AKCE BUDOUCÍ
Termín

Co

Místo

Poznámka

18.–20.9.
10.10.

Sraz oddílů
jednodenka

Keblov
neznámé

Pořádáme

říjen

Promítání

klubovna

28.10-1.11.
20.-22.11.
17.12. (?)

podzimky
výprava
Večerní hra

Holostřevy
Praha

Fotky a videa ze Superhrdinů a z tábora, symbolická otevíračka nové
klubovny
Termín nezávazný!

 Každou středu pořádáme schůzky, kde smysluplně trávíme odpoledne.
Pobavíme se při hrách a něco se naučíme z dovedností pro život (zdravověda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu apod.).
Každou středu od 16:30 do 18:30 na adrese Norská 16 (ZMĚNA ADRESY!!!)

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy
 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce
 V únoru jezdíme lyžovat a bobovat
 V dubnu tradičně navštěvujeme Libušínskou bitvu (rekonstrukce
středověkých bojů)

 V květnu závodíme na koloběžkách
 Chodíme též na puťáky
 V srpnu jezdíme na letní tábor
 A kdyby jenom to… Přijď a uvidíš!
Strana | 2

Oddíl Poutníci | 2015 | web: poutnici.desitka.cz

ÚVODNÍČEK
První stránka pro dvanácté číslo
Na titulní straně je nákupní vozík, se kterým jsem se pokoušel odjet Poutnický Top Gear. Jak to dopadlo, se dočtete na straně 8. Zahrajeme si takovou hru. Je na styl „přijela babička z Číny“, jistě ji pochopíte bez vysvětlování pravidel.
Přijel Opičák z Prahy, přivezl vozíček z Penny. A v tom vozíčku bylo:
celoroční bodování, info o Qahramonu, zápisky z akcí, fotky, plány nové
klubovny, hra, vtípky, názory na oddíl…
Končíme školní rok 2014/2015. Co všechno jsme za něj stihli vytvořit, kolik zážitků jsme uskutečnili, kolik emocí proteklo jako voda v řece a
kolik zase jako v urychlovači částic v CERNU, zapnutém na maximální výkon, kolik jen radosti jsme rozdali a kolik úsměvů vykouzlili. Kolik hodin
odpracovali… Záměrně nepíšu otazník. Ona odpověď číslem napsat nelze.
Toto číslo Poutníkova škrpálu dostáváte do ruky na letním táboře
Qahramon. Až budete o poledním klidu chtít dělat humbuk, raději si zalezte na hezké místo a začtěte se. Taktéž je toto čtivo doporučeno jako
četba před spaním – za světlo z baterky v tomto případě peskovat nebudeme. I proto nese název Spacákáč. Mimochodem: Víte, že se tak mohl
jmenovat náš časopis namísto Poutníkova škrpálu?
Vzhledem k tomu, že je léto a slunko nám pálí, dovolil jsem si barvičky sladit do žlutého odstínu. Bohužel Poutníkův škrpál se tiskne černobíle z důvodu finanční úspory, ale pokud chcete, můžete si ho vytisknout
v barvách (anebo se jen kouknout) z našich oddílových stránek. V současné
době se nalézá v archivu i na hlavní stránce jako nový příspěvek (sice jsme
právě v Zátoce pláňat, ale skutečně tam je, jsem kouzelník).
Sešlo se nám poměrně dost příspěvků z řad dětí a rodičů. Děti budou
odměněny body, které se započítají do dalšího celoročního bodování. Rodičům postačí jistě poděkování a víra, že si někdo jejich příspěvky přečte.
Jistě jste si všimli, že Poutníkův škrpál měl během roku na starost
vždy jiný vedoucí. Příští číslo bude tvořit Chumba a uzávěrka je stanovena na 11. 9. 2015 o půlnoci. Tak posílejte své výtvory.
Až přečtete celé číslo tohoto oddílového časopisu, jistě vás napadne
otázka: „Co tu k čertu dělají ty šipky?!“ Zkuste mi na tuto otázku odpovědět. Ústně, nebo na oddílový e-mail oddilpoutnici@gmail.com, správnou
odpověď nejspíše zveřejním v dalším čísle.
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BODOVÁNÍ

Bodování s přehledem vyhrál… Señora Korbič!!! Se svými 138 body si na
letošním táboře vybral zaslouženou odměnu. Pozadu nezůstal ani stříbrný
Nebojsa se 129 body! Je to frajer neskutečný. Bronzové místo si vykoledovala Lentilka. Bramborové místo obsadil její bratříček Miky.
Avšak gratulace patří zcela jistě všem, kteří s námi jezdili, chodili
na schůzky, přispívali do Poutníkova škrpálu, účastnili se soutěží, a tak
podobně. V příštím roce budeme bodovat s trošku odlišnou stupnicí, ale
ještě není zveřejněna.
Dáda
100
Fífa
90
Miky
113
Lentilka 121
Ronja
6
Šnek
22
Krtek
3
Korbič 138
Řízek
33
Bebina 58
Tesák
64
Mája
57
Vikyna 40
Koza
91
Křeček 102
Verča Š. 45
Kachna 48
Kulička 44
Pepek
76
Nebojsa 129
Kiki
32
Verča K. 38
Dráček 43
Tygřík
43
Štika
16
Soňa
19
Péťa
2
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JAK TO BYLO S ÚČASTÍ
Průměr na schůzce: 8,230769231
Průměr na výpravě: 10,83333333
Průměr na schůzce 1. pol.: 8
Průměr na výpravě 1. pol.: 9,666666667
Průměr na schůzce 2. pol.: 8,5
Průměr na výpravě 2. pol.: 12

Hrdý vítěz
(pral se o první místo)
Oddíl Poutníci | 2015 | web: poutnici.desitka.cz

QAHRAMON
Co to vlastně je?
Již několik dní, dá-li se vlastně čas v prostoru (a dá-li se realita, ve které
se nacházíme považovat za prostor), kde se hraje Qahramon měřit, hrajeme hru Qahramon.
Tu jsme našli hluboko pod zemí poté, co nás přivolala zvukem bubnů.
Hru lze ukončit jen tak, že ji dohrajeme. Není to ale obyčejná desková
hra. Mění se prostředí okolo nás, jako bychom byli v jiném světě, který
hra vytváří a mění dle toho, co hodíme a jaká karta nám vypadne.
Redakci časopisu Poutníkův škrpál se podařilo zjistit několik málo
informací, které se ke Qahramonu vážou. Zdroje jsou důvěryhodné, avšak
chtějí zůstat anonymní (redakce jména informátorů zná).







