AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

Místo

6.8.-8.9.1158

Obléhání Milána

Itálie

1455–1485
5.4.2014

Války růží
Stěhování Bláti 2
336 hodin na koloběžce
3 dny bez spánku

Anglie
Praha
Stromovka
Keblov

Zdravověda

Praha

Útěk před rodiči

Asie

Lágr

Keblov

9.5.-23.6.
23.-25.5.
Červen
27.6.
26.7.-9.8.

Poznámka
Vladislav II. Korunován
českým králem
Yorkové jsou trapáci
Má někdo kamion?
Stáj Smraďoši
Pouze Senioři
Maskování zranění od
vedoucích před rodiči
– teorie
Oblíbená hra školáků po
vysvědčení
Odstraňování bahna
z přehrady Němčice

 Každou středu pořádáme schůzky, kde se věnujeme rozmanitým akti-

vitám. Ať už je to střílení nebohých kachen, uzlování (rozuměj techniku
škrcení), oblíbená hra Louskáček u nedaleké železnice, či plíživé hry typu
založ požár na úřadě nebo vem si v Tescu, co potřebuješ, nikdy se nenudíme. Prostor dáváme i neotřelým nápadům jako například bobřík síly (jak
dlouho udržíš Krtka za nohu z okna).
Každou středu, čtvrtek, pátek a neděli od 22:13 do 04:05 na adrese Sariko'l ko'chasi, Тоshkent, Uzbekistán (nová adresa!)

 Jednou až dvakrát do měsíce neděláme nic
 Občasně pořádáme hony s policií a berňákem
 V lednu se jezdíme opalovat na Staroměstské náměstí
 V květnu závodíme na cvičených lososech
 V červenci chodíme na putovní cestu smrti
 V srpnu pořádáme lágr, který ukončuje život mnoha nebohým dětem
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ÚVODNÍČEK
První stránka pro šesté číslo
Dobjej,
Další číslo vychází na první dubnové úterý. Škoda, že ne přímo na středu,
ale aspoň je čas to vytisknout do první schůzky. O tom, kde sehnat tiskárnu
nemluvě. Konec konců když Bláťa propila veškeré peníze, co byly v oddílové kase, není moc z čeho dotovat ani jídlo na výpravách. No každopádně
všem přeji krásné počtení, i když jak tak na to koukám, je to spíš takové
všední číslo a moc toho tady není. To bude asi tím, že jsme vzali jen pár
příspěvků, když jsme zdrhali před tou zátahovkou v to naše slavné pondělí.
A jak Láďa pokazil tu elektriku a vzplála nám klubovna, tak tam taky nějaké výtisky zůstaly. No, nedá se nic dělat. Hlavně že děti jsou téměř celé.
Co je na tomto čísle nejdůležitější je to, co je nejdůležitější na
celých Poutnících a jsem si jistá, že vůbec nebudu přehánět, když řeknu,
že i na celém světě. A to, že pokud
Hele, já si jdu ohřát párky.

Mája,
šéfredaktorka redakce Poutníkova škrpálu
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WANTED
Znáte ji? Práskněte ji na 774 570 292!
Finanční úřad České republiky, protikorupční policie i kriminálka hledá
pro daňové úniky sahající do stamiliardových částek, mafiánskou činnost a několikanásobnou vraždu milovnici umění kryjící se pod pseudonymem Jupí. Má delší vlasy kaštanové až tmavohnědé barvy, pronikavé
zelené oči, tmavší, nikoli však tmavou pleť. Stěžuje si na ošklivý nos,
ale je možné, že již podstoupila plastickou operaci. Libuje si v doplňcích jak k úpravě vlasů (barevné nitky, dredíky, spony), tak i v špercích,
náušnicích apod.
Veškeré informace týkající se této osoby přijímáme na telefonním
čísle 774 570 292. Odměna po dopadení pachatelky jistá!

