AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

Místo
Štáb
Jaroměř

23.-25.5.
Červen

únorovka
březnovka
dubnovka
24 hodin na
koloběžce
Květnovka
Zdravověda

13.-15.6.

Červnovka

Hosíň

2.-7.7.
26.7.-9.8.

Puťák
Tábor

Husinec
Keblov

14.-16.2.
14.-16.3.
18.-20.4.
16.-17.5.

Stromovka
Keblov
Praha

Poznámka
Místo zatím nejisté
Místo zatím nejisté
Stáj Smraďoši
Nejisté uskutečnění
Spaní v kaolinových dolech
Konec na pouti!

 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 Moskevská 63 (nová adresa!)

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy
 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce
 V lednu jezdíme lyžovat
 V květnu závodíme na koloběžkách
 V červenci chodíme na puťák
 V srpnu jezdíme na letní tábor, který ukončuje celoroční hru
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ÚVODNÍČEK
První stránka pro páté číslo
Statečné srdce, nechť nás provází,
pozdrav z celoroční hry Rytíři. Vybral jsem ho pro první řádek dalšího Poutníkova škrpálu, již pátého v řadě, zcela záměrně. Víte, statečná srce nás
provází vlastně celou dobu. Je jedno, jestli zrovna hrajeme Indiány, Rytíře,
nebo Star Wars. Všechno děláme s tím nejlepším úmyslem, a když se někdo splete ve svém chování, ať už úmyslně, nebo provede něco, čeho potom lituje, omylem, statečně skloní hlavu a druhým se omluví. To co nás
tedy provází, jsme vlastně my sami, náš kolektiv, který je pevný a jako
celek neotřesitelný. Važme si proto každého dne, kdy můžeme být spolu
a nechat se provázet sebou samými – svými srdci, hledat ze všech cest,
které si každý šlapeme jiné, tu jedinou velkou, která se postupně buduje
– i když nikdy nebude zcela dokončena, v čemž je její kouzlo.
V tomto čísle jsme se mimo jiné zaměřili i z tohoto důvodu na takové menší ohlédnutí se za minulým rokem. Vzpomněli jsme na to, co se
nám povedlo a kam náš oddíl směřuje. Přeji příjemné počtení a teplo ve
spacácích. Noci jsou totiž tak chladné, že i vedoucí nosí nejen venku, ale
dokonce i uvnitř teplé spodní prádlo dle rady Limonádového Joea.
Světlo Vašim krokům, Poutníci. Nechť Vás i nadále statečné srdce provází.

Opice,
šéfredaktor redakce Poutníkova škrpálu
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM MINULÝM

Zamysleli jsme se nad tím, co se nám v minulém roce povedlo. Vznikl
z toho seznam, který není nejkratší a nese za sebou mnoho hodin práce.
Máme z toho ale nesmírnou radost a budeme se o to víc snažit v dalším
roce, který už neklepe na dveře, ale už sedí u stolu uvnitř naší klubovny!


















Web získal uživatelsky příjemnou podobu, je v něm všechno aktuální a snadno
nalezitelné. Jsou doplněné veškeré materiály. O každé akci píšeme krátké
zprávy, abychom věděli, co se kdy stalo. Navíc máme vlastní, na naše požadavky neomezený prostor. A to díky společnosti UpDown Media s.r.o. (Horydoly.cz, Koupání.cz, Desítka.cz), se kterou máme velice dobré vztahy.
Udržujeme naši Facebookovou stránku téměř real-time, reagujeme na vaše
ctěné dotazy a komentáře, sdílíme pravidelně statusy s důležitými informacemi, fotky ze všech akcí a videa.
Máme novou klubovnu, která je konečně jen naše, tedy není „sterilní“. Můžeme si ji vyzdobit, můžeme do ní kdykoli, zkrátka je to pouze naše doupátko.
Navíc dobře vycházíme se správcem, který je nám k ruce.  S její rekonstrukcí jsme si dali mnoho práce a mnoho práce ještě bude.
Začali jsme vydávat Poutníkův škrpál, oddílový časopis. Vyšlo již 5 čísel.
Zavedli jsme bodovací systém a pravidelně ho aktualizujeme. Na letním táboře odměňujeme výherce!
Zavedli jsme systém Google dokumentů, díky kterým můžeme plánovat dění
v oddíle mimo osobní setkání a neohrabanému posílání aktualizovaných dokumentů emailem.
Zviditelňujeme se na různých webech v podobě článků, videí a fotek.
Zavedli jsme pravidelné porady vedoucích, které máme jedenkrát do měsíce.
Tam řešíme nejen papírování a organizaci akcí, ale také program celoročních
her a táborů.
Zavedli jsme tradici komentovaných promítání fotek za uplynulý školní rok a
účastníme se tradičního závodu 24 hodin na koloběžce.
Fotky z akcí jsou upravené, promazané na příjemné množství a navíc brzy po
akcích. Také je zálohujeme na bezpečném úložišti.
Vznikl Poutníkův biograf, j.o. (jsme omezení). Tato produkce vlastní svoji
střižnu, ve které vznikají delší či kratší filmy/videa nejen z akcí. Vše je pak
nahráno na náš Youtube kanál, terý vznikl také během minulého roku.
Začali jsme jezdit na nová místa, namísto otřepaných ubytoven. 
Stále rozšiřujeme své řady. Máme již pod 30 aktivních dětí!
Spolupracujeme s dalšími oddíly, jako například s oddílem Sůvy, Krhúti, Tuláci nebo třeba s Ginkgáčema.
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POEZIE
Pulzovala struna
na kytaře elektrické,
od noci až do rána,
jak to bylo velkolepé.

Nevidí se zrovna často
takováhle slezina,
tancuje tu vážně všechno,
parádní je ozvěna.

Rozezněla celé město,
zvuky byly rozlehlé,
i krysám hezky bylo,
hrála přece v kanále.

Krysí fesťák, to je něco,
umí pařit, to se ví,
vědí o tom všechno,
každý z toho oněmí.

Combo přitom tancovalo,
hýbalo se do všech stran,
při punku i pogovalo,
když jsem začal hrát.

Navezli si stánky s pivem,
párky, buřty, klobásy,
jako prase v žitě žijem,
vůbec nic nám neschází.

Přilez ke mně bezdomáč,
z tej potkaní díry,
trošku zaváněl mu frak,
jako shnilé sýry.

