AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

27.4.
8.5.
17.-18.5.
24.-26.5.
14.-16.6.
27.-29.6.
3.-7.7.
27.7.-10.8.

Jednodenka
Jednodenka
Koloběžky
Květnovka
Červnovka
Stavění tábora
Putování po Šumavě
Letní tábor

Místo

Poznámka

Helfenburg Bude celkem zima
Bude možná zima
Stromovka Více na straně 7
Keblov
Tajemství
Keblov
Husinec
Keblov

Putovní výprava
Každá ruka k dílu vítána
Končíme u koní a poutě
poutnici.desitka.cz/tabor

 Každou středu pořádáme schůzky, kde se věnujeme rozmanitým akti-

vitám. Ať už je to pohybová, logická či kreativní činnost. Na schůzkách se
taktéž učíme poznávat a chránit naši přírodu jak logickým (tj. učebním,
kdy se dozvíme co je jaká rostlina a jak vypadá jaké zvíře) způsobem, tak
i citem (na schůzkách teorie a získání povědomí, na výpravách konverze
do praxe).
Každou středu od 16:30 do 18:30 na adrese Pod Strašnickou vinicí 23

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy
 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce jako třeba lyžo-bobo
 V červenci chodíme na puťák
 V srpnu jezdíme na letní tábor, který ukončuje celoroční hru
Letní tábor je v termínu 27.7.-10.8.
Hlaste se na telefon 777 334 383 (Michal)
nebo na e-mail oddilpoutnici@gmail.com
Obratem obdržíte papírové přihlášky.
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ÚVODNÍČEK
První stránka pro druhé číslo
Drazí Poutníci,
za dveřmi je údajně jaro a za našimi okny pořád mráz. Mnoho lidí si v
takovéto době stěžuje a naříká, ale má to vlastně smysl? Záleží opravdu
na tom, jak venku je? Zkuste se na chvíli pozastavit a zamyslet se, co
vlastně necháváte ovlivňovat svojí náladu. Využijte raději své lamentování
nad zimou k hledání pozitiv. Uvědomte si ty chvíle, kdy je vedro, že se
nemůžete hnout. V takových chvílích si přejete, abyste měli co jen závan
studeného větříku.
Všechno má své světlé stránky, stačí se pořádně dívat. Svět není
vždy černý, svět je takový, jaký si řeknete, že je. Pravda, momentálně je
převážně ledový a s teplotou, která nepřesahuje náladu rozzuřené postarší
dámy. Ale pořád je nádherný. Jen si prohlédněte tu krásu, kterou může
vykouzlit jedině zima. V létě se vám nestane, že se probudíte a vše se
třpytí. A už vůbec se vám nestane, že se, ať chtěně, nebo nechtěně,
sklouznete ještě u vchodu do vašeho domu. Můžete si ještě užít ten pocit,
když se vrátíte promrzlí domů a dáte si horkou vanu.
Jistě, všichni bedlivě vyčkáváme příchod teplejších proudů, abychom pomalu mohli odložit otravné vrstvy teplého oblečení. Nemůžeme
se dočkat, až nám po ránu budou zpívat ptáci a budeme se moci bezstarostně promenádovat ulicemi beze strachu, že nám i po krátké procházce
upadnou prsty. Jaro je krásné roční období. Vím, že je složité se radovat
ze zimy, když už trvá déle, než má předepsáno. Pokud opravdu shledáváte
toto období depresivní, mám ještě jednu věc, která vás může potěšit.
Jaro pomaličku přichází. Sice nenápadně, ale začíná klíčit. Můžete
se zahřívat myšlenkou, že v zemi pomalu klíčí semínka, co tam ještě na
podzim zasel vítr. Ledy pomalinku ubývají a sněženky pomaličku zvedají
své hlavy zpod země. Dívejte se pozorně kolem sebe a zkuste vystopovat
začínající jaro. Nic není bez konce, dokonce ani když z toho máte takový
pocit.
Neztrácejte naději a světlo vašim krokům ;-)

Za redakci Poutníkova Škrpálu vaše Šikula (3body)
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ZBLOUDILÁ BÁSNIČKA
Aneb co se najde v šuplíku
Do redakce časopisu nám přilétla pěkná básnička, kterou napsala Eva na
konci letního tábora léta páně 2012. Samozřejmě jsme ji museli otisknout!
Děkujeme za každý příspěvek, který nám posíláte.
Konec tábora se blíží,
je nám z toho smutno,
oči se nám z toho klíží,
zopakovat je to nutno.
Tenhle tábor výjimečných,
je pln lidí báječných,
Pro všechny je tento tábor,
tak pojďte na náš nábor.
(Eva – 2 body)