Qahramon je pravděpodobně z Uzbekistánu
V překladu z uzbečtiny je Qahramon „hrdina“
Nikdo neví, kdo je autorem hry
Hru hrál prokazatelně jeden člověk, ostatní hráči nejsou známí
Bubnování Qahramonu není běžný akustický jev
Díky Qahramonu jsme schopni určit minimálně 3 stupně reality (světy)
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KRONIKA
Za poslední půlrok
Vzhledem k tomu, že v minulém čísle jste si mohli přečíst delší povídání o
povedené akci Lyžo-bobo na Tanvaldském Špičáku, v tomto čísle shrneme,
co jsme dělali v posledním půlroce.

Prohlídky kluboven
Ano, nenudili jsme se. V naději, že budeme mít novou klubovnu se Opičák
a Chumba snažili zúčastnit co nejvíce prohlídek možných nebytových prostor. Klubovnu jsme nakonec nalezli v ulici Norská.

Lyžo-bobo
Viz Poutníkův škrpál č. 11

Batman
Tentokrát jsme se ocitli ve slavném Gothamu, kde se snaží potlačit zločin
nejen policie, ale také všem známý Batman. Přišel za námi Harvey Dent,
který se v té chvíli ucházel o post prokurátora, a hovořil o tom, jak vše
zařídí, že se snad i mafie se bude před ním třást strachy a že jej máme
volit.
Nakonec se ukázal jako vůdce mafie, proti kterému jsme spolu
s Bamanem bojovali.

Jednodenka do ZOO Liberec
Letošní první jednodenku jsme si užili v plné parádě už cestou tam. Vypravili jsme se v rekordním počtu 35 lidí „žlutým“autobusem Fun and Relax do Liberecké ZOO. Je překvapivé, jak děti byly hodné, nehlučné a zabavené, když měly každý svůj tablet s možností her nebo koukání na film.
Počasí nám vyšlo, a tak jsme si celý den užívali čerstvého vzduchu,
překrásných zvířátek a sluníčka. ZOO nám umožnila vidět i tolik známé
bílé tygry, koupání slonů a velice zábavné opice. Cesta zpět proběhla ve
stejném duchu jako tam a kolem půl šesté večer jsme se všichni rozloučili
a pádili do svých domovů.
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Hello Kitty
Spíše s nedopomocí naivního snílka – samozvaného superhrdiny Typana,
jsme chtěli zachránit jeho kamarádku Hello Kitty ze zajetí zlého vraha
Locha. Sami jsme se dopátrali k operátorovi, který nám skrze SMS poslal
informaci, kde by mohl být. Nakonec to nestačilo, ale jeho další oběť, co
mu vyklouzla, nám dala zprávu o tom, kde by zhruba mohl být. Což se nám
podařilo najít. V poslední chvíli Typan udělal jedinou rozumnou věc a psychopata Locha zastřelil. Hráli jsme též hru na motiv hlucho-slepo-němé
Heleny Kellerové.
Miky po výpravě prohlásil: „To byla snad nějaká aprílová výprava,
ne?!“

Pochod za povidlovým koláčem
Již druhým rokem jsme se vydali na trasu dlouhou 16 km za Povidlovým
koláčem. Tentokrát nás bylo zase o něco více a někteří z nás se „vyzbrojili
„ koloběžkami. Cesta byla naplánována stejně jako minulý rok, ale i tak
někteří z nás vůbec netušili, kudy jít. Všichni jsme došli a dojeli v pořádku,
nezmokli jsme, zahráli si pár her a hlavně dostali povidlový koláč, který
všem moc chutnal. Tak zase příští rok!

24 hodin na koloběžce
Letošní akce 24 hodin na koloběžce měla pro nás několik „nej“. Hned na
úvod jsme nejprve jezdili a nejpozději stavěli přístřešek. Vystřídalo se u
nás asi nejvíce lidí za naše tři ročníky a dosáhli jsme nejlepšího místa v
naší krátké koloběžkové historii. Letošní ročník jsme zažili jednoznačně
nejlepší počasí, drobně zapršelo až při vyhlašování výsledků. Navíc se nám
sešlo nejvíce hudebních nástrojů, a to dvě kytary a jedny housličky.
Akce to byla po všech stránkách parádní, užili jsme si legraci i muzicírování a najezdili neuvěřitelných téměř 500 km, na chlup stejně s dalšími třemi týmy, takže jak pravil Žid: ještě se to v historii nikdy nestalo!
Společně jsme skončili na 7. až 10. místě z 18 týmů.

Kung-fu Panda
Na květnovou výpravu jsme se vydali do nám neznámého místa Plasy a
okolí. Zprvu to vypadalo, že jdeme do objektu, ale spali jsme venku v
nádherné přírodě. V sobotu ráno nás probudilo hýkání něčeho neobratného
a roztomilého zároveň. Tentokrát jsme se učili Kung-fu s pandou Po. Vydali
jsme se na dlouhou a strasti plnou cestu za poznáním tohoto bojového
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umění. Nakonec jsme ve velkém boji utkali se zákeřnou Kung-fu zebrou a
stali se Kung-fu bojovníky.