Kanál žije svým životem,
je to krásně podsvětí,
však po třech dnech jsem znaven,
jdu domů se vyspati.

Nechtěl po mně drobné,
pouze půjčit kytáru,
že prý je to nutné,
chtěl si zahrát postaru.

Opičák, V kanále je hej

Sotva hrábl do strun,
vykulil jsem oči,
pak jsem si je promnul,
musel jsem si skočit.
Bezdomáč to teda válí,
a já už tancuji,
rock ‚n‘ roll jak v šedesátých,
s jednou krysou laškuji.
Ječí, křičí bezdomovec,
jako Elvis Presley,
teď se to tu kumuluje,
krysy se sem slezly.
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Já jsem malý Poutníček,
na zádech mám uzlíček.
Uzlíček je, věru, velký,
mám tam všechno, jen ne deky.
Stačí spacák, ešus, lžíce,
vyrazil jsem příliš hbitě.
Nemám skoro vlastně nic
- jen tohleto chtěl jsem říct.

Korbič a mamka Dana, nepojmenováno, 2 body do bodování
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Máš oči jako dvě studny
kolem dokola lehce zvlhlé
a dole, tam v hloubi na dně plavou dva smaragdy
Jejich jemný odstín zelené mne nenechává v klidu
A přec do nich mohu koukat s uvolněním
Nikdy nenasycen
Miluji je tak, že bych je bez zeptání uloupil, nebýt tvé
aby nemusely hledět na černošedo kolem
Uložil bych smaragdy pod polštář, aby spočinuly, byť jen na chvíli
ale spíš na pár let
A dal bych je do medu, aby je tvá hlava netlačila
až ulehneš
Zítra by ses probudila
a vím, že by ses divila
jakto že je dnes tak krásně
a hladila mne po vlasech
Jen bych se pousmál

Opičák, Loupež

JEŽÍŠEK JE HOLČIČKA

Všichni získávají do celoročního bodování po jednom bodu.
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FOTODVOJSTRÁNKA

Promítání fotek a videí z Indiánů

Mayská psychoakce pro Seniory

Podzimky - Templáři

Listopadovka - Rudolf II se Sirael

Podzimky - program pro Seniory
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Mikulášská schůzka
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Schůzka Poutníci mají talent,
na snímku Miky předvádí vosu

Vánočka v Pořešíně u Kaplice

Večerní hra - Karlín

Putování za vánoční vločkou

Poslední schůzka v roce 2013:
Vánočka v Pořešíně u Kaplice
bruslení
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KRONIKA
Aneb co se událo stručně
Promítání fotek za rok 2012/2013:
V nově otevřené poutnické klubovně proběhlo komentované promítání fotek a videí z akcí
za školní rok 2012/2013, ve kterém jsme hráli celoroční hru Indiáni. Vytvořili prozatímní
rekord počtu lidí v klubovně. Celkem se nás sešlo 19, z toho 11 dětí. Shlédli jsme i táborové video.

Podzimky - Templáři:
Snažili jsme se na doporučení jednoho obchodníka vpít do řádu Templářů a vzít si z jejich
pokladu věc, která nás posune blíž ke Svatému grálu. To se nám po přísahách věrnosti
řádu podařilo a my v rokli našli klíč k pokladu. Ten byl ukryt celou dobu v naší lóži! Řeklo
nám to páže Černého rytíře, které se vydávalo také za Templáře. Templáři nás nechytili
u činu, ale věděli, že jdeme po pokladu, a proto nás vyloučili z řádu. Naštěstí jsme si
z pokladu odnesli záhadný kus něčeho, o čemž se domníváme, že nás posune v hledání
dál. Jako čestní rytíři jsme ostatní z pokladu nechali na svém místě.

Mayská psychoakce pro Seniory:
Na podzimkách jsme shlédli dokumenty a věrohodné materiály, ze kterých jsme zjistili,
že mayská civilizace nezanikla. Mayové odcestovali do vesmíru a vyvinuli technologie ke
zničení lidstva. Konec jejich kalendáře značil dobu, od které se vracejí postupně na Zem
a páchají zde zvěrstva v podobě mučení lidí a provádění brutálních obřadů.
Shodou okolností o tom věděli i členové oddílu Sůvy. Domluvili jsme se, že společně zachráníme svět, což s nám nakonec povedlo. Od kněze jsme se dozvěděli, že
máme uloupit vzácné kaktusy. Tak jsme šli. Potkali jsme cestou K. H. Máchu u Máchova
jezera, který recitoval báseň May. Byl ovládnutý mocnými silami Mayů, a tak nás chtěl
dokonce zabít. My byli však rychlejší. Pohřbili jsme ho a šli si vybojovat kaktusy, které
jsme snědli a dostali se do jiných myšlenkových sfér. Setkali jsme se s mayskými bohy,
kteří nám dali pomocnou ruku v podobě amuletů.
Dalšího dne jsme vyhráli souboj se všemi přeživšími Mayi. A dokonce Miky skolil
kopem do kuliček nebohou obrovskou gorilu, kterou Mayové ovládli při svém obřadu a
poštvali ji proti nám.

Mikulášská schůzka:
Nejprve to vypadalo jako super schůzka. Rozdělili jsme se na dvojice. Jeden dostal za
úkol s druhým nakreslit kočku a druhý z dvojice psa. Muselo se mlčet a nesmělo se
psát. :-) Co vzniklo bylo vtipné. Pak jsme si řekli něco o KPZ a máme za úkol přinést ji
na další schůzku. Ještě jsme měli poznávačku Prahy, ale pak se to stalo! Přišel k nám
Mikuláš a za 3 písničky (Rána v trávě, Toulavý boty a ještě něco) nám dal nadílku. :-) V
klubovně nás bylo ten den 18!!!
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Listopadovka – Rudolf II.:
Na listopadovce jsme se potkali s Rudolfem II. a jeho šaškem, který stále prováděl nějaké
lumpárny. Rudolf nás požádal, abychom donesli alchymistovi magistru Kellymu návod na
stvoření čisté duše jménem Sirael. Sice nám recept po cestě uloupil kumpán sira Boltona,
ale uplatili jsme ho a magistru Kellymu jsme recept donesli. Tomu se skutečně podařilo
Sirael stvořit a Rudolf II. ji může učit tanci, řeči a všemu, co se mu zlíbí. Magistru Kellymu
nadutost nescházela, ale my si řekli, že je to jeho problém.