Poslední útočiště Jupí – výstava Olbrama Zoubka, 2.3.2014
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KRONIKA
Aneb co se událo stručně
Bitva u Trajánovy brány:
Vydařená oddílová výprava do Řecka se skutečně povedla. 17. srpna roku 986 jsme se
s bulharským carem Samuelem zmocnili města Larissa, poté jsme oblehli Berrhoihu. Prohnaný byzantský císař Basileios II. Se stále nechtěl vzdát a chtěl se zmocnit Serdiku, ale
utřel nudli. Spolu se Samuelem jsme vymysleli lest, díky které jsme naprostou většinu
prchajících byzantských vojáků pobili v horské soutěsce zvané Trajánova brána, odkud
nebylo úniku. Unikl pouze Basilejos II. s několika vojáky a vrátili se na své prašivé území.

Poutnické auto:
Koupili jsme oddílové auto. Máme z něj nesmírnou radost a dokonce nám ušetří benzin, až budeme vozit věci na tábor. Jen
škoda, že nový znak jsme si odhlasovali až
potom. Budeme ho muset přemalovat.
Samotná koupě nám vystačila na celé
jarňáky. Úkol byl zdánlivě jednoduchý – za
jehlu vyměňovat stále dražší a dražší věci.
Nakonec jsme auto vyměnili za 64 zlatých
cihel. Obchodník nám sice nabízel za ty
cihly nejnovější model Cadillacu, ale my trvali na svém. Potřebujeme přeci velké auto,
aby se do něj vešly všechny věci na tábor.

Výprava do herny:
Sešli jsme se v sobotu v podvečer a šli do nejbližší herny. Nejvíc nás bavil Black Jack, ale
poté nás omrzelo, že krupiér stále vyhrává. Přesunuli jsme se tedy k ruletě. Docela nám
to šlo až na Fífu. Někteří z nás si vydělali až 200 Kč. Měli jsme z toho radost, než nám
došlo, že jsme ale v minulých kolech utratili přes 3.000 každý. Když už jsme byli kolem
čtvrté hodiny ráno unavení a chtěli jsme jít na pokoj, Evelinka navrhla, že bychom ještě
mohli hrát automaty. „Nebyl to nejlepší nápad,“ prohlásil Opičák poté, co prohrál
všechny peníze. Chumba na tom nebyl jinak, ale neříkal nic. Spíš se jen vztekal jako malé
dítě. Bláťa nakonec spolu s Bárou rozmlátily jeden z těch automatů, a tak nás vyhodili.
Jen Michal musel po další týden umývat nádobí, protože neměl na splacení dluhu. Nocovali jsme spolu s místními opilci a bezdomovci pod železničním mostem. Moc nás všechny
herní výprava bavila a těšíme se, až se podíváme do místního nevěstince, jak nám to
slíbil Zdenda s Hajnym.
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KOMIKS

Strana | 6

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

A VĚDĚLI JSTE TOHLE?
Tohle všechno nám někdo naprášil

Zdenda s Mikym oficiálně oznámili registrování. Prý k této
radostné příležitosti uspořádají oslavu, kde bude pro Poutníky
jídlo a pití ZDARMA! 19.4 si udělejte čas. Své ano si řeknou na
zámku ve Veltrusech v 11 hodin.
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VAROVÁNÍ

POZOR! Chtěli bychom tímto upozornit, že v Praze a
okolí se pohybuje mimozemšťan vydávající se za krásnou
kočku britského původu. Jedná se o velice zákeřný druh,
který si svou oběť nejprve získá předením a otíráním se
o její končetiny a pak zákeřně zaútočí a vyškrábe jí oči!

