AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

Místo

Poznámka

9.11.
21.- 23.11.
19.-21.12
16.-18.1.
13.-15.2.
20.-22.3.

Promítání
Výprava
Vánočka
Výprava
Lyžo-bobo
Březnovka

klubovna
Malostatek Blatiny

Právě se tu nacházíte 
Nezapomeň na dárečky
Bude zima!

Základna Tanvald
Štáb

Bude sníh! (?)



Každou středu pořádáme schůzky, kde se věnujeme rozmanitým aktivitám. 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

 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 osmé číslo
Milí Poutníci, Poutnice, Poutníčata, rodičové a kamarádi,
Máme za sebou spoustu veleúspěšných akcí, jako Top Gear, letní tábor,
na který máme doteď všichni hezké vzpomínky, propagace na Veletrhu
kroužků, Sraz oddílů na Krhútské louce a v neposlední řadě povedené
podzimky. O těchto akcích a spoustě dalších zajímavých věcech se můžete dočíst v tomto převlečeném podzimním výtisku Škrpálu, stačí se jen
zachumlat do peřin a pustit se do čtení. Astronomický podzim nám začal
(jak všichni víte) 23.9. přesně v 04:29:09 h. K tomu, abychom věděli, že
opravdu začal, nepotřebujeme data, ale stačí otevřít okno a nasát čerstvý, chladný vzduch. Jestli se začínají k ránu na oknech vytvářet ledové
mozaiky a venku se točí ve víru listy a dešťové kapky, tak nastal ten
správný čas říct pápá létu a otevřít dveře podzimu. Já mám podzim děsně ráda, škola je většinou v plném proudu, člověka už nic nerozhází,
protože už se zařadil do zajetých kolejích, ke kterým patří každodenní
vstávání v 06:30 (OK, 45, ale za to může budík), škola, domácí povinnosti
a všechny podobné věci, kterým se v létě šlo ještě tak-tak vyhnout. Podzim má štěstí, že je tak hezký a my mu to můžeme všechno vesele prominout. No řekněte mi, jestli to venku není super ? Listy chytají barvy od
Jiřinkově žluté po Ohnivě červenou (#FFB90F - #CD2626), což vybarvuje
Prahu ve všech koutech jako omalovánky a cestování tramvají je mnohem zajímavější. Můžeme si pod nohama křoupat uschlé listí, doma zapalovat vonné svíčky, těšit se na Vánoce, pouštět draka, nosit teplé rukavice a co je nejdůležitější? Podzim krásně voní!

BARBORA
BRAMBOROVÁ
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NEMÁŠ ČAS SI PŘEČÍST ŠKRPÁL?
Opičák nám poslal skvělý návod!
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KRONIKA VE ZKRATCE
TOP GEAR
Letošní v pořadí již druhý ročník závodu Poutnický top Gear proběhl ve zdraví
a v pohodě. Závodu se zúčastnili Opičák (+Bára jako doprovod od soboty),
Chumba, Bára, Bláťa a Michal. Do cíle dorazili všichni, sic někteří namísto v 9
večer až kolem půlnoci.
Jednotliví jezdci a dopravní prostředky
Opičák: pátek 9:00, invalidní vozík
Bára: napojila se na Opičáka v pátek večer, koloběžka
Chumba : sobota 10:00, koloběžka
Michal: sobota 16:40, vlak
Bláťa: sobota 18:30, auto/skútr
Postřehy z cesty
Opičák: Bylo velice zajímavé si vyzkoušet, jak vlastně taková věc může omezit život. Věděl jsem, že mě budou bolet ruce. Bolely, ale ne zas až tam příšerně. Mnohem víc bolely kupodivu nohy z toho, jak člověk při roztáčení kol
zapíná svaly, které normálně tak často nepoužívá. Tušil jsem, že kopce budou
náročné, ale kopec znamená jen trochu nakloněná rovinka. Štěrk je taky dost
na nic. Ale co je ze všeho nejobtížnější je, že vozovky jsou dost často klopené
či je uprostřed více násypu, aby voda odtékala do stran. Pak se vozík stáčí na
jednu či druhou stranu a to prakticky nejde jednou rukou urvat. V pátek večer přijela Bára se stanem a
velmi jsem ocenil společnost a
dobrou večeři. Sem tam jsem ji do
kopce vzal batoh, protože ono nic
moc jet na koloběžce se závažím na
zádech.
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Na své cestě jsem potkal mnoho zajímavých věcí jako lány polí s modrými
květinami, zarostlé turistické cesty, mohutný déšť, omezovač rychlosti pro
vozík na 17 km/h, ovečky, vesničany, kteří neznají cestu do vedlejší vsi i
opuštěnou kočku s ošklivým zraněním na obličeji. Každopádně to byla jedna z
mých nejzajímavějších zkušeností jak fyzických, tak mentálních. Ale už bych
do toho podruhé nešel.
Bára: Letos to bylo poprvé, co jsem se zúčastnila poutnického Top Gearu.
Nemůžu říct, že jsem ho ujela, jelikož jsem nastoupila na trasu až v Čerčanech – byla jsem spíš než účastník, Opičákova tahačka jídla, protože by to na
vozíčku neuvezl. To mi ale vůbec nevadilo, protože jsem byla aspoň jednou
rychlejší, než on. Jediná děsivá věc nastala první noc, kdy jsme si vyhlídli místo pro stan, kde v noci pravděpodobně pořádají zvířata nějakou seanci. V noci
jsme totiž slyšeli zvířecí protesty a nejspíš i pytláckou vábničku. Druhý den
pokračoval poklidně, některé trasy byly sice trošku obtížnější (hlavně pro vozíček), ale jinak jsme šťastní dojeli pro fotku do Vlašimi, kde jsem potkali
Chumbu a nasedli na vlak do Trháče. Z toho nás ještě čekalo pár kilometrů za
tmy do tábora, kam jsme dorazili poslední.
Chumba: Cesta byla celkem dlouhá a nebylo těžké se na ní ztratit, ale i s
blouděním okolo Popovic jsem dojel včas. Na koloběžce mi cesta prišla náročnější, než minulý rok na kole. Doufám že se tato akce bude opakovat. Zatím
je i pro mě záhadou, jaký dopravní prostředek zvolím příště.
Pac a pusu Chumba.
Michal: Už je to tak – nechal
jsem se zlákat na Poutnický Top
Gear a vyrazil dle dohodnutých
pravidel nejprve na start, který
měl každý v jinou hodinu podle
svého dopravního prostředku.
Místo bylo pro všechny stejné:
Obchodní centrum Hostivař.
Každý z nás si měl v Mc Donaldu
koupit Cheese Burger. Můj čas byl v 16:40 a účtenka s tímto časem jako důkaz.
A cesta začala.
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První etapa byla ta klidnější – vlakem do Trhového Štěpánova. Z Hostivaře
bylo nejjednodušší nasednout na autobus a tím se přiblížit na nádraží PrahaVršovice a vlakem s přestupem v Benešově dojet do známého „Trháče“.
Následující pěškobus do cíle jsem strávil kocháním nad malebnými místy, ať už to byly stromy zbarvené zapadajícím sluncem do ruda, nebo klasy
obilí, evokující tahy malířského štětce. Vše je zdokumentováno, tentokrát
více na videích, než na fotografiích, a tak doufám, že se aspoň ty nejlepší
záběry dostanou do povědomí poutnické veřejnosti.
Na cestě nad Keblovem jsem potkal Bláťu na skútru a vytvořil s ní krátkou reportáž z cesty. Pak už bylo mé potuvání plynulejší – vzhledem k pokročilému času a ubývajícího světla jsem více šel,
než se kochal.
Poslední metry do
cíle (k závoře nad táborem) jsem docházel v
čase 21:45, což bylo o tři
čtvrtě hodiny později,
než čas stanovený. Přesto jsem byl z pěti účastníků třetí, ale mé dopravní prostředky byly
standardní, na rozdíl od
jiných:) Nešlo tu však o
zdolání ostatních, ale o
překonání sebe sama, zvládnutí překážek a výzev, které k Poutnickému Top
Gearu patří.
Bláťa: V Top Gearu 2014 jsem hrála důležitou roli. Byla jsem totiž jediný motorizovaný účastník (Praha-Benešov auto, Benešov -Zátoka pláňát skútr) a v
případě potřeby mých služeb jsem mohla lehce využít svých vynikajících vyjednávacích schopností a zlepšit si například stav bankovního konta (hahaha).
Co bych to byla ale za poutnického závodníka, kdybych nepomohla i v
případě, že se jednalo o soupeře a nevyzvedla krosnu Báře chvilku předtím,
než z Vlašimi odjela směr Trháč vlakem. Mou největší hrozbou byl v tomto
roce opět Chumba a popravdě, ráda bych mu konečně natrhla zadek.
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Má cesta probíhala přesně podle očekávání, až na drobné detaily, jako omrzliny 3. stupně na rukou (neměla jsem rukavice – kdo by to čekal, že skútr bude takovej drak) a zaseknutý plovák u benzínové nádrže (buď byl na 100%,
nebo na 0). Když jsem po cestě těsně před Keblovem potkala Michala a ten
tvrdil, že Chumbu nepotkal, tak jsem již jásala, že snad bych i mohla vyhrát.
Napjatě jsem vjížděla po lesní cestě k táboru a…TO SNAD NE! ZASE TAM BYL
CHUMBA! No co, příští rok mu už jistě dám co proto!