Vtípek ze schůzky (foto a záznam konverzace: Opičák)

„No ale
vždyť to jsou
sedačky
z auta.“

Strana | 4

„To je
dobrý, tady
je to jako
v autě.“
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LYŽO-BOBO

(Tesák – 2 body)
Strana | 5

Oddíl Poutníci | II/2013 | web: poutnici.desitka.cz

Netradiční zápis do kroniky
Opravdu vynikající zápis do kroniky nám poslala Rajča. Bláťa ho přečetla
na únorové poradě vedoucích a sklidil obrovský úspěch. Doslova nás to
všechny šokovalo! Samozřejmě ho vedoucí zaslali do škrpálové redakce a
my ho již knihtiskem tlačíme ostošest.
Na nádraží všichni sraz,
Ráno byla buchta, čaj,
Michal nestih odjezd zas.
teď si ještě chvilku hraj.
Mládí vlakem odjelo,
Lyžaři a bobaři
starým nic jiného nezbylo,
na svahy už vyráží.
než do auta věci dát
a do Krupky pospíchat.
Lyžaři to popletou,
do Německa zajedou.
Předtím,ale čekali,
Bobisté se oblékají,
až Michala přibalí.
rukavice dohledají.
Směr Teplice vyrážejí,
Děti mají boby v ruce, sáňky,
Dubské holky se na ně z výloh smějí. že prý Michal nechce.
V Krupce byli za chvíli,
bydlení se divili.
Místa málo, bordel všude,
kdo tu s námi asi bude?
Tři kočky a Gábinka,
byla druhá skupinka.

Drobné Michal z kapsy bere,
autobus ten sotva jede.
Když na kopci zastavíme,
sníh konečně uvidíme.
Něž však dojdem ke svahu,
Michal se drží za hlavu.
Denča zase něco měla,
bota se jí rozlepila.

Kde spát budem teď už víme,
závěsům se podivíme.
I Poutníci dorazili sem,
může začít jejich rej.
Vemem provaz uzle známe,
Mnozí snědli řízek, chleba, teď je Baťovky jí uděláme.
něco zahrát třeba.
Skokánek jsme našli tady,
všichni na něm jezdí rádi.
Budem běhat tam a zpět,
Boby, ale praskaly
žabáky si dáme hned.
a sáňky se flákaly.
Teď už ale rychle spát,
o bobování si nech zdát.
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Na kopci se nožík brousí,
Hejkalovi trčí fousy.
Na místě, co nemaj být,
Vlčák musel zakročit.

Míše s Řízkem mrznou ruce,
tak čekají na rodiče.
Lenka s Vaškem se jim smějou,
svařákem je nezahřejou.

Přituhne nám maličko,
růž nám kreslí na líčko.
Od vrtulí do kopce,
bobovat to zase chce.

Mám za sebou hroznou tůru,
Žwejka táhne poma vzhůru.
Bobisté co čekali,
autobusu se dočkali.

Daník v džínách sjíždí kopce,
ten však, ale přestat nechce.
Michal kouká, vous si hladí,
bere boby a už valí.
Kráva ho teď předjela,
kus pytle si prodřela.

Děti přijdou baštu mají,
chlapi dřevo pohledají.
Vlčák oheň rozdělá,
teplíčko je potřeba.

Máje mrznou nohy, ruce,
s ostatníma zůstat nechce.
Čapnu Máju, boby taky
a vracíme se sami zpátky.
Vlčák nás teď dobíhá,
Michal klíče posílá.
Komáří vrh opouštím,
o lyžařích přemýšlím.
Řízek běhá, kopce sjíždí,
lyžáky nemá jsou prý v níži.
Radka boty obouvá,
Jenda pomoc vyhledá.
Radku nové boty mučí,
Bláťa jí je nandat musí.
Radka na svah přišla hned,
kopců sjela jenom pět.
Lyžaři se otáčejí,
jako Žwejkal skákat chtějí.
Strana | 7

Jde se na hrad,
hledat zpráva,
Travel si nás zase žádá.
Vlci vyjí, svíčku mám,
za Travelem musím sám.
Tesák první vyrazil,
na ducha tam narazil.
Umřel Travel, ve sněhu leží,
kde je poklad se jim svěří.
Poklad mají za chvilku,
najdou tam jen sušenku.
Krtek kouká, nevěří,
co bude dnes k večeři.
Po sekané s kytarou,
odvážní si zapějou.
Honza zpívá, lžíce ladí,
pak s kytarou ho to baví.
Teď už, ale zase spát,
Bláťa u nich musí stát.
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Než Michal poví příběh celý,
Poutníčci nám oněměli.
V neděli je budíček,
plejbojový zajíček.
Budím Zdendu, Hejkala,
je to pro ně zábava.

