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AKCE BUDOUCÍ 
Termín Název Místo Poznámka 

18.-20.1. Lyžo-bobo  Vezměte si vybavení 

22.-24.2. Únorovka Ralsko Praha 6-10 prázdniny  

9.3. Jednodenka   

22.-24.3. Březnovka Tyrolský srub Bude hrozná zima 

12.-14.4. Dubnovka Koniklec Bude zima 

27.4. Jednodenka  Bude celkem zima 

8.5. Jednodenka  Bude možná zima 

17.-18.5. 24 hodin na 
koloběžce 

Stromovka Více na straně 7 

24.-26.5. Květnovka Keblov  

14.-16.6. Červnovka Tajemství Putovní výprava 

27.-29.6. Stavění tábora Keblov Každá ruka k dílu vítána 

3.-7.7. Putování po 
Šumavě 

Husinec Puťák končí u koní a 
poutě 

27.7.-10.8. Letní tábor Keblov poutnici.desitka.cz/tabor 

 

 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 do 18 hodin na adrese Pod Strašnickou vinicí 23 
 

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy 

 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce 

 V červenci chodíme na puťák 

 V srpnu jezdíme na letní tábor, který ukončuje celoroční hru  
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ZAČÍNÁME 
První stránka pro první číslo 

Naši milí Poutníci, přátelé oddílu, rodiče a kamarádi, 
do rukou se vám dostalo vůbec první vydání oddílového časopisu. Časopis 
se bude vydávat občasně. Naše vize je publikovat nové vydání vždy jednou 
za čtvrtletí. Jistě to není nesplnitelný cíl a my věříme, že se nám to 
společně povede. Záměrně píšeme společně, protože každý z Poutníků má 
možnost podílet se na spoluvytváření časopisu. Kdo rád píše básně, pošle 
báseň, kdo rád maluje, poskytne obrázek, kdo se zajímá o přírodu, sepíše 
něco naučného. Zkrátka oddílový časopis je “od Poutníků pro všechny” a 
nikdy tomu nebude jinak. 
 Jistě jste si všimli, že na titulní straně se objevil název Poutníkův 
škrpál. O původu názvu se dočtete na straně 4. Tento název je oficiální a 
budeme ho používat namísto označení “časopis”. Buďme na název svého 
časopisu hrdí, je to přeci jen jedna ze základních materiálních hodnot 
oddílu a jedna z nejdůležitějších prezentací oddílu jako takového. 
 Najděte si chvilku volna ať už na výpravě před spaním, ráno, když 
se vzbudíte dříve, nebo třeba při chvilce na místě, kam i pan král chodí 
sám a začtěte se do následujících řádků. Pevně věříme, že zde 
nenaleznete téma, které by vás nezaujalo. A pokud se vám to náhodou 
povede, pošlete nám nějaký příspěvek o něčem, co vás zajímá, do dalšího 
čísla na email oddilpoutnici@gmail.com. 
 A až dočtete, nevyhazujte Poutníkův škrpál. Schovejte si ho, jistě 
si ho za nějaký čas prohlédnete znovu. I vaši vedoucí mají doma věci, které 
se na první pohled zdají zbytečné, ale pro ně znamenají vzpomínky. Měli 
byste nás někdy vidět. „Jó, to už bylo před celými deseti lety, kdy jsem 
napsal první článek do oddílového časopisu. Hele, tady je!“ 
 Pokud se rozhodnete, že si Poutníkův škrpál neschováte, alespoň ho 
nevyhazujte. Dejte ho přečíst vašim rodičům, kamarádům a sourozencům. 
Zkrátka udělejte z něj jakýsi oběžník. Nejste sami, kdo si ho rád přečte. 
 
Světlo Vašim krokům, Poutníci. 

        Vaši vedoucí  

mailto:oddilpoutnici@gmail.com
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NÁZEV ČASOPISU  
Proč je Poutníkův škrpál Poutníkovým škrpálem 

Když jsme začali realizovat nápad mít vlastní oddílový časopis, řekli jsme 
si, že každý Poutník bude mít možnost se na něm podílet nejen svými 
příspěvky, ale bude mít i možnost zasadit se o jeho název. Konec konců 
časopis by měl sloužit jako dílo všech. 
 