Vánočka – Loupeživý rytíř a Bílá paní:
Černý rytíř přišel s listinou od krále Karla IV. Přečetl nám z ní o loupeživém rytíři Drápovi,
který sužuje se svou bandou místní kraje a kdo jej „přivede katu“ bude odměněn. Sepsáno Léta páně 1350. Po té nám řekl o jednom dávném zvyku. My slavíme Vánoce a
doufáme, že uvidíme zlaté prasátko..., ale v jeho časech se lidé chodili za noci dívat na
zříceniny dávných hradů, zda nespatří Bílou paní.
Šli jsme na zříceninu a Bílou paní, chodící mezi zbylými zdmi, uviděli. Náhle se
na hradbách objevila tmavá silueta v klobouku, popadla Bílou paní a oba nám zmizeli z
očí! Bylo nám jasné, že to celé spáchal ten loupeživý rytíř.
Druhý den jsme se pustili do příprav Vánoc. Ono se to s Bílou paní má totiž tak,
že pokud se nám opravdu povede vánoční atmosféra, uteče Drápovi a jeho bandě (jako
duch) a objeví se u nás.
No povedlo se nám to, jakpak by ne. Stromeček byl ozdoben výhradně tím, co
jsme vlastnoručně vyrobili, každý si nakonec odnesl nějaký dárek, nadělený – jak jinak –
od Ježíška a i ta Bílá paní se objevila a poděkovala za záchranu. Jen toho Drápa jsme z
hlubokých lesů nevyhnali a katu ho nepřivedli. Ale jak víme, každý nakonec dostane, co
si zaslouží, i loupeživý rytíři.

Poslední schůzka v roce 2013 - bruslení:
Poslední schůzka v roce 2013 byla, jak se to již stává tradici, na Ovocném trhu, kde jsme
bruslili na přistaveném kluzišti pro veřejnost. Sice přišlo méně dětí, než minulý rok, protože měly rýmičky a kašlíčky, ale i tak jsme si to užili a příště se budeme snažit nalákat
i ostatní, aby doma simulovali zdraví (a řekli třeba, že se nachladili až na bruslích :-)).
Miky měl kšandy, za které jsme se chytali a on nás nedobrovolně vozil, pak jsme
se koulovali sněhem, který byl na okrajích kluziště a byla to prostě sranda. Na konci jsme
si popřáli krásné Vánoce a taky hezký další rok a byl konec schůzky.

Večerní hra - Karlín:
Na tradiční Večerní hře jsme se dozvěděli historii Karlína a získali hromadu sladkostí. 

Putování za vánoční vločkou 2013: Ctěnice:
Třetí ročník putování za Vánoční vločkou se odehrál doslova pohádkově! Navštívili jsme
zámek Ctěnice, kde probíhá výstava kostýmů z nejrůznějších pohádek, jako např. Tři
oříšky pro Popelku, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Princ a Večernice aj. Také jsme
zjistili, že naše děti a ani vedoucí nejsou vedeni v Knize hříchů v samotném Ctěnickém
pekle. Krásné povánoční protažení nožek jsme završili procházkou ve Vinořském lesoparku u Vinořského zámku, kde jsme mimo jiné viděli na vlastní oči, co vše dokáže
udělat blesk se statným dubem.
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SEŠ POŘÁDNEJ PANKÁČ?!

Vzhledem k tomu, že ste si jako voblíbili moje punkový hraní na kytáru
(pro neznalý: rozuměj buď že neumim něco zahrát, jak by se mělo, nebo
sou to vopravdový punkový skladby, co ti lichotěj ušní bubínky tak, že máš
chuť pogovat) a dokonce si některý písně pamatujete a pobrukujete, nesem vám s Chumbárem (kterej je můj pankáčskej soudruh – hlavně v jeho
nadupaný pankáčský káře značky Panda) takovej testík, kde si můžete
votestovat svoje znalosti. Sou tam různě těžký votázky. Třeba Špinavý
záda snad zná každej, ale nejtěžší písničky, který si pobrukujeme jenom
zřídka, sou jakože složitý, nebo je to prostě vo tipování. Tak panku zdar a
dejte vědět, jak ste na tom. Řešení najdete v dalším čísle tohodlenctoho
plátku, dyby něco. Ale zkuste si to nejdřív zakroužkovat a vyhodnotit.
SOUTĚ Ž: Vyhraj punkový cédeso! Kdo do konce
února odevzdá svý odpovědi a bude mít aspoň
polovinu odpovědí správně, získá pankáčský
cédéčko s pečlivym výběrem od Chumbajzny! No
a kdo bude mít nejvíc odpovědí správně, tak dostane extra bonusový cédeso navíc. Takže můžeš
získat vlastně celkem dvě cédesa! Jo a když budeš mít všechno dobře, dostaneš třetí, který vysmahnu já, Vopičák. A to si piš, že to bude mít teda pořádný grády!
Punk´s not dead!
1) Kde jsem potkal holku, co má špinavý záda a zpívá o ní kapela Jasná
páka?
a) Na Hlaváku
b) V Brně
c) Na Žofíně
d) Nikdy sem jí nepotkal
2) Co
a)
b)
c)
d)

z uvedených není známka punku, alespoň podle Visáčů?
Nechat si ujet poslední autobus
Nechat si narůst knírek
Nanášet si rtěnku rovnou na zuby
Hrát v kapele s Jardou Švecem
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3) Co
a)
b)
c)
d)

řádí v městě podle kapely SPS?
Černá ruka
Mafie
Mor
Válka

4) Co
a)
b)
c)
d)

chybí těm tvejm kombinacím dle skupiny Garáž v písni Kombinace?
Logika
Šéf
Motivace
Pochopení

5) Co
a)
b)
c)
d)

má typan z písničky kapely E!E s názvem O ženách doma?
Sbírku motýlků, akvárium a moře ryb, vodní postýlku
Karty, vodní postel a psa
Manželku, nudu a lehátko
Televizi, rádio a noviny

