Čím se zabývá kriminalistická věda, která se jmenuje daktyloskopie ? 
Nápověda : myslím, že je to jednoduché, takže tentokrát nápověda není…☺ ☺ ☺ 
 

Krtek 
 

Bodování Listopad 
  Body za 

  Soutěže Kilometry Zápisník Pomůcky 100% Kronika 
další Součet Pořadí 

Martin 58 12 0 10 20 0 0 100 1. 

Kája 52 12 0 10 20 0 0 94 2. 

Ruda 40 12 0 10 20 0 0 82 3. 

Matěj S. 39 12 0 10 20 0 0 81 4. 

Helča 36 12 0 10 20 0 0 78 5. 

Matěj 52 12 0 10 0 0 0 74 6. 

Honza  45 12 0 10 0 0 0 67 7. 

Lenka 36 12 0 10 0 0 0 58 8.-9. 

Artur 36 12 0 10 0 0 0 58 8.-9. 

David 34 12 0 10 0 0 0 56 10. 

Dave 28 12 0 10 0 0 0 50 11. 

Agátka 30 12 0 10 0 0 0 52 12. 

 
 
 

Oddíl Dálava přeje veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok všem členům, rodičům a přátelům oddílu. 

 

 
 

Uplynulé akce 
 

Grybla – Vlčí rokle 
20.11. 2010 

 
Po obvyklém setkání na Dejvické a cestě vlakem z Hlaváku jsme vystoupili v Prosečnici, kde jsme se pozdravili 

se skauty, prozkoumali naší budoucí cestu v mapě a vyrazili 
navštívit Vlčí rokli - kupy navršených kamenů v korytě potoka 
Vlčín po kterých se dá lézt, což jsme si také dosyta užili. Po 
krátké přestávce u zříceniny, kde úlisní Mravenci a Medvědi 
nemilosrdně porazili odvážné Slony v akční hře s cílem ukrást 
vajíčko ze zříceniny jsme došli na Panskou skálu, Zde jsme se 
naobědvali a zahráli si soutěž mezi Mravenci a Slony v luštění 
šifer – nakonec si s tím obě družiny poradili celkem bez 
problémů (zde si zaslouží pochvalu obzvlášť Sloni). 
Od detektiva jsme také dostali nový úkol - vycvičit se ve střelbě 
z kuličkové pistole. Po střílení jednotlivců, které všichni zvládli 
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na jedničkou, jsme dostali družinový úkol - střelba z auta (dva nesou třetího a ten střílí na terče), který bohužel 
velmi těsně vyhráli opět Mravenci. Protože se střílení trochu protáhlo, opět jsme vyrazili v cestě na vlak do 
Týnce nad Sázavou. Cestou jsme se podívali na vyhlídku Panská skála a pod ní jsme si na louce zahráli 
například ragby bez použití rukou nebo boj o čepici. 
Poté už jsme mazali na nádraží, na které jsme dorazili naštěstí o 15 minut dříve a stihli jsme vlak, který přijel 
záhadně dřívěji než měl :-). Pak už jsme se nechali dovézt na Hlavák, dojeli metrem na Dejvickou a rozešli jsme 
do svých domovů. 

Zapsal Pepa 
Účast: Terry, Pepa, Honza, Martin, Helča, Kája, Matěj, Ruda a Matěj S. 
Ušli jsme: 12  km. 

 