Nabídli jsme možnost zaslat návrhy na název časopisu, o kterých se pak 
bude hlasovat. Ten, který zvítězil, nese název Poutníkův škrpál. Tento 
název se ponese s každým následujícím vydáním. Autorem tohoto názvu 
je Michal. Zvítězil s velkou rezervou. Výsledky hlasování hovoří jasně. 

 
A co vlastně název znamená? Škrpály, čili obuv, jsou pro poutníka to 
nejdůležitější. Copak se dá putovat bez bot? Pořádné škrpály, nebo 
pohorky, chcete-li, na ty poutník i Poutník nedají dopustit. Konec konců, 
máme je i v oddílovém znaku, tak proč škrpály nemít i v názvu časopisu?  
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INDIÁNSKÉ PŘÍBĚHY 
Příběh o tom, jak vznikly stromy 

Řízek nám do redakce poslal nádherný starý indiánský příběh, který jsme 
neznali. Je to opravdu velkolepý příběh, který stojí za přečtení. 
DOPORUČUJEME! 
 

Manitou chtěl došáhnout na kytky ale nedošáhl na ně 
tak jim přikázal aby rostli a rostli a voni rostli a rostli 
a tak vznikli stromi a on naně mohl došáhnout. 

 
       (Řízek) 

Jak vznikly stromy 

Neuvěřitelné! Míša nám poslala příběh, který nám v redakci doslova 
vyrazil dech. Přečtěte si poutavý příběh o tom, jak vznikly stromy. Jistě 
ho ještě neznáte. Také jsme ho četli vůbec poprvé. 
 

MANITŮ CHTĚL DOŠÁHNOUT NA KYTKY ALE 
NEDOŠÁH NA NĚ TAK JIM PORUČIL ABY ROSTLY A 
ONI ROSTLY A BYLY Z NICH STROMY A ON NA NĚ 
MOHL DOŠÁHNOUT. 

 
 (Míša)  
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Příběh siouxských Indiánů 

V tomto příběhu si procvičíte jazyk našich slovenských bratrů. Pokud 
neumíte slovensky, zkuste použít slovník, nechat si text přeložit 
kamarády nebo rodiči. Anebo zkuste alespoň dle toho, jak slova zní 
hádat. ;) 
 

Stvoriteľ privolal všetky stvorenia a povedal: „Chcem niečo 
schovať pred ľuďmi, pokiaľ nebudú na to pripravení. Je to 
vedomie, že sú tvorcovia vlastnej reality.“  
Orol vraví, „Daj to mne, ja to vezmem na Mesiac!“  
Stvoriteľ vraví, „Nie. Jedného dňa tam vyletia a nájdu 
to.“  
Losos vraví, „Zahrabem to na dne oceánu.“  
„Nie. Tam pôjdu tiež.“  
Byvol vraví, „Zahrabem to v širokých pláňach.“  
Stvoriteľ vraví, „Dostanú sa aj pod kožu Matky Zeme.“  
Prastarý krtko, ktorý žije v hrudi Matky Zeme, ktorý nemá 
zrak, ale vidí veľa, hovorí, „Vlož to do ich vnútra.“  
A Stvoriteľ povedal, „Nech sa tak stane.“  

 
      (texty.vychytane.sk, ZuzkaM) 
 

KOMIKS 
Příhody pišišvora Ťupky 

Tentokráte o tom, jak chtěl létat
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24 HODIN NA KOLOBĚŽCE 
„24h Le Stromovka“ 

Jistě jste již zaznamenali, že jsme vyzvali Tuláky na souboj v závodu 24 
hodin na koloběžce. V tomto článečku se dočtete, do čeho jdeme. 
  