6) Kde snídá humusák z písně Humusák od kapely E!E?
a) Doma
b) V práci
c) Na ulici
d) V bufetu
7) V refrénu písně Mravenec se zpívá:
a) O tom, jak se polámal mraveneček
b) O tom, že Ferda Mravenec je natáhnutej na skřipec
c) O tom, jak někdo chodí po ulici s párkem a hořčicí
d) O tom, že Ferdu Mravence vyhodili z práce
8) Kapela Dovolená narkotika má píseň s názvem 7:30. Co udělá ten, o
němž se zpívá jako první po ránu?
a) Otevírá dveře
b) Letí letadlem
c) Jede taxíkem a je mu vedro
d) Vyčistí si zuby
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9) Přejděme ke kapele Hudba Praha. Jak se světem často kutálim?
a) Rychle
b) Jako koule v kulečníku
c) Jako sud piva
d) Právě že se nekutálim
10) Kdo má bráchu?
a) Joe
b) Líza
c) Policie
d) Život
11) V písni Máma od skupiny SPS se chlapík pevně rozhodne bejt tim správnym pankáčem. Co udělá jako první, když se tak rozhodne?
a) Řekne to mámě a ta je na něj naštvaná tak, že po něm hodí flašku
b) Sbalí si svých pár švestek a odejde z domu
c) Obarví si hlavu namodro
d) Vyholí si čerokýze
12) Co se stane v písni Číro po ostříhání pankáče?
a) Zmlátí ho
b) Křičí, aby ho nešli zmlátit
c) Nastřílí si vlasy
d) Dostane práci
13) Doplň refrén písně Máma vod Espéesek: Chtěl bych ti mámo má…
a) chtěl bych ti říct, že mezi punkerama cejtim se líp.
b) říct, že Pavel kluka už má.
c) chtěl bych ti říct, že plešatou hlavu chci mít.
d) ukázat svět, protože je veselej a já se směju jakbysmet.

(Opičák a Chumba)
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MICHAL SNĚDL SOBA

Všichni autoři získávají za své příspěvky 1 bod do celoročního bodování.
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PŘÍBĚHY NA DOBROU NOC

V jednom z minulých čísel (Poutníkův škrpál č.2) jsem popisoval neznalé
veřejnosti, co jsou to večerní kluby. Kdo jde však místo nočního vysedávání u kamen a žvatlání o éterických věcech raději spát, je mu dopřáno
buď vyprávění nějakého příběhu od vedoucího, který má zrovna chuť vyprávět, nebo čtení z knihy, kterou čteme na pokračování.

Příběhy
Jedná se o vyprávění příběhů, které vyprávějící slyšel, nebo někde četl,
anebo to jsou příběhy úplně vymyšlené, které třebas ani nejsou zaznamenané na papíře. Počínaje Vánočkou v roce 2013 se je snažíme zaznamenávat. Prozatím je najdete na našem webu, konkrétně pod odkazem
http://poutnici.desitka.cz/pribehy-na-dobrou-noc/. Až jich bude dost na
nějaké hudební cédéčko, jistě každému po jednom toto dílo věnujeme.

Strašidelný příběh o zhuleném komárovi, zfetovaném slimákovi, otravném pomeranči, Slendermanovi a kapající kapce
Na Vánočce jsem dětem řekl, že si mohou nadiktovat postavy, které budou
účinkovat v příběhu, který jim povyprávím na dobrou noc. Jestli se povedlo, to musí posoudit jiní. Stáhněte si ho na webu. Odkaz je v pravém
sloupci pod heslem „Příběhy na dobrou noc“. Ale jedno jisté je. Zaprvé
Matyáš vydržel celou dobu mlčky poslouchat a po čtvrthodinovém příběhu
smutně poznamenal, že „to bylo krátký“ a musel jsem vyprávět jiný příběh.
Za druhé když jsem se ráno na Michalovu třetí výzvu vykopal ze spacáku a
šel na snídani, zřel jsem všechny děti u stolu s fixama, pastelkama a propiskama, jak kreslí postavy z příběhu. Jakmile jsem přišel, volali na mě,
ať se jdu kouknout na Slendermana s šesti rukama, na Otravný pomeranč
a hlavně na zhulené komáry a zfetované slimáky. 
A Adélka nám do Škrpálu dokonce poskytla svůj výtvor.
…takže jo, asi se to povedlo.
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Adélka získává 1 bod do celoročního bodování

Knížky
Když zrovna nevyprávíme příběhy, čteme
z nějaké knížky. Začali jsme na letošní (rozuměj v roce 2013) listopadovce. Vybrali
jsme knížku od spisovatele Jaroslava Foglara
s názvem Záhada hlavolamu (Rychlé šípy).
Jednak protože Rychlé šípy od svého prvního vydání slaví 75 let, protože první rychlošípácký komiks vyšel 17. prosince 1938 v
Mladém hlasateli, ale také proto, protože si
Opičák myslí, že by každý oddílák měl znát
Rychlé šípy, protože on je doslova miluje. 
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Jaroslav Foglar
Spisovatel psal (ať je jeho duše v nebíčku) výhradně o
různých dobrodružstvích chlapeckých oddílů, něco jako
jsou Poutníci. Také vymyslel tajemná Stínadla, do kterých se dodnes vydávají Vontové i ti z „druhé strany“ a i
po sedmdesáti letech, které příběhy Rychlých šípů oslavili, je odkaz těchto příběhů živý. Mimo souboru knih
Rychlé šípy napsal tolik knih, že by mi nestačil papír, ale
ty, které považuji za nejzdařilejší, jsou Modrá rokle, Hoši
od Bobří řeky, Chata v jezerní kotlině (bude v knihovničce v klubovně) nebo třeba Dobrodružství v Zemi nikoho.
Foglar také napsal dvě ne zcela známé divadelní hry. Jako autor
Byl za minulého režimu zakázán a jeho knihy se opisovaly a lidé si je půjčovali potajmu. Nejen že když jste přišli do knihovny žádat některou
z jeho knih, tak vám ji nepůjčili, ale co hůř, už se na vás dívali divně a
měli vás takříkajíc v hledáčku.
Jaroslav Foglar, zvaný Jestřáb, byl jedním ze zakladatelů skautingu
v Československu. Jediná povolená organizace pracující
s dětmi však byl komunistický Pionýr (dnes již není svázán
s politickými idey!). Vlastně i my bychom jako Mladí
ochránci přírody byli zakázaní. Jednalo se tedy o tajné
spolky a vlastně v tom bylo také jakési dobrodružství. Dobře
je to popsáno v knihách Hoši od bobří řeky a jejím pokračování Strach nad bobří řekou. K jeho přezdívce se váže známé
junácké zvolání „Jestřábe, kde jsi?“
Jediné zfilmované dílo od Foglara jsou Rychlé šípy, které se dočkaly
několika zpracování. Nejlepší je dle mého názoru první z nich, ještě černobílé, a to s názvem Záhada hlavolamu (1969) od režiséra Hynka Bočana.
Zemřel dne 23. ledna 1999 v pražské
Thomayerově nemocnici v krásném věku 91
let a byl pochován na Vinohradském hřbitově
v Praze. Největší tajemství – kde jsou Stínadla a zda skutečně existuje pravá ježek
v kleci – si odnesl do hrobu. Záhy po jeho
smrti se objevily dvě závěti. První pro Nadaci
J. Foglara, druhá pro jeho synovce Petra
Foglara (J. Foglar byl bezdětný). Soudní spory se táhly dlouhých 12 let a
až poté bylo jasné, že veškeré dědictví náleží jeho nadaci.
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Rychlé šípy
Rychlé šípy je název klubu, neboli malého oddílu. Zkrátka jde o pětici hochů, kteří se rozhodnou zažívat dobrodružství a být přáteli na
život a na smrt. Členy klubu jsou Mirek Dušín,
Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a
Rychlonožka. Později budou mít i vlastního
psa, ale tam jsme se ještě nedočetli, takže nebudu nic prozrazovat a nechám vás napnuté.
Rychlé šípy původně vycházely jako komiks od roku 1938 do roku 1989 s vynucenými přestávkami v období nacismu a komunismu. Zatímco autorem textu byl vždy Jaroslav Foglar, kreslířem první série byl Jan Fischer, druhou sérii (období kolem Pražského
jara) kreslil Marko Čermák. Některé díly v roce 1941 nakreslili Bohumír
Čermák a Václav Junek.
První série vycházela v časopisech Mladý Hlasatel a Vpřed. Souborné knižní
vydání seriálu vyšlo roku až roku 1998 v nakladatelství Olympia.
Hlavními zápletkami jsou soupeření Vontů o místo Velkého Vonta
(něco jako král Stínadel), záhada ježka v kleci, příběh Jana Tleskače a
tajemný Široko. Co je co? To se nechte překvapit. A věřte, že budete napjatí od začátku do konce!