Poutnický Top Gear potřetí
Na letošní Poutnický Top Gear jsme vyrazili ve složení Chumba (longboard),
Bára (dětské odrážedlo, ze kterého později přesedlala na městskou koloběžku), Miky (dospělácká koloběžka), Bláťa (elektrokolo) a Opičák (nákupní vozík). Měla se přidat ještě Jarča (autobus – skútr), ale bohužel onemocněla.
Cesta byla v duchu děsného vedra a celý závod přerušil ohromný
déšť. Závod byl po dohodě u Pyšel přerušen a nakonec předčasně zrušen.
Postřehy z cesty, fotky a video od jednotlivých účastníků jsou na webu:
http://poutnici.desitka.cz/text-poutnicky-top-gear-2015

Hulk (část červovky)
Poslední letošní výpravu jsme si všichni užili v námi milovaném Keblově.
Jel neuvěřitelný počet 25 lidiček. Počasí nám sice nepřálo,ale o záchraně
světa před neuvěřitelným Hulkem nemůže být pochyb! Nejdříve jsem byli
svědky nehody a zrodu tohoto šíleného zeleného monstra a pak se nám s
pomocí doktorky Rose povedlo vyvinout antisérum. Vše skončilo „happyendem“ a my se mohli vrátit poklidně domů.

Black&White (část červnovky)
Do Keblova za námi také přišli Black &Whiteky s tím, že po nich jde dlouhodobě mafie a prosili nás o pomoc, aby jsme jim pomohli porazit mafii.
Oblékli jsme se, ale v tom než jsme stihli na ně zaútočit tak sebrali White.
Šli jsme jí vysvobodit a podařilo se. Black &White se s námi rozloučili a
řekli nám, že se poradí jak dobýt mafii. V sobotu ráno k nám přišli s tím,
že musíme projít výcvikem. Po výcviku jsme se vydali hledat doupě mafiánů. Když jsme ho našli tak se šli Black a White podívat blíž, jenže je
mafiáni zadrželi a nechtěli je pustit do té doby dokud si s nimi nezahrajeme bombu. Ze začátku vedli mafiáni, ale nakonec vyhráli Black & White.
(bez redakčních úprav: Bebina, bez bodů - součást organizování výpravy)

Stavění tábora
Postavili jsme spolu s Tulákama z Malešic i Karlína tábor. Je připraven na
všechny tábory!
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Šumava
Letošní výprava do Husince se nesla v duchu velkých a vyčerpávajících
veder. Teplotní rekordy zastihli i nás, a tak jsme od pátku do neděle byli
prakticky pořád u vody. Po večerech jsme si tradičně zazpívali u ohně a
Michal hrál na kytaru. Jedinou velkou výjimkou byla účast v lampionovém
průvodu na náměstí Husince, kde byl položen u sochy věnec jako pocta
600 výročí upálení Mistra Jana Husa. I letos jsme navštívili místní pouť s
autodromem, řetízkáčem, střelnicí a hlavně stánkem s cukrovou vatou. V
pondělí před odjezdem jsme se ještě zastavili na trzích a osvěžili se v
Blanici.
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HÁDANKA ZA BODY

Na obrázku vidíte dva sloupce čísel, jimž je přiřazeno nějaké číslo. U posledního čísla jsou jen otazníky. Vašim úkolem je přijít na to, jaké číslo
patří místo otazníků. Udává se, že tento hlavolam vyřeší předškolní děti s
přehledem do několika minut. Jak to zvládnete vy?

Řešení posílejte do konce prázdnin na oddílový e-mail a získejte 2 body do nového
celoročního bodování! Druhou možností je
pošeptat řešení Bláťě.
(Bláťa)
Zdroj: http://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz

VLAŠTOVKA Z VLAŠIMI

Na výpravě v Keblove jsme dostali od doktorky Rose zprávu (papír), na
kterém bylo napsáno, že Hulk rozbortil starou Vlašim. Je to asi zázrak, ale
když jsme tam byli podívat, tak byla v pořádku. Je to podivuhodné, ale je
to tak.
(1 bod)
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BLÁŤA V ARCHIVU

V rámci rekonstrukci naší, snad na dlouhý čas, nové klubovny jsem se musela vydat do stavebního archivu Prahy 10. Nejprve jsem si vyzvedla
dlouho zařizované potvrzení od paní inženýrky na stavebním odboru a vydala jsem se do podzemního labyrintu budov městské části Prahy 10.
Naštěstí se mnou byl zdatný průvodce, bohužel nevím jméno, který
mne dovedl na správné místo a dokonce mi i pomohl hledat potřebné dokumenty. Čekala jsem zapšklé paní, co jsou naštvané, že nemají celý den
denní světlo, ale přivítaly nás milé a laskavé dámy. Možná to bylo mým
doprovodem, ale rozhodně jsem se necítila vůbec nevítaná, jak to bývá v
ostatních částech tohoto úřadu.
Podle evidenčního čísla jsem dostala krabici, větší než od bot
Chumby, a začala se prohrabovat lejstrama. Našla jsem tam toho hodně,
dokonce jsem úspěšně našla i požadované dokumenty ohledně rozvodů
elektrické sítě a kanalizace, ale hlavně jsem držela v ruce přenádherný
původní projekt domu v Norské ulici z roku 1910. Kam se hrabou dnešní
počítačové programy. Tohle bylo ručně rýsované a popsané nádherným
krasopisem, okolkované s původním razítkem pro tuto městskou část. Nikdy jsem v ruce nedržela nic tak starého, křehkého a propracovaného jako
byl tento půdorys.
Po asi hodinovém hrabání jsem měla všechny potřebné dokumenty,
které jsem si ofotila. Rozloučila jsem se s panem neznámým, poděkovala
mu za ochotu a vydala se konečně směrem do práce. Ač se to nezdá, byl
to pro mě opravdu zážitek a už to budu mít spojené s naší super novou
klubovnou.
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HRA
POZOR! Právě začíná hra „nečti text pod čárou“.
Prohrál jsi.