Jedná se o recesistický závod amatérů, kteří se chtějí pobavit a projet se 
na koloběžce. Jednotlivé týmy, které se nazývají stáje, vysílají na okruh 
dlouhý 2,4 km vždy jednoho jezdce. Dotyčný projede kolečko a zapíše do 
tabulky u startovní čáry svoji značku. Poté předá koloběžku dalšímu 
jezdci, nebo jede další okruh. Pokud stáj vyšle dva jezdce najednou, 
započítává se ujeté kolečko jen jednomu z nich. Která stáj má na konci 
závodu nejvíce ujetých koleček (nakreslených značek), vyhrává závod a 
přebírá si putovní kuželku. 

Poslední kolečko se nazývá „jízda slávy“. To je kolečko, které může 
závodník projet pomalu, protože se do tabulky počítá každé kolečko, 
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které se započne před koncem závodu. To znamená, že pokud vyjede 
jezdec v 16:59 a vrátí se až v 18:45, může se zapsat. :-) 

Co se ubytování týče, je pravdou, že budeme spát. Noclehárna 
musí být provizorní, protože v Praze je zakázáno stanovat. To znamená, 
že si musíme vyrobit přístřešek z celty. Nejde o nic těžkého, zvládneme 
to. 

Před závodem musíme vymyslet strategii střídání. Nelze vydržet 
jezdit celý den i noc. Navíc čím více je člověk unavený, tím pomaleji to 
jede. Taktéž se musíme pořádně namotivovat. Máme mnoho nápadů, jak 
si zpříjemnit koloběžkování. Kupříkladu grilovačka, hudební doprovod od 
kytarového umělce Michala Vitouše spolu s pěveckou skupinou Uřvaní 
Poutníci, hory jídla a jedno veliké překvapení. To bude bomba, 
kterou opravdu čekat nebudete. Pokud máte něco, čím byste nás 
motivovali ještě více, sem s tím. 
  

Takže namastěte svaly a trénujte. Hodláme totiž Tuláky porazit!!! 

Podzimní prázdniny - tajná zpráva 
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VTÍPKY 
Zábava ryze tematická 

Zima již vtrhla do vrat, zabušila na dveře a všude se rozlezla. Společně 
s nejlepším kamarádem Mrazíkem vládnou a zdobí krajinu. Malují nám na 
okna nádherné obrázky, příroda se nám třpytí od bílého sněhu a stromy 
Mrazík uložil do zimního spánku pomocí své hole. 
 Pokud zrovna nejsme na výpravě, jme zalezlí za pecí, nebo 
alespoň nalepení na radiátor, který nás pálí do zad. To je ideální doba 
pro počtení si několika srandovních řádků. No a potom hurá na 
koulovačku, nebo na boby!  
 
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” 

 
Přijde v zimě pán domu z venka a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? 
Aha, najíst se.” 
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.” 
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.” 
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!” 

 
Horolezcův starý přítel prozradil: „Když jsem ho viděl ve škole, ani se 
nedivím, že vyšplhal až na Mount Everest.” 

 
Jdou dva skialpinisti po horách a najednou se jeden z nich zřítí do 
průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: „Jsi v pořádku?” 
„Jsem!” 
„Co hlava, nerozbil sis ji?” 
„Ne, dobrý!” 
„A co ruce nebo nohy, nemáš zlomené?” 
„Ne, v pořádku!”  
„Tak co tam ještě děláš?” 
„Padám...”  

 
(Internet, autoři neznámí)  
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PÍSNIČKA 
Pravá indiánská písnička Píseň k západu slunce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud si chceš písničku poslechnout, koukni se na náš Youtube. Zpívali 
jsme ji na vánočce. Stačí zadat do prohlížeče adresu 
http://youtu.be/rhjYttswIB4 

Písničku 
"naakordoval" 
Michal. Text 
jsme dostali od 

Šošonů. 

http://youtu.be/rhjYttswIB4
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KRONIKA 
Aneb co se událo stručně 

Zářijovka: Stvoření světa (legenda Apačů) 
 
Jsme v okamžiku, kdy svět je tmavý, slunce ho neozařuje, nad světem je 
Manitou a po světě chodí „první lidé“… Tato slova jsme uslyšeli na první 
výpravě od dcery Manitoua, jež se Čeptaweh nazývá. 