Než se oběd připraví,
stará garda vyrazí.
Rajča dělá průvodce,
na hrad Krupka zajít chce.
Lenka kouká do dálky,
Vašek zkoumá baráky.
Po návratu do domů,
vařím v malém kastrolu.

Míša s Denčou chleby mažou,
marmeládou vše umažou.
Dopoledne vtípek dáme,
radost si tím uděláme.
Kdy to bude nevíme,
Řízek přeje nový rok, Hugo dělá bublinky už honíme.
Žwejkův skok.
Až se všichni najíme,
urychleně balíme.
Opičák si zavýská,
když Manka vidí Cipíska.
Ahoj musíme si říct
A co Miky, kde ho máme,
a k autobusu vyrážíte vstříc.
Padroubka mu pohlídáme.
Předtím, ale nakonec
řekneme si známou věc:
SVĚTLO VAŠIM KROKŮM, POUTNÍCI.

(Rajča)
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KOMIKS
Příhody pišišvora Ťupky
Tentokráte o tom, jak se mu nevyplatilo řídit se literaturou

(Opičák)

Poutníci na Petřínské rozhledně
Strana | 9

Oddíl Poutníci | II/2013 | web: poutnici.desitka.cz

KRONIKA
Aneb co se událo stručně
Tři králové: Tříkrálový dar
V den, kdy tři králové přišli do Betléma přinést dary Ježíškovi jsme potkali
na Staroměstském náměstí tři krále i my. Zazpívali nám úryvek písně My
tři králové jdeme k vám a předali nám dary v podobě oddílových propisek
a prvního čísla oddílového časopisu Poutníkův škrpál s názvem První zvonění.

Jednodenka na Petřín
Vydali jsme se na Petřín. Viděli jsme se v zaoblených zrcadlech a také
navštívili Petřínskou rozhlednu.

Lyžo-bobo
Na lyžařskou výpravu jsme jeli do Krušných hor. Konkrétně do městečka
Krupka. V sobotu jsme se rozdělili na dva týmy. Lyžaři a bobisti. Lyžaři
měli dokonce mezinárodní výpravu, protože špatně odbočili a přejeli na
Cínovci státní hranice. Sněhu bylo sice málo, ale na lyžování to stačilo. Na
boby jakbysmet. Některé boby však tradičně nepřežili a museli jsme je
vyhodit.
Mimo zimních hrátek jsme se snažili najít zbloudilého cestovatele s pokladem, což se nám povedlo. Byl celý zasypaný sněhem, tak jsme ho nerušili
z posledního odpočinku. Jen jsme si vzali poklad, kterého by byla
škoda.
Chceš vědět více? Pak přelistuj na stranu 5.
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Únorovka: Bílý leknín
Na únorové výpravě jsme museli pomoci zářícím hvězdám. Jedna hvězda
byla však velice zvědavá a spadla na zem. Zachránil jí chlapec z kmene
Odžibvejů, který ji ukryl před slunečními paprsky a z hvězdičky se poté
stala zajímavá květina. Kytce se však nelíbilo na místě, kde rostla a chtěla
na jezero. Zkusili jsme si rozdělávat oheň na sněhu a nechat roztát led
v kotlíku. Nakonec jsme vše zvládli a květinka se dostala na vodní hladinu.

Březnovka: Vyhořelé tee-pee
Výprava začala, jakoby se nic nedělo. Někteří zpívali u kytárky, někteří
hráli ve druhém patře fotbal s kapesníčky. Večer se šlo spát. „Proč se nic
neděje?“ říkal si v duchu každý z nás. Když jsme usnuli, probudilo nás
bušení na dveře a když jsme se rozkoukali, stála u našich spacáků indiánská
babička, co žádala o nocleh. Prý ji shořelo tee-pee. V průběhu výpravy
jsme sbírali věci, ze kterých jsme poté postavili nové tee-pee. Za odměnu
nám babička dala hadry, ze kterých jsme vyrobili míč a hráli indiánskou
plácanou.
(Web, zapsali vedoucí)