VTIPNOSTI
Nepravidelný výběr toho nejlepšího z opičí kobky












Kamarádka si myslela, že USB je záloha pro případ, že by USA selhaly.
Příští úterý jsem si koupil stroj času z druhé ruky. Ale není nic moc, už
je nedělají tak jak je budou dělat.
Dneska při kopání jámy jsem našel truhlu plnou starých mincí. Byl jsem
nadšením celý bez sebe a běžel domu to říct manželce. A v tom jsem
si uvědomil, proč kopu tu díru.
Jak správně připravit tofu: 1. Hoďte ho do koše 2. Ogrilujte nějaký
pořádný maso
Cítíte-li se bezmocní, vzpomeňte si na to, že Váš bobek dokáže zavřít
celý aquapark.
Právě chystám do tisku knihu o ochraně lesů a o tom, co jako lidstvo
můžeme udělat pro jejich ochranu. Má přes 2000 stran!
Přišel jsem do lékárny a zeptal se „Můžete mi doporučit něco na bolavý
žaludek?“ Magistra odpověděla: „Zkuste sníst nějaké zkažené krevety.“
„Chlapečku, proč si kupuješ už třetí lístek do kina?” „Protože u vchodu
je taková zlá paní, která mi ho vždycky roztrhne.”
Občas si čtu v MHD, a proto někdy jedu na červenou.
Děti, netahejte toho dědu za vousy, a vůbec, zavřete už tu rakev!
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Jde o
recidivistu, který zato byl trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.

…a co je to opičí kobka? Už jste si někdy říkali, že vám sluníčko svítí do
monitoru a do očí? A stáhli jste všechny žaluzie v pokoji? To je kobka.
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CO TI DÁVÁ ODDÍL?
Takovou otázku s dobrovolnou odpovědí dostali všichni
Tak já jsem moc ráda,že jsem v oddílu.Poznala jsem tam moc suprových
lidí,se kterými je sranda.Ti superhrdinové jsou asi zatím nejlepší. A kdyby
vlastně nebyl oddíl tak nepoznám ani svoje nejlepší kámoše Mikyho a
Denču takže díky oddílu je znám. Jen je škoda,že ty výpravy jsou tak
krátký,protože kdyby byli delší tak by jsme si to víc užili,ale nevadí i tak
jsou fajn.Stejně je nejlepší tábor,jelikož je nejdelší a na parádnim
místě.Oddíl mám taky ráda,protože,když tam něco ukážete nikdo se nesměje ostatním.Taky od poutníků jsem získala nový vědomosti uzly,stopy
morseovka……Jezdím tam vlastně už 2 roky a 5 měsíců.Moje první výprava
byla v kunžaku a tam byli indiáni,kteří proti sobě válčili a my jsme je usmířili.Taky znám i od oddílu nové písničky.Když už to píšu tobě tak tam o
tobě taky něco napíšu. Nejlepší s tebou bylo to lyžování teď na lyžo-bobu.
Ta poslední ta černá to bylo parádní a těšim se na příští rok a chci jezdit
zase s tebou. :)) Když to všechno zkrátim tak mám Tebe i Poutníky moc
ráda a jsem ráda, že jsem Váš poznala.
(Bebina, 2 body)
Vliv na můj život tak jako , když sem u poutníků tak se cítím normálně
můžu se chovat normálně kdybych se choval tak jak se chovám na poutnících ve škole tak se mi smějí nevím proč ale to je jedno prostě sem rád že
sem s vámi.
(Řízek, 2 body)
S oddílem mě je stále prima,
na výpravách občas zima.
Nadlábnem se a jdeme ven,
zima přece přeje všem.
A když už je jaro tady
nemám pocit a nálady,
že prý nějaké deprese,
to se mnou přece netřese.
Nekoukám furt na bednu,
jinak za rok vyblednu.
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Venku slunce krásně pálí,
vezmu všechny svoje známý
A k Poutníkům přidáme se
ve stromovce budem přece,
proháněti koloběžky,
tam nebudem chodit pěšky.
Máme sport i krásnou barvu,
rodinnou i prima švandu,
mám vás vážně všecky rád
to Korbič vám říká zas. (2 body)

Oddíl Poutníci | 2015 | web: poutnici.desitka.cz

HRÁTKY
1. najdi Báru
2. Najdi jeden rozdíl

RÉBUS
Za správné řešení je jeden bod
Qˇtina
(řešení posílej na oddilpoutnici@gmail.com, nebo jej pověz Opičákovi do
konce prázdnin)

SLABIKÁŘ

Má máma má mámu. Máma mé mámy má mámu. Máma mámy mé mámy
nemá mámu. Máma mámy mé mámy měla mámu.
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PALINDROMY

Palindromy jsou věty, které lze číst z kterékoli strany. Ať je čteš zleva
doprava, nebo zleva doprava, vždy bude věta dávat smysl. Asi znáš klasiky
jako „Motýl malý tom“, ale palindromů existuje nespočet. Na serveru g.cz
jsem našel méně známé palindromy.














Olda vidí divadlo.
Maloval hlavolam.
Ale jo, děva Roma na Moravě dojela.
Dámo, na Florenci picne Rolfa nomád.
Žiju tu již od dne dividend. Dožiju tu již.
Lež! Na míči v cele cvičí manžel.
Marmeládu udá lemrám.
Udá Dádu.
Je chuj, on je chuj. Juchej! No juchej!
Natrh i Melčákovi vokáč, lem i hrtan.
Dar hotelu Letohrad.
Pohanko, z okna hop!
Ani ližina, ani Žilina.

JEDNÍM TAHEM
Zkus to také a výtvor nám pošli do dalšího čísla
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BOBŘÍCI
Co jsou to bobříci
Jsou to zkoušky nejrůznějších Tvých vlastností, schopností, znalostí i dovedností. Věř, že žádný bobřík není nesplnitelný a že ho splnila řada lidí
před tebou.
Za každého splněného bobříka dostaneš kartičku, kterou si můžeš
vlepit do svého zápisníku. Po splnění všech bobříků ukaž všechny kartičky
vedoucím. Dostaneš nášivku, kterou můžeš hrdě nosit na své oddílové palestině, kterou dostaneš, až se staneš členem kmene (po splnění ZOZ).
V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto zkoušky (bobříky) chlapcům
Rikitan na schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své klubovně) i na výpravách za město – a hlavně pak na táboře ve Sluneční zátoce. Proč těmto
zkouškám Hoši od bobří řeky říkali „bobříci“, co vše při jejich lovu zažili,
kdo to byl Roy, jak strašila Zelená příšera a jiné věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to vše se dočtete právě v knize Hoši od bobří řeky.
Pusť se i TY do lovu bobříků Pusť se i Ty do lovu bobříků, aby ses
přesvědčil, jaký jsi, co dokážeš - a aby ses také v něčem zdokonalil, něčemu se naučil, něco dobrého získal! Uvidíš, jaké pěkné příhody při lovu
prožiješ - a jakou radost budeš mít z každého uloveného bobříka.
Tak jen s chutí do toho! Lovu zdar! Lovu zdar! Lovu zdar!