První komiks Rychlých šípů, Mladý hlasatel, 17. prosince 1938
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Kam jsme se dočetli vy Rychlých šípech
Rychlé šípy, tedy Mirek Dušín (jejich hlavní vedoucí), Jindra Hojer, Červenáček, Jarka Metelka a Rychlonožka, sbírali jednoho odpoledne míčky na
tenisových kurtech. Vydělávali si tím peníze, protože je nosili lidem, kteří
hráli tenis.
To se však nelíbilo dvoreckým chlapcům, kteří tak přicházeli o výdělek. Když byl večer a Rychlé šípy odcházeli domů, počkali si na ně ti
oškliví chlapci před východem z tenisových kurtů a strhla se šarvátka.
Rychlé šípy se probojovali ven a utekli.
Další den se na plotě tenisových kurtů objevil nápis od správce nazývaného starý Dolejš, který hlásal, že sbírat míčky mohou pouze dvorečtí
chlapci (tedy ti zlouni) a začal vydávat jakési povolenky, které neměli
Rychlé šípy, jakožto ti „z Druhé strany“, šanci získat. K tomu všemu se
zpráva o včerejší porážce a „zbabělém“ útěku Rychlých šípů (proti přesile)
nesla celým městem.
Šípáci tedy napsali oběžník, který nadiktoval Mirek Dušín. Jednalo
se o dvoustránkové sdělení, ve kterém Šípáci popisovali nepráví, které se
událo.
Úryvek z knihy:
Každý nezaujatý člověk musel uznat, že dvorečtí chlapci se ke zdejším
hochům už i v minulosti nikdy nechovali nějak zvlášť pěkně. Pošklebovali
se dorosteneckému mužstvu S. K. Druhá strana, všelijak uráželi její příslušníky, svedli na ně každé rozbité okno, hledali kdejakou záminku ke
rvačce s Druhou stranou, ty spory o sbírání míčků na hřištích už se také
táhly hezky dlouho – a hoši Druhé strany, nejednotní, neviděli nic z těchto
křivd. Každý se po příkoří, na něm osobně učiněném, jen otřepal a Dvorečtí řádili dál.
Mirek v oběžníku vypočetl řadu takových případů. Staly se skutečně,
nevymyslel je zde u stolu ze zlosti. A oběžník končil slovy:
„Rychlé šípy budou bojovat za práva Druhé strany ve Dvorcích.
Tím jsme prozatím skončili a budeme se těšit na další kapitolu s názvem
Kdo je za dveřmi?, kterou si přečteme na Lyžo-bobo.
(Opičák)
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SOUTĚŽ O 2 BODY

Přesuň dvě zápalky tak, aby se kráva dívala na druhou stranu, tedy doprava

Odpovědi posílejte na oddílový email, nebo slovně vysvětlete Opičákovi do
konce února. Vyhrávají všichni, kdo správně odpoví.

INTERNET
Youtube
Pravidelně aktualizujeme Youtube kanál s názvem Oddilpoutnici. Sestříhali jsme všechna videa od začátku oddílu a videogalerie je nyní aktuální.
Zabralo to hodně hodin práce, ale snad se bude líbit.
Produkce Poutníkův biograf j.o. (jsme omezení) konečně sestříhala třičtvrtěhodinový film ze závodu Poutnický Top Gear a také uvedla video
z podzimek, kde jsme byli v řádu Templářů.

Facebook
Máme stránky na Facebooku, kde dáváme vědět o akcích, zajímavosti
z webu i méně oficiální sdělení. facebook.com/oddil.poutnici

Fotogalerie
Veřejná fotogalerie z akcí je zcela kompletní:
http://poutnici.desitka.cz/foto-a-video/
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HŘEJIVÁ SYMFONIE