Strana | 8

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

TÁBOR 2014: CAMELOT – CESTA K RYTÍŘSTVÍ
Na táboře jsme se dostali do Camelotu. Hned na začátku nám Merlin,
moudrý kouzelník ukázal své vize. Viděli jsme, jak Jezerní panna předala
bájný meč Excalibur Utheru Pendragonovi. Meč mu měl pomoci sjednotit
zemi. Uthera ale později v lesích napadla tlupa mocichtivých rádobyrytířů a Uther raději Excalibur mocnou silou zabodl do dřeva a zaklel jej tak,
že jen ten, kdo je schopen jít v jeho šlépějích a komu má meč patřit, jej
vytáhne. Poté padl k zemi a zemřel. Nikomu z jeho vrahů se ale nepodařilo meč vytáhnout. Za velkých pokusů se to nepovedlo ani nám. Merlin
však pobídl Artuše, chudého chlapce, aby to to také zkusil. Ten skutečně
meč vytáhl a přislíbil, že bude vládnout moudře a zemi sjednotí.
Prožili jsme mnoho příběhů s
různými rytíři kruhového stolu, pomáhali jsme vílám s mocnými amulety a trpaslíkům s veselým duchem,
léčili krále, překonávali obry a zlé
černokněžníky, některé úkoly byly
náročné fyzicky a jiné nám daly zabrat po duševní stránce , ke konci
jsme našli i Svatý grál. Artuše totiž
očarovala zlá Morgana, která nám celou dobu škodila a dávala své zlé
znamení s krvavým okem, kde se dalo. My získali posvátnou vodu, kterou
jsme nalili do Svatého grálu a Artuše uzdravili ho. Poté Artuš vyhlásil poslední bitvu Morganě.
Bitva byla neúprosná a padlo v ní mnoho obětí nakonec jsme ale
vyhráli. Artuš z posledních sil zabil Morganu a poté padl. Uspořádali jsme
mu důstojný pohřeb. Odjel po vodě na lodi spolu se svým Excaliburem.
My jsme zvolili nového krále pod vedením Merlina - stal se jím král Krtek
I a na jeho počest jsme potom uspořádali legendární hostinu.
Na táboře byla také spousta vedlejších postav, jako lupiči, trhovci, kat,
ranhojič Mabon či kamelot, co nám prodával za měďáky Camelotské listy.
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VELETRH KROUŽKŮ – KARLOVO NÁMĚSTÍ
Zúčastnili jsme se druhého ročníku veletrhu kroužků s názvem Po škole!
30.-31.8. se na Karlově náměstí konal Veletrh kroužků aneb
Propagace našeho oddílu veřejnosti – přece si ho nenecháme jen pro
sebe . První den, v sobotu, jsme si brzy ráno začali připravovat stánek,
vyzdobili jsme ho fotkami, přichystali letáčky, po stolech rozložili kroniky, KPZ a všechno, co prezentuje náš oddíl. Hned vedle stánku byl postavený stan a v něm naskládané všechny věci, které si s sebou má každý
brát na výpravu (spacák, mikina, hygiena, však víte). Vedle stanu Večerka s Bárou malovaly na obličej, Michal dělal sádrové masky a dokonce
jsme měli rytířský ring. Nebyly tam
jen oddíly jako je ten náš, třeba
hned vedle nás byl vodácký, naproti
byli Junáci, různá DDM se tady taky
prezentovala (a jedno z nich mělo
bílého králíčka ♥). Počasí nám skvěle vycházelo, rodiče chodili, ptali se a
brali letáčky. Přišli se na nás podívat i Mája, Krtek, Lentilka, Miky a Tesák.
Druhý den, nám počasí úplně nepřálo a dopoledne taky skoro nikdo nechodil, i když se občas odvážlivci našli. My si ale vytvořili provizorní stan z plachet a mohla jsem malovat i sádrovat z vesela dál. Kvůli
počasí už tam sice králíček nebyla, ale Bláťa si koupila obří cuketu a Bára Mátu peprnou od Přírodovědecké stanice. Ten den jsme se dokonce
dostali do rádia s naší Camelotskou hymnou!
Jsme v cíli :) Rozdali jsme vizitky, letáčky a i přihlášky do oddílu a jednu
naopak dostali i vyplněnou zpět :) Máme za sebou druhý den Veletrhu kroužků, sádru až za ušima, místy jsme barevní a také trochu zmoklí, ale spokojení.
- Michal