BLESKOVÉ ZPRÁVY













Michal prohrál sázku a musí si oholit vousy a ostříhat se na ježka
Naše klubovna vyhrála konkurz na tajnou laboratoř pro FBI
Opičák bude kandidovat na poslance za Prahu
Dle našich nedalekých sousedů se západu by Země mohla fungovat
jako hopík
Chumba byl zařazen do tajného projektu supervojáků a bude z něho Capitan Czech Republic
Černý rytíř se skamarádil s Darth Vaderem
Bláťa se tento víkend stala mistriní světa v prdění
Šašek od Rudolfa ll. se zbláznil
Z Barči se stal profesionální čuchač, sekla se školou a pracuje u Policie
ČR jako stopařka
Panda (Chumbovo auto) bylo přečipováno a umí překonat rychlost
světla
Jarča se rozhodla, že chce být mořskou pannou a jde na sešití nohou a
válcování chodidel
Poutníci zažádali o dotaci na letní tábor 2015 v celkové částce
2 000 000 Kč a budou ho pořádat na Aljašce.
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BODOVÁNÍ

Bodování je taková pseudoobjektivní záležitost. Skrytý význam je však ulevit si od zlosti, která vedoucí potkává na jejich strastiplné cestě s dětmi.
Tedy pokud si vedoucí usmyslí, že moc aktivní dítě potřebuje schladit, dá
mu minimum bodů a tichého povaleče vynese na oblak prvního místa. Navíc to vedoucím připadá vtipné, když snaživci pláčou nad marností osudu.








Schůzka: 600 (+ max. 335) bodů
Výprava: 498 (+ max. 612) bodů
Vícedenní výprava (např. podzimky): 66666666 (+ max. -358) bodů
Jednodenka: 0 (+ max. 0) bodů
Body za soutěže: strháváme
Body za příspěvek do časopisu: max. jeden kopanec k dobru
10 bodů = 100 Kč

Jak si kdo vede (aktuální dne 8.1.1869 před Kristem)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrián
Zuzana H.
Veronika Š.
Danča
Filip
Denča

Ostatní mají méně než dva body.

Opičák je od minulého bodování somrák
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TAJEMNÁ POSTAVA

Zkoušeli jsme pro web novou grafiku. Vzali jsme oblíbenou fotku z minulého tábora a chtěli ji dát jako úvodní. Aby to bylo graficky hezké, chtěli
jsme to hodit do černobílého odstínu. A ve chvíli, kdy jsme v Malování dali
tuhle funkci, dostavil se ŠOK! Na fotce bylo o jednu postavu navíc. A
k tomu ještě je tak zvláštní, že má jakoby víc rukou a divný obličej!!!
Kdyby někdo věděl, kdo to je, ozvěte se nám. Jina docela nás zajímá, jak bude tato strana vypadat, když ji vytiskneme na černobílé tiskárně. Bude postava na obou snímcích, nebo jenom na jednom? Kdo to je?!
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HLADŮV HLAS
Skorohymna
„Notoricky známá dechovka Hladův hlas je píseň každého správného Sparťana.“ Tak pravil její skladatel popelář František z Karviné. Ač je její skladatel již řadu let pod drnem (nebo aspoň tak na to roku 1996 vypadal,
pozn. red.), Poutníci ji hrají dodnes. Vlastně ještě nějaké děti ze školky,
ale to je minoritní záležitost. Sice se Michalovi (VTF – Velkej Tlustej Fousatej) tahle odrhovačka nezamlouvá, ale což. Mrože klackem neumlátíš,
nebo jak bylo to staré přísloví…
R:
Michal má velký hlad,
klobásky dlouho ukrýval,
však Yellen rád by je všechny spořádal.
Chceš-li mít taky kus,
honem, přidej, ať jsi včas
na místě kde mají kluci sraz, kluci sraz.
R:

R:

1.

3.

Zavři ústa svá,
večeře je má.
Jídlo chraň, říkám si,
sypu ti jed na krysy.

Kdyby tušil, že já
jsem ten kdo hlad má,
Asi by rozmyslel si,
Jestli mi řekne, kde jsou klobásky.

Naplním si džbán,
nikdo není zván,
sám napiju se, no teď jsem pán.

Kluci se perou dál,
kdo z nich domů véču bral.
Proč mají k jídlu jen zátiší, kdo ten obraz
bral?

R:
2.
Kdo mě teď volá?
On snad jídlo má.
„Pojď sem a kdo jsi?“
Přečtu ti teď myšlenky.