INDIÁNSKÝ KVÍZ

A) Jak se jmenovaly dva kmeny, které bojovaly o válečnou sekyru a my se
s nimi setkali na podzimních prázdninách?
1. Kvakonové a Odžibvájové
2. Šošoni a Walla-Walla
3. Kvakiutlové a Odžibvejové
B) Jak vznikly stromy?
1. Prostě vyrostly
2. Manitou chtěl dosáhnout na květiny a tak jim poručil, aby rostly
3. Čeptaweh se chtěla ukrýt před sluncem
4.
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C) Co se stalo ze zvědavé hvězdy, která spadla na zem?
1. Kámen
2. Nic, hvězdy přece nepadají na zem
3. Květina
D) Proč Šošoni ničili Totemový obřad ostatním kmenům?
1. Nemají rádi totemy
2. Protože se jim v den Totemového dne ztratilo dítě a už se jim nevrátilo
3. Protože se nudili
E) Co jsme museli vytvořit pro Den a Noc na zářijové výpravě?
1. Slunce, vodu, rostliny, zvířata a hvězdy, Měsíc, zvěř žijící v noci,
stín
2. Slunečník, opalovací krém, lehátko a peřinu, baterku, kamna
3. Slunce, mraky, žížalu a Měsíc, severku, ježibabu
(Bláťa)

Soutěž o 3 body!
Kdo napíše správné odpovědi a přinese je na jakoukoli akci, nebo je pošle
na email oddilpoutnici@gmail.com (na Facebook, atp. nereagujeme), má
šanci dostat celé 3 body do bodování.
 Vítěz bude ten, kdo bude mít nejvíce odpovědí správných
 Pokud se sejde více lidí, kteří budou mít stejný počet odpovědí správně
a nikdo nebude lepší, získají 3 body všichni
 Odpovědi odevzdávejte do 16.6.2013 do půlnoci
Správné odpovědi spolu s výherci naleznete v příštím čísle.
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INTERNET
Youtube
Přibyla videa ze schůzek a jedno video z naší dílny pro kraťasy (rozuměj
krátké filmy), která se jmenuje Poutníkův biograf z lyžařské výpravy.

Facebook
Zde se dozvíte vše nejdříve a dozvíte se i to, co se jinde nedozvíte. Naše
Facebookovské stránky jsou takové méně formální, zkrátka pro zarputilé
Poutníky. :-) facebook.com/oddil.poutnici

Fotogalerie
Přidali jsme fotky ze všech výprav a jednodenek a dokonce i jednu fotogalerii ze schůzky.