S t r a n a | 10

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

PRVNÍ SCHŮZKA V ROCE – MINIGOLF
Letošní školní rok jsme otevřeli netradiční první schůzkou. Tentokrát
jsme se vydali do světa bohatých a nadaných lidí. Zahráli jsme si miniGOLF. Ačkoliv se zdá, že mini verze golfu je jednoduchá hra, všichni přítomní si vyzkoušeli, že tomu tak není. Bojovali jsme však statečně a po
hodině a čtvrt se nám podařilo zdolat všech 18 jamek. Akce proběhla bez
úrazů (docela se divím, protože mladší ročníky si z holí dělali spíše šavle,
meče a kordy) a to bylo největší výhrou.

SRAZ ODDÍLŮ
Byl to třetí ročník obnoveného srazu a bylo nás zase o kousek více. Letos
se zapojil oddíl Ginkgo, Pomněnky, Tuláci Malešice, Jednaosmdesátka,
Poutníci a organizátoři Krhúti. Tento rok byl sraz zaměřen na Cestu kolem světa za 80 dní.
První večer jsme přijeli za
tmy vlakem spolu s Pomněnkami do Meziříčí, odkud nás
čekaly čtyři kilometry do
Krhútské základy. Na té nás
už čekal teplý oheň, ke kterému jsme se ale museli dostat přes velké bažinaté louže. Většina nohou to přežila,
ale ti co měli sandály, jako
já (Bára), pak ještě nějakou chvíli nadávali. Když jsme se představili a
chvíli seděli u ohně, bylo nám řečeno, že za půl hoďky přijedou Krhúti a
začne noční hra v okolí – stalo se, vlastně…
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Morseovkou nám začala problikávat baterka vzkaz, který ale ani ti nejzdatnější nedokázali rozluštit, na druhý pokus byla použita píšťalka, která nám vypískala něco jako „hledejte u kadibudek“. My, celí natěšení,
jsme se vydali na cestu bažinou ke kádím. Hledáme, hledáme a ono nic!
Vrátili jsme se tedy do tábořiště, odkud se ozývaly nové hlasy, a uviděli
jsme přibližně 50 nových lidí, jak si rozbalují stany. Nikdo jsme nepochopil smysl. :D
Druhý den ráno jsme byli rozděleni do týmu, každé Poutníče do jiného podle toho jaký kapitán si ho zvolil – týmů bylo deset a byla nám
představena hra výpravy – Cesta kolem světa za 80.dní. Celé Dopoledne
nám krásně vycházelo sluníčko a my mohli vesele běhat pro svůj tým.
Hry byly v zásadě podobné a přitom různorodé, běhali jsme, rozvíjeli
jazyky, zeměpis, dějepis, paměť, skákali jsme, strategizovali, balancovali a závodili o čas. Po obědě, se nám zkazilo počasí a chvíli jsme museli
zalézt do stanů, pár otužilců si ale venku zahrálo fotbal. Následovalo
posledních pár závěrečných her a mohl začít večerní slavnostní oheň,
pod režií Krhútů. Zapálil se oheň, všichni si stoupli a začalo se zpívat
„Červená se line záře“. Potom nastoupily na řadu programy a hry,které
měly připravit na večer ostatní oddíly. Když bylo dohráno, začala volná
zábava a oddíly se mezi sebou seznamovaly a debatovaly. Poslední den –
v neděli už nás čekalo jen vyhlašování, balení a poslední bitkoidní hry.
Určitě se těšíme na příští rok!
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PODZIMNÍ VÝPRAVA
Na podzimkách jsme prošli jako zelenáči výcvikem pod organizací Jednotka protiteroristického útoku (JPTU). Byl vybrán nejlepší z nejlepších,
který měl dobré vlastnosti (obětoval by se pro ostatní). Toho vědec Stark
proměnil v Kapitána Ameriku. Pod jeho velením se nám podařilo zastavit
Hydru (organizace, jejíž vůdce byl Hlava), která se chystala zničit svět
pomocí bomby.

POEZIE – ŠPATNÉ BÁSNĚ
ŠNECI
Venku lezou šneci,
v domečku maj různý věci.
Třeba plicní vak.
Tak.

HADI
Všude kolem hadi.
Kde se tu jen vzali?
Už mi trochu vadí.
Pomoc.
NETRADIČNÍ MILOSTNÁ POEZIE
Líbí se mi
tvůj prst na pravé noze
ten druhý zleva.
Neva?
S t r a n a | 13

OZÁŘENÁ LAMA
Když jsem byla sama,
přišla ke mně lama
ozářená zářením gama.
Bylo to drama.
7.3.
Sedmého třetí
vynesl jsem smetí,
to je už celkem dávno,
to to letí!
LINGVISTICKÁ BÁSEŇ
Ráno se šel proběhnout,
to aby byl zdravý,
srazilo ho auto,
zničilo mu zdraví.
ZDROJ: Špatné básně (Facebook)
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FOTOSTRÁNKA