Básník načrtl symfonii hřejivých pohledů milenců ukrytých ve spoře oděném hávu průchodu domu, jenž byl osvícen mihotavým světlem Amorkovy
petrolejové lampičky s naprasklým sklem, a poroučel se odejíti, nechajíc
šťastnou dvojici v nekonečném okamžiku věčného milování; dlouho vzpomínal na krásu, co viděl a snažil se slovy zaznamenat tu tuze dlouhou a
vzácnou chvíli, však nedařilo se mu, pročež vyrazil vstříc městu nasáklého
vánoční purpurou, zahřátého rozžhavenými františky a osvětleného svíčkami z včelího medu, a když přišel, zahloubán, až k nenápadné zapadlé
uličce, kterou dávno nikdo neprochází, zřel nápis HOKYNÁŘSTVÍ – STAROŽITNOSTI – VETEŠNICTVÍ a pod tím nápisem obchod se zašlou výlohou, kde
bylo možné na zažloutlém papíře nalepeném na skle a z půli přečmáraném
sprejem přečíst informaci z roku 1996, která hlásala uzavření obchodu
z důvodu nedostatku hodnotných věcí; praštila ho myšlenka přes básnické
střevo a on vzpomněl na hodnotné, na to, co bylo pro něj nejcennější,
však na to, co přes samou tu práci k dokončení knihy zanevřel, a to na
hřejivé teplo srdcí rodiny, která se sešla na štědrovečerní večeři u vánočního stromku, a hned jak si to uvědomil, běžel, co mu dech stačil, aby
zasedl ku své rodině a žil jen pro nekonečný okamžik, podobně, jak tomu
viděl u romance v průchodu, načež mu svitlo a usmál se, když mu přišlo
na mysl, že nikdy zcela nemůže zachytit slovy to, co cítí, a proto musí ty
tak nádherné chvíle prožívat plnými doušky.
(Opičák)
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A VĚDĚLI JSTE TOHLE?
Tohle všechno nám někdo naprášil

Ještě bychom sem zařadili medusofobie, tj. panická hrůza z medúz, ale
dle odborné literatury neexistuje. Trpí jí ale jeden z našich vedoucích.
Víte který? 
(Opičák)
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KAM DO DIVADLA
Wow Show

text: sms.cz

Motto
Představení právě začíná a krásná hudba napsaná jedním z největších
holywoodských skladatelů v podání filharmonického orchestru z Los Angeles Vás chytne za srdce a nepustí.

Krátký popis – ať nevíte vše 
Vítejte ve světě mořských panen, ve světě, v němž příroda dává najevo
svou moc a v němž se kytice květů oddávají tanci. Vítejte ve světě beze
slov. Ve světě, který vám bude vyprávět univerzální příběh o jednom dítěti.
Diváci jsou v průběhu představení vtaženi zpátky do dětských let a
jsou přinuceni ovládnout svůj strach, neboť jen tak jsou schopni dospět až
na samotný konec představení. V tomto velkolepém představení, které
kombinuje tradiční postupy a novodobé pyrotechnické efekty, dosahuje
magie černého divadla (které bylo utvářeno a dozrávalo v Česku) svého
vrcholu. Představení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Ke konci
představení sami snadno pochopíte, proč nese právě název WOW.

Herci
Tereza Burešová, Rostislav Šrom, Ekaterina Zhigunova, Denisa Procházková, Lenka Vokurková, Jana Havranová, Kateřina Stupecká, Petra Záleská,
Petar Petrovič, Peter Dolinajec, Igor Kolva, Palo Kršiak, Eva Kolářová, Petr
Holub, Marian Fiedler, David Vojáček, Ivo Hrbáč

Kdy a kde se hraje
27. 1. 20:00
29. 1. 20:00
31. 1. 21:30
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BODOVÁNÍ

Bodování je záznam výkonu a zároveň i účasti v oddíle. Za každou akci
získáváš určitý počet bodů. Hodnotí se však i tvoje aktivita. Když se snažíš,
výrazně pomáháš svému týmu, nebo dokonce vyhraješ nějakou hru, můžeš
získat body navíc. Veškeré body pak zaznamenáváme do tabulky na webu.
Odkaz najdeš hned nahoře v menu pod heslem BODY.







Schůzka: 1 (+ max. 1) body
Výprava: 4 (+ max. 6) body
Vícedenní výprava (např. podzimky): 6 (+ max. 2) body
Jednodenka: 2 (+ max. 2) body
Body za soutěže: dle domluvy
Body za příspěvek do časopisu: max. 5 bodů

Jak si kdo zatím vede (aktuální dne 4.1., l. P. 2014)
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VÍLY

Ne všechny věci na světě, můžeme změřit,
vypočítat nebo vidět. Jednou z těch věcí
jsou víly a spousta jiných nadpřirozených
bytostí, kterých je na našem světě opravdu
hodně. Víly se vyskytují většinou v přírodě a
pečují o ni, některé můžeme najít i poblíž
lidských obydlí (můžou taky zabloudit do kuchyně, protože je láká vůně a rády něco
uzobnou), ne však proto, že by nás chtěly
nějak vyrušit, ale protože my rušíme je. Stavíme dálnice uprostřed polí, ničíme ovzduší
a přírodu, a proto je víl na světě čím dál tím méně. Přesto jsou víly bytosti
veselé a plné optimistické energie, o kterou se s vámi rády podělí.

Něco málo o nich
Víly jsou takzvané přírodní bytosti, to znamená
že pochází ze Země, pečují o ni a chrání ji. Můžeme je dělit podle čtyř živlů (elementů) – oheň,
voda, vzduch a země, to podle toho, čemu věnují
svoji pozornost a kde se nachází. Například u
vody můžeme narazit na rusalky a nymfy, vzduchem poletují a víří vůně sylfové. Víl je nespočet
druhů, každá vypadá jinak a každá má svoji
vlastní funkci (jako my, lidé), v základu to je ale
malý tvoreček různého pohlaví, většinou má
lehká průsvitná křídla, může a nemusí umět létat. Mají rády hlavně veselé přírodní barvy jako
zelená, hnědá, oranžová, žlutá, červená ale i
modrá nebo bílá. Nějaký malý hábitek nebo sukýnku mají z okvětních
lístků spojené pavučinou. Dávejte si ale pozor, jednou z vlastností všech
takových bytostí je malá škodolibost.
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Jak poznat vílí přítomnost
Šanci spatřit vílu máte nejvíc na jaře, kdy
všechno začíná kvést a víly mají nejvíc práce.
Když se jdete projít do přírody, nebo stačí i do
parku, musíte ztišit své myšlenky, zapomenout
na problémy a pozorně zkoumat okolí, hlavně
detaily. Zaposlouchejte se do šumění stromů,
vánku, který vám šlehá do tváře, i malých
broučků lezoucích po kůře stromů. Nezapomeňte, že to vše je majetek víl a skřítků, které
se o to s námi dělí. Bez nich by nebyly květiny
tak krásné a voňavé, tráva tak zelená a měkká,
stromy tak vysoké a staré. Když si budete na
louce trhat kytku, vstupovat na trávu nebo lézt
po stromech, nesmíte zapomenout poděkovat a vážit si toho. Můžete taky
vílám nechat někde u pařezu malou drobnůstku v podobě malého kousku
ovoce, nebo něčeho blýskavého (Třpytky, víly milují třpytky!). To, že s
vámi víly komunikují, poznáte tak, že vám na mysl přijde příjemná myšlenka nebo pocit, který jste nikdy dřív neměli, uvidíte ve větvích stromu
obličej nebo siluetu postavy. Může vás taky přivést na správnou cestu v
rozhodování, je jen na vás, jestli chcete, nebo ne.
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Druhy víl