Bodování
Zprovoznili jsme online bodování. Na webu je k nahlédnutí průběžně aktualizovaná tabulka. Jak si na tom vedeš? Jukni sem:
poutnici.desitka.cz/bodovani-2012-2013/
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CO JSEM DĚLALA MIMO ODDÍL
Jak jsem byla v kanále
Psalo se 24.11.2012...
Je pár minut před desátou hodinou dopolední a já vystupuji z tramvaje na
nejmenované zastávce v Praze. Čekám, než tramvaj odjede. Zahlídla jsem
Opici, vyndávám sluchátka z uší. Pozdravíme se a začneme se bavit o tom,
co nás čeká. Na protější straně ulice sedí Gabča a Klárka z oddílu Sův.
Natěšení a plní energie se vydáváme ke vchodu do toho tajemného světa.
Já, Klárka a Gabča ještě nevíme, co nás čeká, ale náš průvodce pro tento
den, Opičák, už to má zmáklé, a tak neoplývá takovým nadšením.
Uplyne pár minut a z nás se stanou bezďáci v otrhaných starých hadrech,
holinách, čepicí a ve dvou případech i helmou na hlavě. Čekáme, než
z dohledu u vlezu do kanálu (ano, jedná se o skutečný kanál, kde tečou
splašky ) zmizí maminka s dětmi (což se nakonec stejně nestalo), uděláme společné foto (kdyby se náhodou objevil ještěr ze Spidermana a
ukradl někoho z nás) a jdeme na to.
První pohled byl, jak když koukáte do tunelu. Za vámi světlo a před vámi
pouze tma. Co přišlo potom, bylo naprosto kouzelné! Nevěřila bych, že
nějaký kanál může být tak krásný a světe div se i čistý. Stěny i podlaha
byly vyzděny cihlami červené barvy. Zápach sice občas zavál, ale opravdu
se nejednalo o něco nesnesitelného (věřte mi, smrad kanálů ve městě před
deštěm je daleko horší a co teprve, když si vzpomenu na jímkaře v Keblově :-D). Jedinou nevýhodou bylo, že průchod nebyl přizpůsobený na
takové čahouny jako je Opice nebo já. Proto jsme si občas šmrncli helmou
o strop. Po cestě jsme potkali několik obrovských prostor, kde bylo
spoouuustu vody a udělali několik desítek fotek. Poslední zastávkou před
východem z kanálů byl netradiční pohled na Vltavu, do které tento kanál
ústil.
Děkuji Všem zúčastněným a hlavně děkuji Opičákovi za super výlet s průvodcem!!! Už se moc těším na další takovou akci 
(Blaťa)
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NOČNÍ KLUBY
Nebojte, nejsme zvrhlý oddíl. Noční klub je v našem oddíle označení pro
slušnou zábavu. Když jdou děti na výpravě spát (v ty dvě ráno po noční hře
^^ ), vedoucí mají obvykle touhu slézt se u kamen a namísto spánku pořádat porady. Zde se diskutuje o všem možném i nemožném a výsledkem
jsou leckdy vypečené hry, příběhy, radovánky. Po této poradě odchází
moudřejší (?) vedoucí spát.
Vždy se ale najde pár vedoucích, jež zůstanou vzhůru a rázem se
místnost změní právě na noční klub. Tím označujeme seskupení hrstky lidí,
kteří si povídají o všem možném a jsou rokováním tak zaujati, že odchzí
spát až v brzkých ranních hodinách.
Do redakce se nám dostal záznam jedné konverzace z nočního klubu,
ve kterém byli Hugo, Žwejkal a Bláťa. Zajímavé však je, že zapomněli na
to, že je výprava, kluci jsou v práci a přes noc mají mýt okna banky a Bláťa
zapomněla, že musí ráno vstávat. :-) Konverzace probíhala skrze sms. Záznam se nám bohužel nepodařilo získat celý, avšak i ten výběr stojí za to.
Hugouš a Zwejk okna myjou, ani chvilku se neulejou.
Makají na bance do rána, zabývají se špinavýma oknama.
Nejdřív okna najarujou a pak je i vystěrkujou.
Je jim zima veliká, Hugouš žvejku vyžvýká.
A Žwejk pauzičku si dává a pak hurá sláva,
budou tučný konta mít, love použijí na co budou jen chtít. :-D
Zatímco my makáme, je to pěkná prúda, básnička k nám přiletí, což je
dobrá vzpruha.
Je to krásné věděti, že na nás někdo myslí a nejsme jak před rokem zase
sami v tísni.
Žwejkal okno namočí a Hugo hned přiskočí,
stěrkou mává, to je krása, Žwejkalovi srdce jásá,
že jim to tak krásně jde, pudou domu jedna dvě.
Jak tu báseň skládáme, práci trochu flákáme
to vsak ale nevadí, kvalitu to nezmění.
Až se lidé ráno vrátí, jiskra sluneční je uchvátí,
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paprsek je pošimrá, užijou si hepsika.
Musíme se k práci vrátit, nesmíme náš elán ztratit,
dobrou noc pac a pusu, přejeme ti rychle v klusu.
Dekuju Vám velice, mile je to, že přejíce
mi dobru noc, ráda mám vás moc.
Ať vám jde to od ruky a splníte nároky,
co bankéři si vymysleli a starosti nadělali.
Ted už jen se rozloučím a postaru to ukončím.
Dobrou s kobrou :-*

Ranní probuzení indiánkou, které shořelo tee-pee (2 ráno), březnovka
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ZAPEKLITÁ ŠIFRA
O co se jedná
V každém Poutníkově škrpálu (počínaje tímto vydáním) bude sekce Zapeklitá šifra, ve které vždy najdete nějakou zašifrovanou zprávu. Vaším
úkolem bude se pokusit, danou šifru do vydání příštího dílu vyluštit. Protože je na to poměrně dlouhá doba (prozatím přibližně čtvrt roku), nečekejte nic lehkého. Obsah tajné zprávy vím pouze já (Yellen), takže se do
luštění mohou pustit jak děti, rádci tak i ostatní vedoucí, případně kdokoliv, kdo nemá s oddílem nic společného. Podle toho, kolik luštitelů bude
úspěšných, bude další šifra adekvátně těžší/lehčí.
Až se někomu podaří šifru vyluštit, nikomu neprozrazujte, jak jste
na výsledek přišli a zašlete e-mail se jménem/přezdívkou, textem tajné
zprávy a jednoduchým vysvětlením, jak jste šifru vyluštili na zapeklitasifra@seznam.cz
Za správné řešení obdržíte 2 body do bodování a čestné místo v seznamu
luštitelů v příštím čísle Poutníkova škrpálu.