Šumava-Husinec

Schůzka – Pražská pardubická

Letní tábor: Camelot – cesta k
rytířství

Letní tábor: Camelot – cesta k
rytířství

Podzimky - Mukařov

Podzimky - Mukařov
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NADPŘIROZENÉ BYTOSTI
Po minulém článku speciálně o vílách jsem se rozhodla napsat článek o
bytostech stejně zajímavých jako jsou víly. Nebude to žádný speciál, ale
souhrn těch nejznámějších kouzelných tvorů. Tímto se omlouvám všem
ostatním tvorům, které v této rubrice zatím vynechám, obsáhnout totiž
všechna stvoření by zabralo mnohem, mnohem víc než jeden Škrpál. Některé můžete poznat třeba z Harryho Pottera, různých pohádek, vyprávění, jiné z bájí a mýtů.
Fénix
Je majestátní, jasně rudý pták velikosti labutě s dlouhým zlatým ocasem,
zobákem a spáry. Místem
výskytu je Egypt, Čína a Indie. Dožívá se obrovského
věku díky regeneraci spálením a povstáním ze svého
popela jako mládě. Je absolutně mírumilovný. Dokáže
kdykoliv zmizet a znovu se
objevit. Jeho zpěv zvyšuje
odvahu čistého srdce a zlé
plní strachem.
Slzy mají mocný léčivý účinek.
Jednorožec
S tímto tvorem by mělo být zacházeno s respektem, jaký tomuto nádhernému zvířeti náleží. V dospělosti (7 let) je to sněhobílý kůň s rohem,
hříbata jsou zlatá, později stříbrná a stávají se stále více plašší – spíše k
sobě pustí čarodějku, než kouzelníka.
Obvykle se užívá roh a žíně, které mají velké
kouzelné vlastnosti. Krev má také, ale je neobyčejně podlé a trestuhodné zabít jednorožce.
Od středověku je považován za symbol síly a
čistoty.
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Kentaur
Toto hodnocení je přiznáno jen proto, aby s tímto tvorem bylo zacházeno s respektem, jaký mu náleží. Kentaur má lidskou hlavu, hruď a paže
spojené s koňským tělem, jehož srst může mít různou barvu. Je inteligentní a schopný lidské řeči, ale na
vlastní žádost nejsou považováni za
"osoby". Mají své vlastní prostředky
ochrany, jsou nezkrotní a divocí
tvorové, které se nikdo neodvážil
osedlat a byla čest se na ně posadit.Jejich životní styl a zvyky proto
nejsou známy.
Vodní lidé
Také jezerní lidé, sirény (jejich
zpěv svádí námořníky z moře) či
mořské panny jsou rozšíření po celém světě, přestože vzhledem se hodně
liší. Mají vlastní jazyk a přesto stejně jako kentauři odmítli statut osob a
na vlastní žádost jsou klasifikováni jako zvířata. Nejstarší v dějinách zaznamenaní byli známí jako sirény v Řecku a v teplejších vodách překrásné mořské panny. Skotské a Irské již tak krásné nejsou.
* přeju si být mořskou pannou,
abych mohla usnout ve vaně a
neumřela.

(Bára)
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TŘEBÍČ – TAJEMSTVÍ ODHALENO?
Na výletě v Třebíči, kam jsme se s Opičákem vydali pro pár kešek, jsme
narazili na TON (tajné oddílové nakladatelství) a Řízkovnu!

UNAVENÍ VEDOUCÍ X NADŠENÝ OP

S t r a n a | 17

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

OPIČÁKOVY ZÁŽITKY Z TULky
(Technické univerzity v Liberci)
• Při příjezdu na kolej jsem na parkáči odřel káru.
•Spolubydlící mě při cestě do obchodu minul, ale nepoznal ani když jsem
mu řekl čau. Asi byl spálený jako Jan.
•Michal udělal ostudu v Tescu, když rozbil dvě láhve. A ještě mi pak musel umýt batoh.
•Vyjel jsem si na Ještěd a nahoře jsem píchnul koloběžku. Prakticky celou cestu na Harcov jsem šel pěšky.
•Sepsali jsme všechny škody na koleji, aby nám je nenaúčtovali. Zapsali
jsme každou blbost. Paní správcová: „Tak ukažte kluci, co jste mi tam
načmárali.“
•Toasty jsou jídlo, které asi budu často „vařit“.
•Průběžně tu prdíme a krkáme a smějeme se tomu jako malí kluci. I v
přítomnosti žen.
•Pokoj smrdí jako oslí varlata.
•Chodím všude pěšky. V úterý nebyla výjimka. Šel jsem z třídního sešlosti po škole a na mostě u Harcova vidím zavěšený sítě na spaní a týpek, co
mi nabízel, ať skočím z mostu na Kienově houpačce. Tak jsem skočil a
bylo to super.
•Menza má překvapivě dobré jídlo a za skutečně studentský peníz.
•Jel jsem na koloběžce na brigošku v Bedřichově. Cestou dolů jsem prodřel plášť.
•Do vysouvacího šuplíku pod válendou jsem se nevešel ani já, ani můj
menší spolubydlící.
•Našli jsme zkratku, kudy chodit okolo přehrady Harcov na Fügnerovu.
•Není radno si na tělák zapomenout sálovky. Vyučující to pozná. Každopádně jsem se ale v bráně na fotbalu zase moc nezpotil.
(Opičák)
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SOUTĚŽ a HÁDANKY
1) Poznej, co je na obrázku – 1 bod

2) Matematicko-logická hádanka – jak se dojde k výsledku? – 2 body
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3) Dělení léků – 1 bod
Těžce nemocný starý pán byl u doktora a ten mu předepsal 2 červené a 2 modré prášky. Přesně o půlnoci si musí vzít právě jeden prášek
modrý a právě jeden červený. Pokud si je nevezme, jeho srdce to nevydrží. Pokud si jich vezme víc, zemře na předávkování.
Protože byl z cesty k doktorovi unavený, šel si hned po příchodu
lehnout (takže si prášky nenachystal). Spal až do půlnoci, kdy ho probudil budík. Ke svému zděšení zjistil, že došlo k výpadku elektřiny a všude
je naprostá tma. Zašmátral v krabičce na léky a zjistil, že ty 4 prášky od
sebe hmatem nerozezná a žádná možnost k posvícení také neexistuje.
Zachoval chladnou hlavu, zamyslel se a celou situaci v mžiku bravurně
vyřešil. Jak?
4) Co znamená tento znak? Ví ti, co byli na podzimkách a řeknou to těm,
co neví 
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Již z jeho neměnného výrazu je jisté, že je to neoblomný člověk. Nezlomí ho
nic, snad jen ženské srdce. Hlavu má vysokou, takže má občas problém s tím,
že se bouchá v autobusech o střechu, naopak prolézání žbrdlinek v zábradlí
mu problém nečiní. A proč že to má oči obráceny v sloup? To protože si myslí,
že jste larvy, když ho nepoznáváte.