PŘÍKLAD:
15. Bobřík hmatu
Jeho barva je světlezelená. Nastřihej si z tvrdého papíru 10 koleček, 10
čtverečků, 10 trojúhelníčků a 10 malých obdélníčků. Pomíchané obrazce
pak co nejrychleji rozděl poslepu do připravených krabiček (např. od zápalek). Trvat ti to nesmí déle než 89 vteřin.
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DANA BÁSNÍCÍ

Znáte děti vlka? Že prý hodně kouše,
není to však pravda, i když kuře zardouše.
Je to pouze tehdy, když má velký hlad,
nakrmit své děti, musí zas a zas.
Jinak je to dobrák a je plachý velice,
jeho malé děti - jsou od vlčice.
Vlčata jsou slepá - do deseti dní,
pak koukají na svět, jak se rozední.
Ta vlčata malá, jak medvíďata jsou,
až jednou vyrostou, povedou smečku
svou.
Věrnost a oddanost je velice šlechtí,
vždyť je následují jejich vlastní děti.
Za smečkou stojí a neuhnou,
jsou to rytíři pod kožešinou.

OPOŽDĚNÝ DOPIS
Jak jsem od ježíška dostal koloběžku
Nastal štědrý večera my šli konečně k vánočnímu stromku.
Začal jsem rozdělovat dárky. Ale, už pod stromečkem nic nebylo a já byl
trochu zklamaný. Když se rodiče začali uculovat otočil jsem se a pod dekou uviděl kola. Ano byla to koloběžka a já měl radost. Taková podobná
co jsme na ní jezdili ve stromovce (24hod na koloběžkách).
A jelikož poslední dobou je o vánocích letní počasí hned 25.12.2014 jsme
jí jeli projéct a prostě super.
(Bez redakčních úprav: Korbič, 1 bod)
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DÁDOVY ÚPRAVY FOTEK
Dádu baví Gimp

Oceňujeme 2 body do dalšího šk. roku!

HLÁŠKY
Opět se nám nahromadily vtipné hlášky, bavte se.





(divadlo s využitím určených slov) Koza v roli motorkáře: „Uf, chce se
mi kálet. Uuufff.“ Kulička v roli policajta: „Tak, vy půjdete do vězení,
protože na veřejnosti se nesmí kalit!“
Chumba: „Ten Kachna je frajer. On projezdil všechny svoje měďáky na
kárce. Ale on dokonce platil klukům za to, že je může tahat a vozit do
kopce.“
Paměťák Krtka: „Tvůj oblíbený pes není bígl, z tolika knedlíků zvedl se
ti kýbl.“
Michal se snaží vyprávět příběh na dobrou noc, děti dělají bugr, a tak
smutně s povzdechem řekne: „Bla, bla, bla a zase bla…“ Koza: „Jé, to
byla hezká pohádka, ta se mi líbila!“
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Chumba na nástupu: „Má někdo něco k ostatním?“ Pepek: „Já, já,
já!“ Chumba: „No, tak co chceš, Pepku?“ Pepek: „Tadá!“
Bláťa: „Tak co, Kiki, jak ses vyspala?“ Honza: „No, nestálo to za nic,
večer bude muset znova.“
Korbič se sedřenou tváří druhý den po srážce se zdí: „Já se pral, ale
zeď dostala víc!“
Bára na poradě k táboru: „No a na cestě k molu budou světla, ty svíčky.
No a povedou k tomu… (…) Jak se to jmenuje? Jo! molu!“
Bebina komentuje aprílové číslo Škrpálu s prázdnýma stránkama: „Já
to otevřela na tabletu, nic, pak na PC, nic, tak beru notebook, nic a až
u mobilu mi došlo, že je to apríl a je to schválně!“
Bláťa: „Dřív jsem taky byla ráda, když mi mobil dosluhoval. Těšila jsem
se, že dostanu novej. Ale teď už si ho kupuju sama.“ Op: „No, to já
vždycky dostal na ten nejlevnější a když jsem chtěl lepší, zbytek jsem
si doplatil.“ Michal (47 let) skromně: „To já si všechny mobily už kupoval sám.“
Opičák: „Hele a jak vzniklo to slovo observatoř?“

ROPUCHA OBECNÁ

Na stavění tábora nás doslova obskakovaly žáby. Konkrétně ropuchy
obecné. Trochu si je přibližme.








Jejím úhlavním nepřítelem je člověk, ať už se jedná o neukázněné automobilisty či znečišťování přírody nebezpečnými látkami.
Svrchní strana těla je bradavičnatá a má různé odstíny barev - šedou,
hnědou
Za očima jsou umístěny jedové žlázy, které v případě ohrožení vylučují
ostrý dráždivý sekret. Sliznici v tlamě predátora výrazně podráždí, pro
lidské končetiny ale nebezpečný není.
Ropucha má jako všichni obratlovci kostru, která ale neobsahuje žádná
žebra.
Hlava je tvořena lebkou, jejíž součástí jsou bezzubé čelisti.
Končetiny jsou poměrně krátké, a proto ropucha dokáže dělat jen
menší skoky. Nejvyšší výška skoku je okolo 25-30 cm.
Jejich růst je velmi pomalý. Pohlavní dospělosti dosáhne samec ve třetím a samice ve čtvrtém roce věku. V průměru se dožívají 4-9 let. Maximální věk, který byl naměřen v zajetí, je 36 let.
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Najdeme ji v kulturní krajině, má-li k dispozici jezera, příkopy atd.
Svůj domov najde v nížinách i v horách. Je možné na ni narazit v lesích,
polích i zahradách a často se vyskytuje také ve sklepích.
V Česku patří tato ropucha k nejhojnějším obojživelníkům.
Tento živočich se vyznačuje převážně noční aktivitou. Pouze v době
páření, zjara, občas též za deštivého počasí je aktivní i přes den.
Vyskytuje se od března do října.
Živí se různými suchozemskými živočichy přiměřené velikosti - měkkýši,
žížalami, pavouky, svinkami, mravenci, brouky aj. Velcí jedinci (staré
samice) dokáží spolknout i mládě myši.
Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Ropucha_obecná