Stále se opakují akordy S, Rmi, P dur, Vmi

Doběhl jsem v den,
nechal obraz jen.
Já klobásky žeru , no to je sen.
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MC DANA: KLUCÍ – BUCÍ
Poudačky o chystaném albu
Snad každému hiphoperovi známá raperka
Dana slibuje nové album s názvem Klucí-bucí!
Osmatřicetiletá interpretka momentálně trpělivě pracuje na své desce a svým fanouškům naznačuje, jakým směrem se chce ubírat.
„Chci, aby má čtvrtá deska byla dospělejší,
než předchozí tři. To byly takové blbinky. Klucí-bucí bude úplně o něčem
jiném. Bude mnohem osobitější a intelektuálnější. No, snad ti moji klucí
nepřestanou chodit na moje koncerty,“ prozradila první dáma české hiphopové scény, která si na prolnutí osobních zkušeností do svých textů
zakládá.
Chystaný počin vzniká ve stejném studiu, jako její debutová deska Blepty
žblepty, kterou nahrála ve studiu Postel, kde mimo jiné vzniklo album LIL
MOC uvádí: Jakost a Hosté ze Studia Postel, takže v každém případě je na
co se těšit.
Jako jedna z mála představitelů tuzemské rapové scény se totiž Dana vyznačuje ambicemi oslovit také posluchače country, což už se v jiných státech stalo běžným jevem. První singl již má držitelka Ceny OSA za rok 2014
vybraný.
„Bude to nářez jako šunčička,“ dodává bývalá kuchařka Dana, která kvůli
své lásce k hudbě pověsila své původní zaměstnání na hřebík.

Nejdůležitější jsou pro Danu její klucí, čímž
myslí řadu svých oddaných fanoušků. Z fotek je vidět, že na jejích vystoupeních je
vážně živo.
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ZMĚNILI JSME ZNAK
Sbohem starý, čas na nový
Na žádost nejen Martínka, ale i ostatních Poutníků, kterým se nechtělo na
puťáky, pěší výpravy a výlety delší než do obchodu, jsme museli změnit
oddílový znak.
V původním znaku jsme měli dvě pohorky. Ty dnes ale již nikdo nepoužívá a na trasy delší než 100 metrů nás vozí Chumba jeho červenou
Pandou. Změna nastává od vytištění tohoto čísla Škrpálu.
„Je to škoda, náš znak měl určitou tradici, nechal bych to tak, jak
se to dělávalo dřív,“ posteskl si Michal. „Změna je život, Michale, smiř se
s tím, že nikdy nebude všechno stejný,“ oponovala mu Bláťa. „Hm,
osud,“ dodal Opičák a poznamenal, že si má Michal zvykat.

_______________________________________________________________

Vyjádření Řízka a Mikyho k této situaci
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SOUTĚŽ!!!
Najdi řešení
6:2(1+2) = 9, to je jasné. 6:2=3 a 1+2=3, tedy 3*3=9
ale také 6:2(1+2) = 1, protože 2(1+2)=6 a 6:6=1
Kdo do 1.5. pošle na oddílový mail oddilpoutnici@gmail.com odpověď, jak
je možné, že 6:2(1+2) se může rovnat i osmi, získává jako výhru 5 bodů do
celoročního bodování a navíc tři bonboniery dle vlastního výběru!