(Opičák)
S t r a n a | 21

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

HODNOTNÝ ČLOVĚK -FEJETON
Před nedávnem jsem četla knihu od mého oblíbeného autora Terryho
Pratcheta Nevídaní akademikové. Kniha pojednávala o tom, jak uvažují
lidé v davu a o tom, co činí člověka hodnotným.
Ta druhá myšlenka mi přišla velmi zajímavá. Čím
jsme hodnotní? Jsme hodnotní tím, že světu něco
přinášíme? Dokážeme vynalézt nový lék, super
pevnou slitinu, či jsme slavní zpěváci a přinášíme
úsměv tisícům lidí? Ano, to všechno je hodnotné, i
když u těch zpěváků o tom můžeme pochybovat.
Ale to jen proto, že to není náš oblíbený interpret.
Co když ale nic z toho neumím? Můžu být i tak
užitečná? Ano, můžu.
Užitečný je člověk, co pustí starší paní sednout, protože ji vyloudí úsměv na tváři. Ten
úsměv uvidí mladík sedící naproti s batohem na
sedadle a dojde mu, že se chová jak buran. A příště pustí paní s plnýma
rukama nákupu do dveří. A milá dáma bude šťastná a usměje se. Ten
úsměv zachytí vrátný, který seděl a koukal. A když uvidí mladou maminku s kočárkem, jak zápasí s nástupem do autobusu, tak nebude váhat a
půjde ji pomoct.
Takto bude řada dobrých skutků pokračovat. Jedna drobná pomoc
nejen rozzáří den danému člověku, ale bude i příkladem. Když uvidíte
jednoho člověka shodit odpadek máte dvě možnosti. Říct si, že je to
normální a rozhazovat kolem sebe odpadky, a nebo ho zvednout a vyhodit do koše.
Být dobrým člověkem je těžké a často nevděčné, ale i to malé dobro
pomáhá tomu, aby na se na této planetě lépe žilo. Tak ale i drobné zlo
pomáhá k tomu, aby rostlo a sílilo. Je to hlavně na vás, kde budeme za
pár let žít.
(Jenůfka)
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KŘEČEK – KRESBY
Děkujeme Křečkovi, za umělecký příspěvek. 
Získává 2 body do bodování!
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VČELKY - ČLÁNEK
Na schůzce jsme objevili včelí úly. Našli jsme
je v malé zahrádce u paneláku, který je přímo
před naší klubovnou. Bylo to nečekané a krásné
zjištění. Přečtěte si něco o včelách, které létají
okolo nás:
Vývoj včely
1)Vajíčko
2)Larva
3)Předkukla
4)Kukla
5)Dospělec (imago)
Včely žijí ve společnosti, kterou nazýváme včelstvo. Včelstvo je zpravidla složeno z jedné matky, mnoha dělnic, a určitého množství trubců,
závisejícího na síle včelstva, dostupnosti bílkovinné potravy (pylu) a roční době. Do určité míry je odchov trubců podmíněn i genetickými vlastnostmi a stářím matky. Jednotliví členové včelstva jsou na sobě závislí
tak, že jeden bez ostatních nedovede plnit svou funkci a následně zahyne (např. osamělá dělnice, matka, či trubec, nebo plod). Mezi včelami
funguje dokonalá dělba práce:
Matka – její úlohou je klást vajíčka, čímž zabezpečuje obnovu včelstva
Trubec – jeho úlohou je oplodnit mladé matky; v případě potřeby pomáhá zahřívat včelí plod, díky své vyšší tělesné teplotě, než jakou mají dělnice
Dělnice – vykonávají pro včelstvo všechny ostatní potřebné práce, jako
je: vyhledávání a přinášení potravy (nektar, medovice, pyl, voda), zpracovávání medu z nektaru a medovice, konzervování pylu, stavbu plástů,
krmení matky, trubců a plodu, střežení vchodu do úlu, úklid a čištění,
větrání a udržování správné teploty v úlu a řada dalších činností.
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POTRAVA VČEL:
•bílkoviné složky – pyl květů
•glycidové složky – nektar hmyzosnubných květů a medovice, což je odpadní produkt metabolismu mer a mšic.

•Včelí roj, který se volně usadí např. v dutině stromu, zahájí neprodleně
výstavbu díla. Včely se zavěsí na strop dutiny a nožkami zaklesnuté jedna do druhé vytvoří jakýsi živý závěs. Voskové výpotky promíchávají se
slinami a postupně modelují plást, což je svislá tenká vosková stěna osázená z obou stran hustou sítí šestistěnných buněk.
•Včely v umělém prostředí úlu stavějí buňky na předem vylisovaných
voskových polotovarech (mezistěnách). Mezistěny dodává do úlu včelař v
potřebném množství a velikosti. Velikost mezistěny je limitována rozměrem dřevěného rámku – rámkovou mírou.
•Voskový plást je pozoruhodný svojí strukturou. Základem je dutý šestistěn trubkovitého tvaru (buňka) až 15mm hluboký. Šestiboký tvar umožňuje, že stěny buňky jsou společné buňkám sousedním a navzájem do
sebe beze zbytku zapadají. Dno buňky je uzavřené a zároveň společné s
buňkami na opačné straně plástu. V příčném řezu se plást jeví jako
stromečková struktura. Střední osu tvoří dna buněk resp. mezistěna a
jednotlivé buňky vybíhají do stran vzhůru v mírném úhlu asi 5°. Nevodorovný
sklon přispívá spolu s adhezí k tomu, že
obsah buněk (řídká sladina, med či voda)
nemohou vytéci.

Včelí úly blízko klubovny
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ZAJÍMAVÁ FAKTA O ZVÍŘATECH
1. Morské vydry sa ve spánku držia navzájem
za packy, aby se jedna druhé neztratily.
2. Veverky zasadí každoročně až tisíc stromu,
protože zapomínají, kam zahrabayl své
žaludy.
3. Když si štěňátka hrají s fenkami nechávají
je vyhrát i přes svoji fyzickou výhodu.
Gentlemani.
4. Želvy mohou dýchat svým zadkem.
5. Krávy mají svoji BFF (nejlepší kámošku).
6. Norsko pasovalo za rytíře tučnáka. Šanci
máš i ty!
7. V Číně dostaneš za zabití Pandy trest
smrti!
8. Delfíni se poznávají podle jména. Inteligentní tvorové, fakt.
9. Ústřice dokážou změnit své pohlaví,
podle toho, která ústřice je vhodnější
k páření.
10. Mořští koníci nacházejí lásku na celý život. Když jí najdou, tak se při
cestování drží společně za chvostíky (ocásky).
11. Než se vylíhne kuřátko, komunikuje
se svojí matkou prostřednictvím zvukových signálů.
12. Tak jako mají lidé otisky prstů,
mají i psi otisky svých čumáků, podle
kterých se dají identifikovat.
13. Medúza Turritopsis nutricula je
jediným známým živočichem, který je
opravdu nesmrtelný.
14. Motýli ochutnávají svýma nohama.
15. Vědecké studie prokázaly, že kozy
mohou mít různé přízvuky jako my.
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16. Zase veverky.  Často si „adoptují“ opuštěná veverčí mláďata a starají se o ně.
17. Myši a potkani jsou na bříšku lechtiví.