Alfen - Žijí v Norsku, často nás kontaktují tak, že když se člověk
zbytečně rozzlobí a chová se špatně, sešlou na něj nějakou nemoc).
Další víly žijící v Norsku jsou víly Alven a jsou vodní.
Bludičky - Hlídají skryté poklady a svádějí pocestné do hlubin močálu.
Brownie - Něco mezi vílou a duchem, nejčastěji žije ve Skotsku,
žije v domě po generace s nějakou rodinou a chrání je.
Divoženka - Škodolibé víly žijící v českých lesích, které svádějí
mladé muže a utancují je k smrti. Když však máte trápení, mohou
vám pomoct.
Dryády -Stromové lesní víly, které chrání stromy a les před škodlivými vlivy.
Najády - Dcery Poseidonovy, žijící v mořích, starají se o mořské
rostliny a živočichy.
Nymfy - Všeobecné označení řeckých víl, které rády tancovaly v přírodě, a také se pokoušejí navazovat kontakt s lidmi. U nás jsou to
víly vodní.
Rusalky - Bydlí v okolí rybníků, jezírek, potoků nebo řek. Tancují
při měsíčku a zpívají. Lidem úmyslně neškodí a můžou si dokonce
brát za muže člověka.
Víla Zubnička – Velmi důležitá víla, která když vám vypadne mléčný
zub a přes noc ho dáte pod polštář, nechává tam něco dobrého na
zub.

Mějte se omáčkovitě.
PS: Koho víly zaujaly, nechť si přečte knižní sérii Křídla.
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KAŠLU-NA-TO VÍLA
Na tuhle nevěřte, je to vtip. Existují jen ty, o kterých psala Bára
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PÍSNIČKA
Poutnická abeceda, Opičák, 2013
R: Život je jak abeceda,
smysl šifer, Run a Bran,
někdo pošel, někdo hledá,
život je jak abeceda
a z ní složíš, co se dá.
A je azyl, co teď máme. Srub, barák i stan rozbouráme.
B je budka, zvaná kadi, tam padají štíři hadi.
C jsou cíle na puťáku. Tak daleko, to nechápu.
D je díra v plachtě stanu. Díky dešti v noci vstanu.
E je Ektor, jede bomby. Rozdrtil mi všechny plomby.
F jsou fígle na vedoucí, některé mi projdou vždycky.
G je gafa, dopomáhá když Krtek příliš kafrá.

H… od Azora

H je h(zbytek odzpívat beze slov) od Azora, kdo do něj šlápl, to se pozná.

CH je Chumba, v Pandě jede. Na ručku to stočí hnedle.
I je info, mailem přijde. Na srazu jsem stejně jinde.
J je jímka, stará známá, baterka mi do ní spadla.
K je Keblov, srub tam leží. Vytopit ho jde jen stěží.
L je lehátko, na něm máme. Co vám teďka zazpíváme.
M je Míša, volá Ope, zatímco ho Miky kope.
N je národ, čárka tečka. Jediné, co umím, teďka.
O jsou ohně, co tu vzplály. Kluci si se sirkami hráli.
P je punk, hudba prostá, Blátě z toho chobot vzrůstá.
Q je qalita, když Žwejk vaří, tleskáme mu, když to zmaří.
R je rypák, co furt smrká. Jó rýma, to je pěkná sviňa.
S jsou smradi, děti živé. Mám chuť vraždit, to mi věřte.
T je Tulák, nebo Poutník. Plete si to každý proutník.
U je úlek hygieny, když podívá se na stan Evy.
V je vzlykot, oč tu běží? Zas ztratila se mince něčí.
W je Wabi, zvaný Daněk. Mlátím do kytáry jako mezek.
X je Xargos, s námi zbrojí. Do rýmu se tohle hodí.
Y je Yellen, koriandr nemá. Chtil absťák, to se pozná.
Z jsou zuby, pěkně hnusné. Kartáček ve stanu jen pustne.
R:
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V TEMPLÁŘSKÉM ŘÁDU

Následující obrázek nám dal někdo k dispozici, avšak nevíme, kdo je autorem. Za tu dobu jsme to pozapomněli a vlastník se nepodepsal. Ať se
připomene a obdrží 2 body do bodování. 

OHLASY
Aneb zpětné vazby si vážíme






Chválím vám fotky z vánoční víkendovky, vypadá, že jste si to hezky
užili!:-) - Mr. Jarka, oddíl Sůvy
No ta Seniorská výprava byla fakt super – Bebina
Z těch fotek z promítání vypadáte jako dobrý oddíl a je to taková pohoda. – Anthéna, oddíl Ginkgo
Máte to tady moooc pěkný! – Opičák na pokyn svého bratra
Vaše příběhy na dobrou noc poslouchám každý večer. – Matěj, Tuláci
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SLEPICOHAD
Kříženec hada a slepice