Ropucha obecná, stavění tábora 2015, terasa srubu
Foto: Opičák
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PŘÍBĚHY NA DOBROU NOC

Na dobrou noc si čteme z knížky, nebo vyprávíme příběhy. Buď jsou to
příběhy, které vyprávějící slyšel, nebo někde četl, anebo to jsou příběhy
úplně vymyšlené. Počínaje Vánočkou v roce 2013 se je snažíme zaznamenávat.

Na webu jsou pod odkazem
http://poutnici.desitka.cz/pribehy-na-dobrou-noc

V archivu naleznete











jedné SIMkartě (Lyžo-bobo 2015) – Vypráví Opičák
pánovi (Lyžo-bobo 2015) – Vypráví Opičák a Tesák
Soutěž žab (lednovka 2015) – vypráví Opičák
Bojovník a mnich (lednovka 2015) – vypráví Michal
Dotor Who – Nová královna (lednovka 2015) – vypráví Michal
kinožidličkách (Dubnovka 2014) – vypráví Opičák
Co betonář Vincek vyprávěl o vlkodlacích (Únorovka 2014) – vypráví
Opičák
Pohádka, která neměla konec (Lyžo-bobo 2014) - vypráví: Michal
Kterak sirotci získali nový domov (Vánočka 2013) - vypráví: Opičák
zhuleném komárovi, zfetovaném slimákovi, otravném pomeranči,
Slendermanovi a kapající kapce (postavy na přání – tedy vymyslely je
samy děti, Vánočka 2013) – vypráví: Opičák

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A
LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
→←

Ševcovský tovaryš Jíra, si vyrobil z jemné kůže křídla. Vyšplhal na střechu,
zamával křídly, skočil, spadl dolů a zabil se. Konec pohádky.

INZERÁT

Opičák hledá ilustrátora pro svou knihu Hon na piškoty. Jedná se o několik
málo obrázků – jednoduchých ilustrací. Podmínkou je přečtení knihy, od
kterých se má odvíjet smysl ilustrací. Více info právě u Opičáka.
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EKOPORADNA MOPÍKŮ

Mladí ochránci přírody, pod nimiž jsme registrovaní, mají na svých webových stránkách Ekoporadnu. Zde se můžeš zeptat na úplně cokoli z oblasti
ekologie (ochrany přírody). Doba odpovědi je většinou ještě v den odeslání
dotazu.

Příklad zodpovězené otázky:
V materiálu Magistrátu jsem se dočetla, že se prý nemají dávat plata
od vajíček do papírového odpadu. Proč?
Papírová plata na vajíčka jsou vyrobena již ze zpracované (recyklované)
papíroviny a obsahují „krátká vlákna“, která již dále nelze využít. Takže
proto patří obaly od vajíček do směsného odpadu.
Ekoporadnu navštiv zadáním adresy http://emop.cz/ekoporadna do
svého prohlížeče.

ZDRAVOVĚDNÍ TESTÍK: 2 b.

Jdete s kamarádem na procházku, když tu náhle vidíte mladíka, kterému
odhadujete věk 20–25 let. Drží se za hrudník a ztěžka oddechuje. Když se
zeptáte, co se stalo, odvětí, že se mu jen udělalo z ničeho nic špatně. Prý
se potřebuje vydýchat. Po malé chvíli ale bledne, sedá si na bednu, která
je poblíž. Říká, že má mžitky před očima a je mu na zvracení. Stěžuje si
na svíravou bolest hrudníku. Když s vámi mluví, všímáte si, že se mu stále
hůř dýchá. Mezi větami se jakoby zastavuje a potřebuje se nadechnout.
Řešení pošli na oddilpoutnici@gmail.com, nebo řekni Opovi do 31. 8.
a) Má úžeh, nebo úpal. Necháme sedět ve stínu, dáme mu na hlavu mokrý
ručník a do ruky vychlazený energy drink pro doplnění tekutin, ten nejen
doplní tekutiny, ale díky iontům doplní minerály mnohem rychleji, než
voda.
b) Svíravá bolest na hrudi a dušnost, to bude infarkt! Však to bylo nedávno
i v Ordinaci. Rychle ho položíme na zem do stabilizované polohy. Nedbáme
jeho protestů, že si zamaže kalhoty. Zavoláme 112. Podáváme mu chlazené tekutiny (v zimě teplé, ale ne horké).
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c) Jasná mdloba! Položíme ho na záda, zvedneme mu nohy, ať se mu krev
vrátí do hlavy. Dáme mu napít vlažné vody pro doplnění tekutin, a pokud
máme, tak pečivo. Žvýkáním podpoříme tvorbu slin a zvyšujeme průtok
krve.
d) Pomůžeme mu vstát a opřít se, pokud by zvracel. Asi něco špatného
snědl, ale až to bude venku, určitě se mu udělá líp. Možná ještě někde v
lékárničce najdeme černé uhlí, to by mu taky mohlo pomoci.
e) Náhlá bolest na hrudi a dušnost, s tím si není dobré zahrávat, mohl by
to být infarkt. Kamaráda necháme dál v sedě, ať sedí tak, ja je mu to
samotnému nejpříjemnější. Hlídáme jeho stav a voláme 155. Podíváme se
do lékárničky, jestli tam nenajdeme jednu tabletu Acylpyrinu, kterou by
mohl rozžvýkat. Upadne-li do bezvědomí, hlídáme dýchání. Pokud
přestane dýchat, otočíme ho na záda a zahájíme resuscitaci. Tu provádíme
dokud nepřijede záchranka, nebo dokud nezačne dýchat (pak se navrátíme
ke kontrole dechu), či dokud sami neodpadneme vyčerpáním.
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PODPORUJÍ NÁS

Mnohokrát všem děkujeme, nesmírně si finanční, materiální i duševní podpory vážíme!