EXISTUJÍ NA ZEMI NESMRTELNÉ
ORGANISMY?
Nikdy nezestárnou a nezemřou. Alespoň ne přirozenou smrtí. Mohou se znovu
a znovu obnovovat. Neznají, co jsou to nemoci a stařecká
nemohoucnost…Věčně mladé a věčně zdravé… Kdo to vlastně je? Výplod
fantazie spisovatelů-fantastů?
Kdepak, další dílo přírody, vyvracející všechny její zákony, je to
výjimka z pravidel a je docela možné, že nám pomůže přiblížit se k odhalení
tajemství věčného života.
Seznamte se – nesmrtelné medúzy z čeledi Turritopsis nutricula. Tito
droboučcí obyvatelé moří (v průměru nemají víc než 5 mm) se mohou stát
příčinou skutečné revoluce ve vědeckém světě. Jejich unikátní schopnost řídit
vlastní geny se zdá být prostě neuvěřitelnou: v případě nebezpečí nebo po
ukončení dospělého fertilního cyklu dokážou otočit čas zpět, znovu přecházejí
do „dětského“ stadia svého rozvoje a tak vlastně začínají jako by znovu žít.
Zoolog Dmitrij Isonkin vyprávěl Hlasu Ruska podivuhodný příběh objevení
neobyčejných schopností těchto medúz:
- Ve vědě se často stává, že nejzajímavější objevy se udělají vlastně úplně
náhodou. Italský zoolog Fernando Boero z univerzity Salenta uskutečnil řadu
pokusů s představiteli medúz z čeledi Turritopsis nutricula. Před tím skoro
nikoho nezajímaly, protože vypadaly úplně obyčejně, nestály prostě za
povšimnutí. Když byly pokusy u konce, odjel vědec na služební cestu a o
akvárium s nezajímavými obyvateli se nikdo nestaral.
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Když se Boero vrátil, voda v akváriu se vypařila a všichni jeho obyvatelé
zahynuli. Tady ale začalo to nejzajímavější. Boero se rozhodl, že se na
ostatky medúz podívá pod mikroskopem. Jaký byl jeho údiv, když zjistil, že
vůbec nezahynuly! Přešly prostě do stádia larev, odpadla jim chapadla. Bylo
přijato rozhodnutí vrátit je zpátky do akvária a napustit do něj vodu. Po
nějakém čase se stalo něco skoro zázračného: z mrtvých larev se stali
láčkovci a od nich se pak oddělily nové medúzy. A to se stalo základem pro
nový rozsáhlý výzkum zvláštností životního cyklu a regenerace těchto medúz.
Teď se mnozí vědci naprosto oprávněně domnívají, že hydroidní
medúzy z čeledi Turritopsis nutricula jsou jediným organismem na Zemi,
který je schopen samostatně se omlazovat. Tento cyklus mohou donekonečna
opakovat a tak se stávají prakticky nesmrtelnými.
Zatím ale vědce zajímá jen jediná otázka: jak využít tyto droboučké
tvory k vyvinutí pilulky věčného života? A kdo ví, možná že to budou právě
tyhle maličké medúzy, kdo daruje budoucím generacím tak vytouženou
nesmrtelnost.

(czech.ruvr.ru, našel Opičák)
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TRENDY PODLE MICHALA*
Je ležérní, stylový, hodí se do přírody i do města, je
originální a má šmrnc. O co jde? Bavíme se o
alternativním modním i životním stylu – Hipster.
Hipsteři jsou týpci, kteří se vás snaží přesvědčit
o svém nezávislém smýšlení, orientují se v současné
kultuře, poslouchají indie rock a rádi probírají politiku.
Pokud tohle nezapadá do vašeho životního stylu, jen je
vám „hipstrovství“ sympatické, ničeho se nebojte a
začněte se do něj stylizovat! Stačí najít inspiraci, která
je všude okolo, nejlépe v oddíle u našeho vedoucího
Michala.
Nechme se tedy inspirovat tímto modnim guru:
Důležitým prvkem celého outfitu je kostkovaná košile. Možné jsou různé,
střihy, barevné kombinace, provedení, látky – flanel bavlna… Je v zásadě
jedno, jaký typ si vyberete, slušivé jsou všechny. Kostkovaná košile si jde ruku
v ruce s klasickými
modrými jeansami.
Mohou mít také
rádoby „ošunťělý“ vzhled,
s ohrnutím nohavicemi
navíc vypadají ještě víc
uvolněně.
Boty je nejlepší
koupit v pracovní obuvi,
kromě dobrého vzhledu
zplatíte i za kvalitu!
Neodmyslitelnou součástí hipstera je také plnovous. Krátký, dlouhý,
zastřižený, nevzhledný, je to jedno, hlavně že je. Pořídit by jste si měli také
iPhone, iPod, zkrátka cokoliv s „i“, pokud je to nad rámec vačich možností
postačí obyčejný foťák.
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Plnovous
Fotoaparát
Modré kalhoty
Kostkovaná
košile
Parka

Jako konečný bod celého outfitu zvolte zelenou bundu, můžete jí
pořídit v rybářských potřebách a nazvěte ji parkou. Tadá! Výsledný dojem stojí určitě za to. 

ŠIKANA, KYBERŠIKANA
JAK SE BRÁNIT?
Wikipedie definuje šikanu jako označení pro fyzické i psychické omezování či
týrání jedince v kolektivu .
Sedíš na dámských/pánských záchodních a pláčeš. Kolem oka se ti rýsuje tmavá
modřina. Byl/a jsi zasypán tolika urážkami, že už je ani nespočítáš. Třeseš se a
máš strach. V hlavě se ti honí nespočet myšlenek. Máš se bránit? Ale jak? Co
řekneš doma? Kdy přestanou? Proč ti to vůbec dělají? Na tyto otázky existují
jednoduché odpovědi, i když tobě se zdají hloupé, nic neřešící atd. Braň se!
Poradím. Pravdu! Pokud s tím něco neuděláš teď, tak nikdy!
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Proč ti ubližují?
Tyrani jsou většinou lidé s malým sebevědomím. Nevědí jak na sebe upoutat
pozornost. V kolektivu si většinou vybírají ty nejslabší. Vše začíná tak nevině.
Pronese o tobě ukrutně vtipnou hlášku. Všichni se ti smějí, ukazují si na tebe
prsty… A ty? Nic! Sklopíš hlavu. Tím mu, ale říkáš: ,,Jsem slaboch! Kopej mě!
Ubližuj mi! Poniž mě! S radostí budu tvým boxovacím panákem." Příště už své
urážky nebude zkoušet na jiných. Proč? Protože našel tebe.
Jak se bránit?
Kurz sebeobrany
Jedna z možností jak se bránit je kurz sebeobrany. Pokud ti tyran ubližuje fyzicky není takový kurz k zahození. Naučíš se odvádět bolestivé údery, zlepší se
ti fyzička a potkáš nové lidi, kteří se mohou stát tvými přáteli. Každopádně
nebrala bych to jako jedinou možnost. Příště už totiž nemusí přijít sám.
Svěř se
Dokolečka se opakující věta ti už možná leze na nervy. Věř, ale že je to jedna z
nejúčinnějších možností obrany. Asi si říkáš: ,,Komu se mám svěřit?" Třídnímu
učiteli, řediteli školy nebo policistům. Tyto osoby to musí ze zákona řešit. Pokud se stydíš svěřit se jim existuje i další možnost. Linka důvěry či rodiče.
Jiná škola
Někdy není nic lepšího než nový začátek. Jestli máš tu možnost (tzn. je v tvé
okolí více škol) domluv se s rodiči a přestup na jinou školu. Tam tě nikdo nebude znát. Tam už bude pouze na tobě zda-li se příště ubráníš nebo vše pojede
na novo.
Proč ti nepomůžou přátelé, spolužáci...?
Nadává ti. Směje se ti. Ubližuje ti. Kolem vás je mnoho lidí, ale přesto nikdo
nezasáhne. Říkáš si: ,,Proč?" Odpověď je mnohem jednoduší než by se mohlo
zdát. Bojí se, že by začal ubližovat i jim. Proto nespoléhej na pomoc kolemjdoucích.
Našla jsem několik webů, blogů, internetových stránek, které se tímto tématem
zabývají hlouběji:
Minimalizace šikany - Mnoho rad pro rodiče jak poznat šikanu a jak jí společně s
vedením školy řešit. minimalizacesikany.cz
Základní škola Blučina - Na některých školách mají své programy na ochranu
žáků. zsblucina.cz/programy-proti-sikane/krizovy-program
Šikana ve škole - Rozsáhlý článek zase z trochu jiného pohledu. rodina.cz/clanek3981.htm
Opičákův web – zpracování tématu šikana opicakuz.desitka.cz/508-sikana.html
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Teď se pojďme spolu podívat na kyberšikanu, která může doprovázet tu "obyčejnou".
,,Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou
mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření
stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k
posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na
mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě
prostřednictvím vystavení na internetu. Zejména poslední varianta šikany může být extrémně nebezpečná - pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací,
takovéto zveřejnění ponižujících materiálů obrovskému množství lidí (které
nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může
mít extrémně neblahý dopad."
Wikipedie
Jak se bránit?
Youtube, Facebook, blog.cz, tam a na mnoho dalších internetových stránkách
máš možnost poškozující obsah nahlásit. Samozřejmě opět se svěř někomu dospělému. Nejlépe rodiče či policie. Doporučuji také stránky, které tě urážejí si
vyfotit a videa stáhnou, aby jsi měla důkazní materiál. Hlavně se nenech zlomit.