Podařilo se nám stvořit Den a na svět konečně dopadly první 
paprsky slunce. Aby toho nebylo málo, stvořili jsme ještě hory, lesy, 
potoky. 

Po loukách se prohánějí Bizoni a svět vypadá krásně. Máme 
nesmírnou chuť ho prozkoumat. K tomu nám dopomůže Hakadaha (velmi 
starý člověk, možná indián, ale z „prvních lidí“, stařešina, šaman, který 
cestuje, uznávaný napříč všemi indiánskými kmeny), kterého jsme 
k tomu přemluvili. 

 
 
Pozdimky: Wayan-tankův odkaz 
Získali jsme všechny Mnitouovy slzy, o kterých jsme se dozvěděli ze staré 
legendy Apačů. Poznali jsme nové kmeny jako Hurony a jejich šamanku 
Ša-Žlutý vlas a náčelníka Červené Péro, kmen Odžibvejů a Kvakiutlů, 
kteří se prokázali velkou odvahou a bojovností. Cesta byla náročná a plná 
nástrah, ale i Ti nejméně odvážní a silní z nás jí zvládli. 

Poslední den byly slzy předány před zraky zástupců všech kmenů 
Hakadahovi, který je dal Manipi a ta zachránila svůj ranč. 

 
Listopadovka: O původu ohně 
Tentokrát jsme zachraňovali temné údolí před věčnou tmou, která na 
světě díky naší pomoci již nepanovala. Museli jsme dle rad staré indiánky 
vypěstovat ze semínka kouzelnou rostlinu a poté jí odnést kmenu Walla-
walla. Po těžké dřině se to podařilo a náčelník kmene s rostlinou za 
znění rituálních bubnů udělal kouzlo a vykřesal věčný oheň. Ten jsme 
přenesli do nedalekého údolí. 
 
Vánočka:  
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Poslední schůzka v roce: Bruslení 
Poslední schůzku v letošním roce jsme prodloužili a vydali jsme se na 
Ovocný trh, kde vzniklo nové kluziště na dobu vánočních svátků. Jezdili 
jsme a užívali si této klasické zábavy. Někteří z nás na bruslích dlouho 
nestáli, někteří byli podruhé v životě. Nakonec jsme se ale všichni 
rozbruslili a akce byla povedená. Na samotný závěr měla však Šikula 
karambol, ale nakonec to dopadlo dobře. Měli jsme s sebou lékárničku a 
ošetřili jsme jí. 
 

Večerní hra: O čem? 
Letošní hra byla na téma Petrské čtvrti. Dozvěděli jsme pár věcí o vzniku 
Muzea hlavního města Prahy, o zániku Nádraží Těšnov, o kostelu Svatého 
Petra, Petrském náměstí, Novomlýnské vodárenské věži a o dalších 
místech Petrské čtvrtě. 

 

Putování za vánoční vločkou: Perníková chaloupka 
Na tradičním putování za vánoční vločkou jsme se podívali na opravdovou 
perníkovou chaloupku. Viděli jsme tamější muzeum perníku a byla zde i 
skutečná ježibaba! Naštěstí si nikoho z nás neupekla. 
 
 
  

Návštěva perníkové chaloupky 
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Rádce nad zlato 
Pár užitečných tipů na cokoli 

 
 Když se ráno probudíš a vidíš, že nevidíš, zkus otevřít oči. Když to 

nepomůže, vylez ze spacáku. Když ani potom nic neuvidíš, uvidíš, 
že je ještě noc. Pak tedy zalez zpátky do spacáku. 

 
 Nikdy nejez žlutý sníh 

 
 Máš-li talent ke hře na klavír, nastav při pádu na chodník hlavu, ne 

ruce. 
 

 Používej mozek. 
 