Úspěšní luštitelé
Zde naleznete vždy úspěšné luštitele z minulého kola, seřazené podle
toho, kolik dní po vydání časopisu se jim danou šifru podařilo rozluštit.
Dále zde bude text minulé zprávy a princip, jakým byla zašifrována. Protože se ale jedná o první šifru, žádné úspěšné luštitele tu nyní nenajdete.
Pokud ani po měsíci nebudete vědět, jak na to – sledujte náš web
(poutnici.desitka.cz), kde se objeví malá nápověda. Ale musíte počítat s
tím, že budete v žebříčku až za těmi, komu se to podařilo dešifrovat bez
nápovědy.

Závěrem
Na nic nečekejte – pokud budete mít chvilku čas, zkuste šifru rozluštit
dříve, než ostatní! Ukažte vedoucím, že i jako děti si s tímto úkolem
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dokážete poradit rychleji a lépe. A naopak, copak byste to byli za vedoucí, kdyby byly děti v šifrování zdatnější, než vy? Tak hurá do toho a
nezapomeňte, že není určena jen pro členy oddílu a může si ji zkusit rozluštit každý!

Šifra
4 + 73 + 2 + 8 + 82 + 53 + 82 + 5 + 43 – 7 + 63 + 3 + 2 + 73 + 43 +
53 + 63 -74 + 32 – 8 + 43 - 73 + 63 + 94 + 53 + 82 + 74 + 8 + 43 + 8 –
7 + 73 + 83 + 62 + 43 - 94 + 2 + 7 + 32 + 52 + 53 + 43 + 8 + 63 + 82 74 + 43 + 33 + 73 + 82 -62 + 32 + 94 + 2 + 7 + 63 + 6 + 32 + 62 - 23 +
63 - 62 + 32 + 5 + 73 + 93 + 23 + 42 + 53 + 32 + 5 + 43 - 63 + 3 + 32
+ 74 + 53 + 2 + 8 - 23 + 32 + 53 + 93 – 8 + 32 + 62 + 8 + 63 – 8 + 32
+ 92 + 8 - 62 + 2 - 32 + 6 + 2 + 43 + 53 - 82 + 83 + 32 + 3 + 32 + 62
+ 93 - 62 + 2 + 42 + 63 + 73 + 32 =
(Yellen)

Výroba modelu tee-pee na březnové výpravě
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SLOVNÍ HŘÍČKY
Odebíráme vždy jedno písmenko z názvu filmu
 Francouzská sojka - dvojice newyorských detektivů bojuje proti nelegálnímu obchodu s ptactvem
 Pošťák vždycky voní dvakrát - o počátku metrosexualizmu mezi poštovními doručovateli
 Válka loků - psychologické drama z období prohibice
 Šestý sysl - zahrádkářská kolonie je neustále terorizována inteligentními hlodavci
 Lví krá - dokument o lvu, kterého vychovávaly vrány
 Návrt idiota - poslední hodiny na Deepwater Horizon před osudovou
katastrofou.
 Božský ruce – německo-singapurské drama z věšteckého prostředí
 Walker Texas Anger - příběh mapující toulky naštvaného Texasana
 Dokonalý Tik - životní příběh šíleného hodináře
 Bořek tavitel – horor, USA
 Princezna ze lejna - dokument o netradičních sochařích
 Jak se udí princezny - příběh ze života kanibala
 Obecná kola - historický film kde hlavní roli hraje kruh
 Postižiny - veselé i smutné chvíle v životech handicapovaných
 Údolí čel - povedená taškařice ze zákulisí České filharmonie
 Jak svět přichází o báníky - socialistický realizmus na téma těžce pracujících Ostravských horníků
 Osobní srážce - o krutém důsledku dluhů, exekutorech a dalších trápení
- studijní materiál
 Jáchyme hoď ho do Troje - ze života pražských taxikářů
 Petrolejové lamy - Souboj čilských honáků proti nadnárodní olejářské
lobby
 Dobrý voják Šejk - aby potlačil povstání na svém území, neváhá Háfiz
Imam Mufassir nasadit svůj vlastní život.
 Kola základ života - co je příčinou zvýšené obezity americké mládeže?
 Schindlerův sezam - film z drsného konkurenčního prostředí velkovýrobců müsli tyčinek
 Plíšky - veselohra z Poldi Kladno
 Táci - pronikavá sonda do prostředí školních jídelen
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 Ostře ledované vlaky - fantastický epos ze sibiřské magistrály
 Ať žijí uchové! - pohádka z prostředí ORL
 Přednosta sanice - historické romantické drama ze zubní ordinace na
přelomu století
 Hledá se emo - film podle skutečné události.
 Pan Au - příběh hypochondra
 Sed statečných - o úskalí používání latrín v zákopové válce
 Forrest gum - dokumentární film o těžbě kaučuku
 Pá třetí říše - malá židovská holčička se loučí se svým rodným krajem
 Moulové 3D - prostorový pohled do vybraných ministerstev
(Michal)