(charlottejudy.blog.cz, našla Bláťa)

ZOZ – KPZ –KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY
Víš, co to je KPZ a co by měla obsahovat?
KPZ je Krabička Poslední Záchrany a má obsahovat drobné věci, které Ti
mohou v různých situacích pomoci. Její obsah není přesně stanovený.
Jsou však věci, které by tato
krabička obsahovat měla.

S t r a n a | 32

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

Například:
•několik mincí
•nit
•jehla
•náplast
•sirky + škrtátko
•malá svíčka
•knoflík
•provázek
•otvíráček na konzervy
•tužka
•papírek
•spínací špendlík
•poštovní známka
Další předměty dle vlastního úsudku a zkušeností.
POZOR SOUTĚŽ O 3 BODY! Kdo ukáže komukoliv z vedoucích KPZ, popíše
co v ní má a na co se to používá, tak může získat až 3 body do celoročního bodování! A navíc si může splnit zkoušku.

TAJNÝ BOD
Níže uvedený článek je od bývalého člena oddílu Tuláci, který skládal
tajný bod. Již před rokem jsme si mohli přečíst o tajném bodu Bláti. Někdo se po přečtení vyděsil, někomu to přišlo lehké, každopádně přinášíme další z příběhů a inspiraci pro naše plnitele ZOZ.

Tajný bod Balů
Vydáno: před desíti roky

Na podzimních prázdninách v Polničce 2003 jsme do Kmene přijímali Balůa. A jak o tom napsal, to si můžete přečíst tady a teď.
Ááá, podzimní prázdniny přede mnou i s tajným bodem. Uvidíme, jestli
tato výprava bude ta pravá pro sdělení mého tajného bodu,
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to už je pouze na vedoucích, ale přesto se do Polničky těším už jenom
kvůli té tělocvičně s trampolínou a Tulákama.
1. den byl normální, rozkládání trampolíny a veliký zájem o ni. 2.,
3., i 4. byly výborný, ale obyčejný. V noci ze soboty na neděli mě cosi
probudilo, po chvíli se ukázalo, že to cosi je Pájka. Chvíli jsem se povaloval, trochu ještě spal, vždyť znáte mé buzení. Několik okamžiků poté
jsem se dozvěděl, že bych měl jít s ní, hned mi to došlo, tak jsem se
bránil, ale po chvíli jsem si řekl, že prostě budu v šoku, ale že mě to přejde a tak jsem šel. Cestou s Pájou jsem měl neuvěřitelné množství pocitů,
byl jsem napjatý, vylekaný, cítil jsem strach, ale i radost, která potlačoval strach, smál jsem se a mnoho dalšího…
Později jsme došli do sklepní místnosti, kde stál Kmen. Pozdravili jsme
se známým pozdravem „Světlo tvým krokům“ a už to začalo, nadešla ta
chvíle a za chvíli mi náčelník Kmene řekl: „Vyber si někoho, kdo má splněno méně než 20 bodů ze Základní oddílové zkoušky a donutit ho dodělat si ji do konce. Dostal jsem košili a znak se slovy jsi v podmínce!
Později jsme se odebrali do svých postelí a usnuli. Ráno jak jsem se probudil, řekl jsem svůj tajný bod Ondrovi a Márovi. V tu chvíli se Ondra
dobrovolně nabídl, že do toho půjde, sice neměl ještě hotové ani dovednosti, ale řekl jsem si, že zase nepřivedu do Kmene nějakých „pípa“ a
tak jsem souhlasil. Ondra byl můj vyvolený.
Skončily podzimky a já jsem začal Ondru nutit, vymýšlet jak ho
povzbudit, někdy až donutit k tomu. Za prvních pár měsíců neudělal Ondra skoro nic. Avšak po půl roce jsem přitvrdil a Ondra začal dělat. Snažil
se, dělal bod po bodu jako nějaký stroj. V půli června jsem odjížděl na
ozdravný pobyt do Chorvatska a Ondrovi před mým odjezdem chybělo
ještě docela dost, tak jsem byl nervózní. Po odjezdu do Chorvatska jsem
mohl pouze čekat.
Čekám čekám… „pípíp, pípíp,“ zazvonil telefon a v SMSce stálo
„ZKOUŠKA HOTOVA,“ což znamenalo, že můj tajný bod skončil. Ale ještě
pořád prakticky jsem v podmínce, ale teoreticky ne, protože do teď si
mě Kmen nezavolal a neřekl mi, že můj tajný bod je hotov.
Děkuji…. moc vás blablablablabla… prostě MVMR, mám vás moc rád.
Balů –ček, -áč
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BODOVÁNÍ

na

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
webu.Odkaz najdeš hned nahoře v menu pod heslem BODY.