 Nečisti si zuby brusným kotoučem 
 

 Chodit naboso po písku je dobré, chodit naboso po kaktusech je 
špatné. 
 

 Nezkoušej, jestli je oheň už dost horký. Je horký. 
 

 Nesypej si do očí posypovou sůl. Jedlou také ne. 
 

 Nežvýkej žiletky, vezmi si raději žvýkačku. 
 

 Uslyšíš-li varování „toto doma nezkoušejte“, věz, že to neplatí jen 
na doma. Ve skutečnosti to znamená „nedělej to nikdy a nikde“. 
 

 Tlač pouze na kulatý konec připínáčků  
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OHLASY 
Aneb zpětné vazby si vážíme 

Světlo k mým krokům moc potřebuji, 
děkuji Vám za něj Poutníci moji. 
Jste parta bezva lidiček, 
soudím to podle vašich foteček. 
Cítím to, když si je na Facebooku prohlížím, 
Vaše akce, hry a cestování dává zapomenout starostem a potížím. 
Přeju Vám, ať v tomhle duchu pokračujete hodně dlouho lidičky, 
užívejte si, smějte se a radujte, vždyť život je tak strašně kratičký. 
 
K prvnímu vydání časopisu, 
přeju Vám Poutníci hodně času. 
Času na společné krásné chvíle chtěla bych Vám přát, 
aby každý z Vás měl jednou na co vzpomínat. 
 
Jak poradí si Poutníci se zimou? 
Co nového zas podniknou? 
Jaro, léto, podzim, zima, 
s Poutníkama je vždy prima. 
 
(Miluška Horká)  
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INTERNET 
 

Youtube 

 
Zřídili jsme nový Youtube účet. Název jsme zvolili prostý – Oddilpoutnici. 
Přímá adresa je youtube.com/user/oddilpoutnici, kterou stačí zadat do 
prohlížeče a odklepnout enter. Na Youtube budeme nahrávat čas od času 
různá videa z akcí oddílu. V současné době se můžete podívat například 
na to, jak jsme na poslední schůzce bruslili, poslechnout si indiánskou 
vánoční koledu, kterou jsme zpívali na vánoční výpravě, podívat se na 
souboj aktivistů s buldozery či si poslechnout opravdu starý zvukový 
záznam, na kterém Michal v Kamenici vypráví milostný příběh E=mc2 na 
dobrou noc. 
 

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: poutnicipraha.rajce.idnes.cz Podívejte se!  