VZKAZOVNÍK
Aneb pohádkové bytosti vítány
Na oddílovém webu poutnici.desitka.cz máme v pravém menu vzkazovník. Každý tam
může napsat, co se mu zlíbí. V poslední době se nám na něm usídlily pohádkové bytosti
a hojně komentují. Uvádíme zde přepis komentářů (čtěte odspoda nahoru):
Racochejl: Ts! Jarní úklid... Doufám, že vás ještě nenapadne mýt si uši, nebo si česat
vlasy. To by byl konec světa a já bych šel o les dál.
pan Krbec: Ruprechte! Dovolená končí - lenošení končí, jde se uklízet! Za tu dobu, co
jsem na Kulíkově nebyl, nahromadil se tu pěkný svinčík!
Opičák: To je supr filmec, ale chce to vidět ve 3D, jinak to nemá ty správný grády. Jsem
nemocnej, taky bych ocenil tip na film.
Edvadr: Pátek třináctého je ideální film z táborového prostředí.
Ruprecht: Holobrádka, přestaňte se tu hádat a radši mi dejte tip na nějaký dobrý film.
Začínám se tu nudit, když kastelán odjel na dovču.
Bláťa:
Opičák: jejej, to nás jede na výpravu. Kdo bude zlobit, bude spát venku na mrazu. :-)
Rumcajs: Já to nebyl! Cipísek mi to potvrdí.
Vodník Česílko: Že to byl zase ten darebák Rumcajs?! Já si na něj počkám za dubem,
vezmu mu bambitku a to bude koukat, jak mu vypráším kožich!
Hajnej Robátko: Hmmm.., to mě mrzí, Česílko že jsi přišel o křesílko:) Ale my bydlíme
až za Černými lesy, zkus se zeptat v Řáholci, jestli tam někoho neviděli, jak ho nesl :)
Vodník Česílko: Omlouvám se, že vám do toho vstupuju, vážení, ale když mě naštvete,
tak pustím stavidlo a to budete mrkat, jak se velká voda vrátí. Mimochodem... Již dlouho
postrádám své vodní křesílko a začínám vzteky schnout.
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Jelen Větrník: Věřím Hajnýmu Robátkovi, když řekl, že jak velká voda odnesla pana Kotrče, tak už se nevrátí... ani ta velká voda:)
Poutníci: Michale, alespoň je vidět, že to tu žije. Jsou oddílové weby, kde o komentář
téměř nezavadíš. :-)
Cukrářka: Neboj se, Větrníku. Já mám okolo domu pro každý případ protipovodňové zábrany a sadu potápěčských lahví.
Michal*: To je osud všech stránek, které umožňují veřejné diskuse. Kdo jsme, je tu vidět v akcích, na odkazech na FB a fotogalerii. Má-li tohle okýnko klesající úroveň, vypovídá to víc o těch, kdo sem přistupují zvenku:)
Kanibal: To je uchylárna tady, ještě napište že máte rádi děti :) třeba na česneku.
Jelen Větrník: Hajnej Robátko a Jelen Větrník jsou přátelé, jak známo. Ty, Cukrářko, asi
nosíš cukrovinky do velkého domu pana Kotrče. Tak bacha, aby Tě taky neodnesla voda:)
Cukrářka: Nespapal. Tebe si nechávám zatím na pultu. Nikdo tě ale nechce, protože ti
seschla šlehačka.
Jelen Větrník: Mě tedy ještě nespapal:)
Robátko: Tak jistě na smetaně, se šípkovou, nic proti.
HAJNEJ: Tak to já mám zvířátka rád... ;) :)
Robatko: Hajnej to je ten co krmi zviratka aby je mohl strilet.
Yellen: Kdo je to vůbec ten Hajnej? Nevíte někdo?
HAJNEJ: Nepovídám píšu :D
Opičák: Ale nepovídej. :D
HAJNEJ: Já vám dám Hejkala :P
jsem HAJNEJ