Příjmení a jméno Přezdívka Body
Beneš Daniel
Dáda
8
Beneš Filip
Fífa
7
Čapek Mikuláš
Miky
12
Čapková Leona
Lentilka
8
Dědičová Eva
Ronja
0
Hájková Denisa
Šnek
6
Hrabák Josef
Krtek
2
Kastlová Daniela Danča
2
Schůzka: 1 (+ max. 1) body
Korda Daniel
Korbič
13
x. 6) body
Nový Tomáš
Hajnej, Hejkal 0
Pečený Jakub
Řízek
6
podzimky): 6 (+ max. 2) body
Růžičková Michaela Bebina
6
Tesařík Lukáš
Tesák
4
Tesaříková Magda Mája
4
Winterová Viktorie Vikyna
14 max. 5 bodů
Kačka Zounková
0
Honza Kejla
Koza
6
Denisa Šulcová
Křeček
14
Veronika Šulcová
0
Filip Šípovský
Kachna
0
Vendula Bejblová Vendy
0
Michal Kejla
Kulička
6
Daniel Holeček
Pepek
7
Michal Kocián
Nebojsa
10
Lukáš
2
Prokop
2
Radka
4
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PODPOŘTE NÁS
Sháníme peníze na rekonstrukci klubovny a možná je to snazší, než
umýt nádobí. Pomozte nám. Zabere to minutu a nestojí to nic.
http://dreamcatcher.cz/dream/detail/1223
OPRAVDU MOC PROSÍME o podpoření našeho projektu. Nejedná se o spam,
ale svým sdílením na facebookovém profilu nám pomůžete sáhnout si na
možnost získání peněz pro oddíl Poutníci! Sdílejte prosím a poproste i
Vaše přátele.

Jak nás podpořit
Je nutné jít na stránku dreamcatcher.cz/dream/detail/1223 a na našem
snu kliknout v pravé horní čtvrtině na velké fialové tlačítko „Chci veřejně podpořit tento sen“ a nasdílet si ho
profil.

veřejně na svůj facebookový

Potřebujeme získat 600 a více veřejných sdílení. Poté je velká možnost,
že náš sen bude vybrán a dostaneme finanční podporu pro zrekonstruování klubovny a na nákup materiálu v podobě foťáku, stanů atd.
Peníze které by se k nám v rámci tohoto báječného projektu dostaly,
chom zainvestovali do částečné rekonstrukce klubovny. Již jsme žádali
finanční prostředky i z jiných zdrojů, ale bohužel nám nebylo vyhověno,
protože pražské části mají své koně v tomto odvětví a samozřejmě
nejsme pro ně příliš atraktivní. Oddílů na Praze 10 je mnoho a my patříme ještě mezi jedny ty z těch nejmladších, avšak členů přibývá.
Konkrétně by se jednalo o policový systém do naší klubovny, který
by přinesl více prostoru na hrátky s dětmi a nakoupení pár nezbytností
jako stany, celty, čelovky, látky na kostýmy, projektor a fotoaparát s
lepším nahráváním videí, než máme teď.
Podle mých propočtů dle cen na internetu bychom za tuto částku nakoupili cca 10 čelovek, 4-5 stanů, 4-5 celt, několik metrů látky vhodné
na kostýmy, fotoaparát s HD rozlišením a stabilizátorem, popřípadě vodotěsný + náhradní akumulátor, který je žádaný zejména při akčních
hrách, projektor na promítání fotek dětem a rodičům plus na dětské filS t r a n a | 36
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mové večery a zbytek investovat do dřevostavby, jak jsem již zmínila
(výpočet byl odhadem profesionálního truhláře na cca 15 tisíc - byl pouze
slovně, ale nebyl by problém udělat písemný odhad).

Proč chceme sen realizovat
Motivací k zadání našeho snu je dětský smích a rozzářené obličeje, které
vídáme každý týden na oddílové schůzce, jednou měsíčně na vícedenní
výpravě nebo na podzimním a letním táboře. Oddíl se nám rozrůstá a
potřebujeme více místa. Najít vhodný a hlavně levný objekt pro klubovnu ve slušném stavu je v Praze téměř nemožné. Proto musíme zapracovat aspoň na prostoru, který momentálně spravujeme. Prosím pomozte
nám splnit sen a podpořte nás!!!!

Motivace na závěr a jeden slib veřejnosti
Když se nad tím zamyslím, tak já i ostatní vedoucí v oddíle již děláme
záslužnou činnost a rozhodně jsme jí věnovali více času, než požadujete,
i kdybych to počítala za minimální hodinovou sazbu na světě. :-) Jsme
neziskovka a věnujeme oddílu opravdu hodně ze svého osobního volna a
energie. Nikdo nám za to neplatí, ba dokonce si výpravy i tábory platíme.
A stejně to děláme dál s úsměvem. Stačí nám, že děti s námi jedou znovu a znovu, jak jsou nadšení, když vidí rytíře kruhového stolu, indiána
nebo Kapitána Ameriku. Jejich smích vyléčí každou ránu, a když už jsme
opravdu unavení a vyčerpání, tak stačí jedno jediné usmání, nebo údiv!
Rozhodli jsme se nabídnout činnost, která k našemu oddílu neodmyslitelně patří. Jsme MOP neboli mladí ochránci přírody, a rozhodně
děti vedeme k pořádku a třídění odpadu. Vymysleli jsme, že budeme dělat tzv. Clean Up, neboli úklid určité oblasti od odpadků. Myslíme si, že
to bude zkušenost i pro naše dětičky, a proto je nebudeme váhat zapojit,
ale samozřejmě s ochrannými pomůckami.
POZOR: Je nutné podpořit veřejně, aby se započetly hlasy!
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REKONSTRUKCE KLUBOVNY
Jak zatím pokračujeme
PŘEDTÍM
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ
(Honosněji napsané slovo „organizace“)
Začala nová celoroční hra Superhrdinové!
Zúčastníme se organizování příštího Srazu oddílů.
Máme v klubovně nové nástěnky a můžeme i třídit odpad.
Díky taškám přidělaným na zeď je teď v klubovně více místa!
Soutěžíme na Facebooku s Dreamcatcherem a můžeme vyhrát nové
vybavení nejen do klubovny.
 S novou celoročkou začínají každoměsíční porady vedoucích.
 Těšte se na výpravy, bude to něco!!!
 Užijte si podzim. 






Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto 13. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Neprodejné, výhradně pro členy a přátele oddílu Poutníci
Náklad: 30 ks, dotisk možný

Na tomto čísle spolupracovali: Bára, Opičák, Bláťa, Jenůfka, Křeček,
(Balů)
Přední obálka: Opičák, Bára a Yellen
Kontakt: 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
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(Opičák)
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