Milan Suchý (Mylun, oddíl Skasapa): 5.000 Kč na nové regály/police a
ostatní vybavení klubovny
Magistrát hlavního města Prahy: pravidelné dotace v různé výši
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: pravidelné dotace v různé výši
Pavla Benešová: poskytování materiální pomoci (tužky, pastelky, papíry, lepidla…)
Míla Lacina: pomoc při dřevostavbách, výroba rekvizit a pomoc se dřevem všeobecně bez nároku na honorář
Michal Kocián: stěhování, autodoprava, stavební práce na nové klubovně

A dále všichni lidé, kteří nás podporují slovně, skrze Facebook, příspěvky
ve Škrpálu, i jakkoli jinak. Bez Vás by to taktéž nešlo!

UPS…!
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OBCHŮDEK
Batůžek s poutnickým znakem








Velký hlavní prostor se stahovací šňůrou
Šňůra připravená pro nošení přes rameno i na zádech
Materiál polyester 210D
Rozměr batohu 44×33 cm
Rozměr loga 10×10 cm
Doba dodání 4–6 týdnů, dle počtu objednávek

Dostupné barvy: bílá, modrá, světle modrá, šedá, červená, oranžová,
mořská modrá, žlutá, jablečná zelená, růžová

(barvy se mohou mírně lišit)
Cena: 100 Kč

Taška přes rameno s poutnickým znakem







Bavlněná taška, dlouhé uši
Materiál 100 g/m2
Rozměr tašky bez uší 38×42 cm
Rozměr loga 10×10 cm
Doba dodání 4–6 týdnů, dle počtu objednávek
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Dostupné barvy: přírodní, modrá, červená, limetková, oranžová, bílá,
žlutá, růžová, tyrkysová, světle zelená

(barvy se mohou mírně lišit)
Cena: 90 Kč
Objednávku pošli na oddilpoutnici@gmail.com, do předmětu napiš
OBCHŮDEK a do zprávy druh, počet kusů a barvu.

TRAPAS ☻◙☺○
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MIKYHO FREESTYLE KOUTEK

Condor

No hands

Opo grind heel whip

Kick less

Deck grap

Whip do radiusu

Na koloběžce jezdím zhruba půl roku. Nejkratší doba, co jsem se učil trik,
byla asi půl hodiny. Jezdím ve skateparku na Strašnické a v Monster skateparku v Modřanech (ulice Vltavanů 5 a potom kousek po proudu Vltavy).
(oceňujeme 2 body)
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TAKOVÁ KRÁSNÁ KOLÁŽ NÁM ZDOBÍ TAJNOU FACEBOOKOVOU
SKUPINU, KDE SE DOMLOUVÁME NA ORGANIZACI ODDÍLU

INDIÁNSKÉ ZNAKY↔
Vřele doporučujeme naučit se je co nejdříve
Myslím to s vámi dobře, nikdy nevíte, kdy se budou hodit… (Opičák)
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PAPARAZZI

K tomuhle snad ani nemáme co
dodat
Bára, park na Dejvické (Praha)

Někdo si neumyl hrnek v klubovně
(nezávidíme)

Bláťa vzala roli ve
filmu Děsnej doják 2,
kde bude hrát selku a
dojit krávy.

TYTO 2 FOTKY měly být
údajně navždy zničeny!
Naštěstí se nám je podařilo získat
z Národního archivu na Chodovci.
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POSEDLOST

Předpokládám, že není Poutníka, který by neznal Bářinu posedlost zvířátky.
Ano, skutečně je to posedlost. Není tomu tak dávno, co jsem na její pokyn
odstraňoval každého šneka, co jsme viděli na cyklostezce, z asfaltu. Představte si to, když tomu bylo po dešti. Jediné, co neuznává jako roztomilé
zvířátko je slimák. A ten je tak nádherný a má právo na život úplně stejné!
Byl jsem zatažen do zverimexu na Floře, kde jsem trpělivě čekal,
než se Bára rozněžní nad všemožnými trpícími zvířaty v terárkách (jo, ty
agamy fakt vypadaly, že se jim chce ven). Když tu náhle došlo na zakrslé
králíky. Prostě jeden obyčejný králík, asi takový jako ty, které jsme na
vesnici krmili s bráchou trávou, co jsme prostrkovali výpletem v králíkárnách. A dost podobný těm, co nám naše nejmilejší babička připravovala
na smetaně. No to bylo skvělé jídlo. Až na to, že tihle byli o něco menší.
Bára pohlédla svým kukučem, který jsem si před vítězoslavným odchodem ze zverimexu (ale jo, je to hezký se na zvířata podívat, ale líp na
mě působí ZOO, kde je o ně postaráno fakt asi líp) musel vyfotit.
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ZOZ: POZOROVÁNÍ
Zápis křečka, který zajistil splnění bodu do zkoušky
Základní oddílová zkouška, Příroda, bod f
Usaď se někde v přírodě (les, louka, nebo i zahrada) a pozoruj alespoň 15
minut okolí. Zaznamenej co nejvíce živých organismů (od rostlin – zkus je
určit, přes ptáky po hmyz, který leze v trávě). Udělej o svém pozorování
záznam do Poutnického zápisníku a předlož jej pro splnění tohoto bodu k
nahlédnutí.