OZNÁMENÍ OD POUTNÍKŮ

Lentilka si nechala obarvit vlasy na zeleno!
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PRŮZKUM
Aneb ptali jsme se ve svých řadách
 99% Poutníků čůrá do vany při sprchování. 1% lže.
 9/10 Poutníků se osahá, čuchne si a pak usoudí, zda se musí umýt.
Ostatní se nemyjí nikdy.
 Všichni smrkají do umyvadla. Polovina z Poutníků si pak umyje ruce.
 Pokud se nějaké Poutnici při stříhání nehtů stane, že nehet odletí pryč,
už ho nehledá kvůli úklidu a nechá ho být. Kluci si nehty nestříhají.
 100% Poutníků si kouše kůžičky u prstíků. Všichni do jednoho je pak
snědí.
 99 Poutníků ze 100 přiznalo, že na záchodě důkladně prostudují toaleťák, a dle toho zjistí, zda už jsou čistí. Zbývající jeden se zarděl a
odmítl odpovědět.
 Nejméně polovina Poutníků má problém s tím, že když se podloubou
v uších a vyšťourají ušní maz, neví kam s ním. Druhá polovina to neřeší
a otře do oblečení.
 75% Poutníků se stalo, že se šťourali v nose a pak nevěděli co s holubem. 20% z nich ho nalepilo na sedačku v metru, 36% ho otřelo o jiného
Poutníka, 14% ho vrátilo zpět a 5% ho sluplo jako malinu.
 Všem Poutníkům se stalo, že jim na nějaké akci došly čisté ponožky. A
všichni to řešili tak, že nosili více dní jedny. Extrémní situace byla,
když měl jeden nejmenovaný Opičák troje ponožky na celý tábor. Prý
to Bára cítila a nemusela k nim čuchat potajmu.
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BULVÁR

Načapali jsme je! Chumba (první zleva) a Opičák (úplně napravo) už nevěděli, kde se mají schovat při nevěře, a tak se dohodli, že spolu půjdou
jako pracovat. Přitom v tom byl dle našich důvěryhodných zdrojů, kterým
jsme slíbili anonymitu, laciný cíl – laškovat s děvčaty!!! Že by toto byla
první fotka dvou začínajících románků? Nebo jsou ti dva tak křišťálově čistí,
že už to ani křišťálovější být nemůže? Skutečně jsou to takové socky, že
si musí vydělávat rozléváním kávy na veletrhu???!!! Ale pánové, příště si
pro nás vymyslete něco, o čem aspoň můžeme zapochybovat.

Chumba jde do protiútoku
Opičák záhadně udělal zkoušky v autoškole (kde
asi vzal peníze na úplatek – že by z oddílové kasy?!).
Chumba se teď bojí, že mu vezme titul nejlepšího
řidiče a navíc, že mu nikdo nebude proplácet část
na „béňo“. Vyráží tedy do boje.
„Zaplatil jsem si tuhle kampaň na tři roky. Jsou
plakáty, budou TV reklamy, billboardy, letáčky,
zkrátka pojedu bomby v reklamě.“ Tak pravil nejen Zarathrusta, ale i Chumba. „Opičák je mrtev,“ dodává se zlým smíchem, i když neví, co říká.
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ
(Honosněji napsané slovo „dezorganizace“)
 Nainstalovali jsme do klubovny nástěnky. Chceme je nechat prázdné.
 Přivezli jsme do klubovny nábytek. Nemáme však žádné věci.
 Na táboře se bude hrát Amerika. Rytíře (středověk) ukončí Kryštof Kolumbus, se kterým objevíme Ameriku v roce 1942.
 Příští celoročka bude na motiv pohádky o princi Bajajovi. Vrcholem tábora bude useknutí hlav drakovi a svatba Bajaji s dcerou krále.
 Řidiče na táboře bude dělat Eva. Nikoho z vedoucích nebaví řídit.

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto 998. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Prodejné, výhradně pro nečleny a nepřátele oddílu Poutníci, cena: 3651 Kč/21 ks
Náklad: 0,35998 ks, dotisk pravděpodobný

Na tomto čísle spolupracovali: Jana K.
Nepodepsané články jsou dílem Jany K.
Přední obálka: Jana K.
Kontakt: vetrelec-borec@gmail.com | kuc.cz/th8b9n | 777 334 383 (Jindra)

Aktivity oddílu Poutníci podporují dobrovolní hasiči z Aše z prostředků BPM a
tajnému finančnímu tunelu z nadace Billa a Melindy Gatesových.

Více o naší nadřazené složce se dozvíte na na opicakuz.hu.cz/cerna_dira.html
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