(Odměňujeme 1 bodem)
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TEPFAKTOR
Jak blbnou vedoucí mimo oddíl
Když se řekne pevnost Boyard, každý z nás si jistě představí zábavnou televizní soutěž-hru plnou akce, napětí a výhry v podobě zlatých mincí.
Mnoho z nás však netuší, že v ČR je možnost zahrát si podobnou hru s
názvem TEPfaktor na motiv Boyardu.
Jedná se o promyšlené úkoly pro 2-5 členný tým lidiček, kteří se
chtějí pobavit a vypotit nějaké to kilo. Jednoho dne se objevil voucher na
jednom slevovém portálu a vzápětí už jsem seděla v autě a jela směr Chotilsko okr. Příbram s Opem, Chumbou a Barčou. Rozhodli jsme se, že tuto
hru pokoříme a dostaneme se až do zdárného cíle. Nejdříve nám dali čip,
kterým jsme se přihlašovali do jednotlivých komnat a vysvětlili nám pravidla. Znělo to jednoduše, ale to jsme netušili, co nás ještě čeká za občas
nervy drásající úkoly!
Princip byl jednoduchý. V každé místnosti musíš splnit úkol za daný
časový limit. Poté se ti rozsvítí zelené světlo a otevře schránka, kde je
umístěné razítko. Razítka jsme dávali na příslušné políčko na herním plánu.
Po splnění všech úkolů a získání všech písmen – razítek jsme museli obejít
hrací plochu a k příslušným písmenům dopsat na herní kartu číslici. Sečtením číslic jsme dostali tajný jedinečný kód pro vstup do poslední místnosti.
Tři .. dva .. jedna .. konec, musíme ven, když se rozsvítilo již po
několikáté červené světlo. Asi takhle vypadala většina času strávených v
labyrintu TEPfaktoráckých místností. Některé byly jednoduché a některé
byly opravdu fyzicky i psychicky náročné. Nejobtížnější byly místnosti na
přesnou mušku a pekelné soustředění. Dokonce jsme si v jednu chvíli přišli
jako opičky (některým to zůstalo, pozn. Opičáka). 
Když to však celé shrnu, tak to byl moc příjemný výlet a na chvíli jsme si
opět mohli připadat jako děti. Jestli toužíte zažít něco nového, vyblbnout
se a stmelit se s rodinou nebo přáteli, tak si najděte čas tam zajít. 
Pro zájemce webová stránka TEPfaktoru: www.tepfaktor.cz
(Bláťa)
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Jak jsme si vedli – my myslíme, že obstojně 
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ZAPEKLITÁ ŠIFRA 4
O co se jedná
V každém Poutníkově škrpálu je sekce Zapeklitá šifra, ve které najdete
nějakou zašifrovanou zprávu. Vaším úkolem bude se pokusit, danou šifru
do vydání příštího dílu vyluštit. Účastnit se mohou děti z našeho oddílu,
rádci, vedoucí, vedoucí jiných oddílů, kamarádi, případně kdokoliv kdo
nemá s oddílem nic společného. Obsah tajné zprávy vím pouze já (Yellen).
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 mi e-mail se jménem/přezdívkou a textem
tajné zprávy na zapeklitasifra@seznam.cz.

Úspěšní luštitelé
V minulém čísle byla těžší šifra malinko zapeklitější, proto máme pouze 2
úspěšné řešitele. Jako první se umístilo luštitelské duo Píšťa/Beruna
(3.11.) a na druhém místě se umístil Mates (21.11.). Oběma tímto gratuluji.
Šifra spočívala v tom, že azimut ukazoval směr čáry na papíře a počet
kroků její délku. Pokud jste tedy „pochodovali“ propiskou po papíře a nenechali se zmást azimuty většími než 360°, došli jste do cíle a na papír
jste tím pádem napsali tajenku. O lehčí šifru se opět nikdo z našich dětí
nepokusil, proto bude nadále jen jedna verze pro všechny.

Šifra

Nápověda
Dnes je to (alespoň podle mne) trochu jednodušší, tak uvidíme, kolik bude
úspěšných luštitelů. Řešením je „něco“, co jste zajisté všichni (výjimky
potvrzující pravidlo se asi najdou…) měli nedávno doma.

S t r a n a | 34

Oddíl Poutníci | I/2014 | web: poutnici.desitka.cz

SENIORSKÁ KRONIKA
Záznam z první vícedenní akce v podobě komiksu
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Za tento skvělý nápad, píli a šikovnost v malířství si Bebina právem vyslouží plný počet bodů, to znamená 5 bodů navíc do celoročního bodování.
A to už se sakra vyplatí! 
Tento skvost publikovalo i naše nakladatelství TON (Tajné Oddílové Nakladatelství). Můžete si tuto publikaci, doplněnou o popisky k jednotlivým
stranám, zdarma stáhnout a případně vytisknout.
http://poutnici.desitka.cz/tajne-oddilove-nakladatelstvi/

A je konec!
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BLUDIŠTĚ

Viky je smutná z toho, že není spolu s Mikym, Bebinou a Řízkem v posilovně Poutníci. Nechce však říct sprosté slovo, aby se tam dostala. Musí
tedy najít jinou cestu – projít bludištěm na tribunu a povzbuzovat, fandit
a fotit výkony našich malých sportovců. Pomoz jí vyhledat správnou cestu.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO

Tak pro začátek to bude velice jednoduché. Všimni si výrazných poznávacích znamení, jako třeba precizně (rozuměj pečlivě) zavázaný Poutnický
uzel na krku, námořnické triko, které je jistě jeho nedílnou součástí. Za
povšimnutí také stojí zarostlá tvář připomínající drsného seveřana a levé
oko, které vidí vše, co se jen mihne. Pootevřená ústa značí připravenost
k výkřiku, který znamená boj s nekalostmi a nespravedlností.
Nápověda: Není to Medvídek Pú.
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ
(Honosněji napsané slovo „organizace“)
 Přežili jsme ve zdraví do nového roku a jedeme dál
 Chystáme se na vybavování klubovny a rekonstrukci (poličky, patro,…)
 Vydali jsme kalendář pro rok 2014. Řekněte si o něj, pokud jste nebyli
na vánoční výpravě.
 Jako dárek na Vánočce jsme dostali lžíce s vlastními jmény
 Na hlavní stránku webu jsme přidali bublinku s vtipnými hlášky od dětí
a vedoucích. Pozor! Mění se při zmáčknutí klávesy F5. 
 Proběhne výroční schůze kamene Tuláci, což jsme i my. Zúčastníme se.
 Začínáme mít první nápady k letnímu táboru.
 Někteří se již blíží k dokončení Základní oddílové zkoušky. Dohodli
jsme se, co členy kmene bude určovat. A bude to bomba!
 Máme jasno, kdo bude připravovat jakou výpravu
 Určili jsme si garanty schůzek pro nové pololetí
 Budeme se snažit v klubovně vytvořit nástěnky

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto 8. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Neprodejné, výhradně pro členy a přátele oddílu Poutníci
Náklad: 30 ks, dotisk možný

Na tomto čísle spolupracovali: Opičák, Bláťa, Bára, Chumba, Adélka,
Miky, Tesák, Bebina, Korbič s mámou Danou
Nepodepsané články jsou dílem Opičáka.
Přední obálka: Opičák a Yellen
Kontakt: oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 777 334 383 (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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