Křečkův zápis
Sedím nabřehu řeky Střeli. Místo stolečku na psaní píšu na pařezu, kterému
nádherně voní kůra. Předemnou když zvednu hlavu stojí květina, která se
hýbe do rytmu větru. Voda teče a hučí. Ta voda se plazý rychlostí slimáka.
Však mě to neva. Sleduju jí a uvědomuju si jak je ta příroda promyšlená a
krásná.
Předemnou je les. Cítím vůni, kterou nedokážu popsat jedním slovem. Ta vůně je sladká, nádherná, uklidňující. Teď mi tu na pařezu jde
mravenec. Hrozně rychle utíká. Nevidím ho.
Slyším zpěv ptáků. Jsou šťastní. Nevidím je. Je to tu nádherné. A
jak tu sedím, tak si všimnu listu, který vypadá jako čtyřlístek, však je to
jen trojlístek.
Voda hučí a někdo do ní háže žapky. Slunce svítí a mě se tu líbí.

TESÁK SE TĚŠIL NA TÁBOR

Dnes v noci jsem vstal a hrabal jsem do peřiny a máma na mně Luky co
hledáš já nic znova co tam hledáš a já Ešus.
(1 BOD)
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SPOLEČNÉ ZÁŽITKY↨
Budu vám vyprávět příběh. Je to příběh o příbězích.
Před nějakým časem jsem byla s mým bratrem v divadle. Bylo to dobrovolnické divadlo, a tak v obecenstvu bylo plno známých a ti nosili květiny
svým lidem.
Když jsme to s bratrem pozorovali, tak nastalo něco zvláštního. Před
mnoha a mnoha lety, když jsem ještě neuměla ani psát a ani si zavázat
tkaničku, jsme jako roztomilé děti rozdávaly květiny hercům. To jsme dělali rádi a nadšeně. Až do jednoho rozdávání. Bylo to černé divadlo, a herci
byli k nerozeznání. Požadavek byl - dejte květiny ženě, a dítěti. No, ale
jak mezi těmi černě oděnými lidmi máme poznat ženu a dítě? Tragédie.
Chodili jsme po jevišti jako bludný Holanďan hledající místo k přistání.
Zoufale jsem procházela řadu černých osob tam a zpět. Nakonec to dopadlo dobře, kytice jsem se zbavila, a od té doby jak já, tak bratr jsme
odmítali dále rozdávat květiny.
Dávno tomu.
Ta vzpomínka mi ale vyvstala na mysli právě v chvíli, kdy rozdávali takto
květiny v tom divadle.
„vzpomínáš, jak jsme dávali tu kytku v tom černém divadle?“
„Jo, to bylo hrozný“
„Jo, to bylo“
Ten společný zážitek, to, co se odehrálo před pár desítkami let, ale přesto
je tak hluboko v naši duši. Bratr přesně ví.
Bratr si přesně pamatuje i tu samou pohádku o stromu lidožroutovi, a měl
z ní stejné noční můry, jako já.
„Dala jsem si takovou tu dobrou horkou čokoládu“ Dí přítelkyně mého bratra bratrovi.
„Takovou tu na špejli?“
„Ano, přesně tu.“
To je to kouzlo dlouhého vztahu. Přeci jen sedm let je sedm let.
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Společné vzpomínky, zážitky.
Takové chvíle prožijete i nyní. S ostatními z tábora. Ať to bude něco
opravdu hezkého, nebo v tu chvíli nepříjemného. Za rok, dva, deset, dvacet si budete moct sednout s kamarádem a říct: „vzpomínáš, jak jsme
tenkrát v Zátoce pláňat na táboře… Vzpomínáš?“
„Vzpomínám…“
Na klidné východy slunce, na zatápění kamen, na potůčky mezi stany a
bahno všude. Vzpomínám na běhání nahoru a dolů, když jsme padali únavou, vzpomínám na lamu ze slámy, vor z PET flašek. Budíček ve čtyři ráno
a odvoz bůh ví kam - vraťte se jak umíte. Na to vše vzpomínám.
A na co budete vzpomínat tento rok?
(Jenůfka)

Ne vždy jsou zážitky hezké, ale později rádi vzpomínáme!

Vytopená klubovna Tuláků
z Malešic 2011

Chumba spadl
z longboardu –
Top Gear 2015
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Miky shozen Hulkem do
zátoky 2015

Slejvák na puťáku
Miky na ušním 2013
– Indiáni 2013
Tatranka snědl proviant 2012
Šikula si rozsekla hlavu při bruslení 2013
Zdenda si přetrhal vazy 2014
Celé koloběžky propršely 2014
Martin sešlehal Opičáka za zašívání se cca 2008
Korbič narazil do značky 2014
Sabotování táborové noční hry Opa a následný noční
výsadek 2010 Bebina se ztratila na sjezdovce 2015
Nestihli jsme vlak z Kamenice
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ ►◄
(Honosněji napsané slovo „organizace“)
Úspěšně jsme odehráli celoroční hru s názvem Superhrdinové
Naše fotoalbum již čítá 101 fotoalb
A náš biograf má sbírku více než 111 videí
Naše Tajné oddílové nakladatelství (TON) má na kontě již 17 publikací
Miky splnil tajný bod
V kmeni je nyní 6 členů (Bláťa, Opičá, Michal, Miky, Chumba, Večerka)
Rozhodli jsme se propracovat další stezky, které bude možné plnit po
Základní oddílové zkoušce
 Máme novou a prostornější klubovnu
 Pracujeme na tom, aby byla provouschopná
 Koupili jsme nový foťák a už nám nafotil super fotečky a natočil videa








Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto XX. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Neprodejné, výhradně pro členy a přátele oddílu Poutníci
Náklad: 40 ks, dotisk možný

Na tomto čísle spolupracovali: Bláťa, Dana, Dáda, Korbič, Miky, Bebina,
Řízek, Tesák
Nepodepsané příspěvky: Opičák
Přední obálka: Opičák a Yellen
Kontakt na oddíl:
oddilpoutnici@gmail.com,
poutnici.desitka.cz,
728 312 480 (Bláťa)
Aktivity oddílu Poutníci podporují Mladí ochránci přírody z prostředků MŠMT a
MHMP. Více o naší organizaci se dozvíte na tulaci.eu a na www.emop.cz

S t r a n a | 39

Oddíl Poutníci | 2015 | web: poutnici.desitka.cz

SKALPY Z POSLEDNÍ DOBY
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