CITÁT TOHOTO ČÍSLA
„Ležel jako oběšenec.“
(ŽWEJKAL)
Ano, i to se může stát, když se vedoucí snaží vymyslet z hlavy již dvacátý
originální mord ve známé hře Městečko Palermo. Autorem tohoto citátu je
Žwejkal, který ho pronesl na své schůzce 6.3.2013 přibližně v 17:02. Dodnes tento slavný citát visí na čestném místě oddílové nástěnky.
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JARNÍ VĚTRY
Jaroslav Vrchlický
Když máme oficiálně to jaro, na závěr Poutníkova škrpálu jsme vybrali
tématickou báseň od našeho dnes již bohužel opomíjeného básníka.
Rád slýchám z jara bouřné větry váti.
Má duše hne se, jak by chtěla bráti
se s labutěmi, které z jihu spějí,
a jak by chtěla v jejich vírném reji
nad step, jež dřímá, nad moře, jež duní,
se vznést a volat: Nesu jaro s vůní,
dám pažitu je, sadu dám a lesu,
a řeknu vlnám: Rychle vstaňte k plesu!
a řeknu k ptákům: Rychle vstaňte k písni!
Mám pro vše lék, co bolí vás a tísní;
lesk mého nebe kalný zrak váš zjasní,
co klíčí v srdcích, vstane, bude básní,
co klíčí v zemi, bude plným klasem,
a bude plodem; všady jedním hlasem
o novém jaru rozlehnou se zvěsti.
Já řeknu kmetu, který suché klestí
na kraji lesa sbírá: Ustaň, chudý,
jsem tobě teplo, já proniknu všudy,
do ňader země i v tvou jizbu šerou!
A milující dívce: Písní sterou
vzduch naplním, v nichž láska bude pláti!
Rád slýchám z jara bouřné větry váti.
Vždy zdá se mi, když v tmavých nocích
dují,
že rozumím, co sobě vypravují:
Teď křídlo mé se pustou plání kmitne,
a v krátce tady bude pole žitné,
v něm koukol s chrpou, svlačec s
zvonkem bílým:
a kam se nyní s drsnou písní chýlím,
tam děvčata len modrý budou pleti,
a s nimi v závod všecko bude pěti,
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v azuru skřivan a křepelka v trávě;
kol těžký ruch se zbudí ve doubravě,
a zazní lomoz pluhů, bran a rýčů,
a koní řeht, hlas lidí, praskot bičů
a táhlý zvuk, při němž se brousí kosa,
stád bujná vřava, píseň, kterou bosa
si dívka nesouc žencům oběd zpívá,
a matky píseň, jež před vedrem skrývá
své dítko v snopů stín, je uspávajíc;
zřím jahodu, jež v hustém listí zrajíc
chce utržena býti v kráse svojí;
žní vidím shon a slyším, jak se pojí
z těch různých zvuků bouřná hymna
plesu.
Rád ustoupím a schovám se v šer lesů;
ať země bují k zdaru pro člověka,
ať nový život v její žíly vtéká,
klas rozvlní a v hrozny plamen lije,
ať vše jest život, ples a poesie!
Rád slyším z jara bouřné větry váti.
Má mysl vždycky v starý park se vrátí;
zřím chýši, z mračen lesů smavě zírá,
vlašťovka u ní stébla k hnízdu sbírá,
a jaro tu, ač neví o něm zima.
Tak přes rameno stařeně, jež dřímá,
se dívá smavý hošík zlatovlasý.
V své duši cítím nové světy krásy.
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ
(Honosněji napsané slovo „organizace“)
 Bláťa, Hugo a Opičák získali kvalifikaci z kursu Kvalifikace mimoškolního kolektivu dětí a mládeže.
 Uvedli jsme do praxe Dovednosti a Základní oddílovou zkoušku
 Stále se snažíme získat vlastní klubovnu. Víte někdo o nějakém
nebytovém prostoru (sklep, půda, zahradní domeček) na Praze 10
a okolí? Dejte nám o něm prosím vědět. Čeká vás malá odměna. :)
 Začali jsme připravovat letní tábor
 Máme jasno ohledně příští celoroční hry
 Víme, kam pojedeme v příštím školním roce na výpravy
 Zavedli jsme veřejně přístupné elektronické bodování
 Průběžně aktualizujeme web a oddílový Facebook
 Veškeré materiály a komunikaci prosím nyní směřujte především
na oddílový e-mail oddilpoutnici@gmail.com
 Na vzkazovník, který je na našem webu začaly přispívat i pohádkové
postavy. A Děda Mráz se nám dokonce plete i do plánování porad. :-)

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto 5. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)

Na tomto čísle spolupracovali: Tesák, Rajča, Eva, Bláťa, Michal, Yellen,
Žwejkal, Hugo, Opičák
Grafická úprava, kompletace a třídění příspěvků: Opičák
Korektura a schválení k tisku: Bláťa
Kontakt: oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 777334383 (Michal)
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
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