 
Webové stránky oddílu 

 
Změnili jsme webové stránky 
na adresu poutnici.desitka.cz 
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KDE ROSTE KRASOLÍSTEK? 
To máte podzimní prázdniny v Polničce ve hře Světakol a národ Orků, kteří 
mají svou bylinnou zásobárnu a v ní spoustu lahviček tekutin a dalších 
medikamentů z léčivek i rostlin, které mají i jiné, než jen léčivé účinky… 
 Ale vše začíná ještě dříve. Sedím v čekárně u lékaře, dlouho a 
dlouho a Světlana, již v práci, mne prosí o pár bylinek do etapy s Orky. A já 
začínám psát jednu z cca 20 SMS, plných následujících „léčivek“… 
 Krasolístek – to je taková spíše okrasná rostlinka. Pestřenka 
slunečná – není třeba vysvětlovat. Taktéž mrakomil vodnický – který vodník 
by neměl rád mraky, vodu, která mu zaplní rybníček. Bouřkovec tmavý, asi 
nějaký další mrak… Lunotřpytka, to je taková kytka, co se leskne při 
měsíčku. Mechovičku lesněnku asi potkáte někde v lese. Světlolomka 
duhová – duha se vytváří, když se světlo láme přes vzduch… Broukolezka 
plazivá – že by se nám rostlinky přemísťovaly lezením? Proč ne, třeba 
takoví Trifidi (ale to je jiný příběh)! Trasovánek – no zkuste říct, co tím autor 
myslel:) 
 Zato poletušík větrný nám létá někde v povětří a tím se rozšiřuje do 
nových míst. Okoklamka mizivá umí rozhodně zmizet z očí, kdy si zamane 
a smíchalka zajíkavá způsobí takový smích, že se i Orkové musí válet po 
zemi. 
 Mezitím kdesi ve vzdáleném zaměstnání je jedna ze zaměstnankyň 
odbourána jednou z došlých SMSek natolik, že se pouští zkumavek, či 
jiných nástrojů. Ostatní zaměstnankyně se diví… 
 Kulival pozemní nám mezitím předvedl asi nějaké krtkování, zatímco 
kořenatka zemodržná je jistě proti němu v opozici. Děravec červochuť se 
pustil do další větve a lístkochval pyšnivý má po ptákách, tedy po krásných 
listech, jsou-li náležitě ožrány. 
 Modrokvítek třpytivý je asi mírumilovná květena, zatímco stromoplaz 
obtočný se asi přiživuje na druhých! A taková píchalka krvelačná, o tom už 
ani nemluvím… Drbavka svědivá nám může způsobit jisté potíže, zatímco 
mast z bebíčkovky obecné nám asi uleví. No když jsme u té úlevy - 
poletavec toitoi – je třeba nějakého dalšího vysvětlení? Kdyby ani to 
nepomohlo, tak snad odérka odpudivá dovrší vše… 
 Taková hvězdolezka půlnoční se asi chce dostat dost vysoko (zase 
nějaká moc pohyblivá kytka…). Spacákovka mumijní je aspoň podle názvu 
bez pohybu. Konečně… Dovolíme alespoň malý pohyb v mezích podzemní 
a nadzemní části rostliny. Takže kruživka břišní je první zástupce tohoto 
mírného pohybu v mezích zákona. Dokonce i průzkum nejbližšího prostoru 



S t r a n a  |  17 Oddíl Poutníci | 1.1.2013 | web: poutnici.desitka.cz 

 

nám nevadí, že, hmatomilko prstová? Kejvalka gumová asi pokyvuje na 
souhlas. A mlčoch nemluva – říká se, kdo mlčí souhlasí – vše potvrzuje. A 
zase nějaký výtržník narušuje klid: běhavka netoika – bože, už zase?! 
Zpomalovníka slimejše na tebe… 
 Zanechme pohyblivou zeleninu svému osudu. Ledomilka zimniční 
asi není tropická kytka. A čvachtavka bahenní by asi na poušti nepřežila. 
Varomilka stostupňová je patrně rostlina hodící se do teplejších krajin a do 
mořských vln nejlépe sedne lodivodka vířivka. Kdo se bojí, nesmí do peřejí, 
to jistě není problém pro takového sloupokláska nezlomného. Tanečka 
vánková si asi taky nepostěžuje a spaváčkovi dennímu nic vadit nebude, 
když všechno zaspí. Když ale bude zvonit v uchu takové uchoklamce 
zvonivé a směrovník bludný nebude vědět kudy dál, pak tahle pomyslná loď 
pojede třeba přinejlepším jen na mělčinu. Pískalka strašpytel dodá všemu 
zvukovou kulisu, mozkovník bláznivý začne pobíhat po palubě (hm… zase 
se to hýbe) a běsnivka bohnická – blázinec hadr. Ta poslední dvě slova 
nejsou kytka. 
 Kdo to všechno zachrání? Možná kecalka číhalka, se směrovníkem 
přímým (pro změnu). Každá plavba nakonec skončí v nějakém přístavu 
(tedy pokud se loď nepotopí). A stejně tak skončily i SMSky plné kytek. Ale 
všechny tu ještě uvedené nejsou. Ty další (další stovku) už máte zde zvlášť, 
pokud chcete, přeskočte je: 
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 Rostlinkou, kterou jsem si nechal nakonec, je kuřetníček neplavka. 
Inspiraci jsem našel v jedné dávné knížce pro děti, kde se vylíhne káčátko 
a kuřátko. A káčátko dělá různě věci a kuřátko vždycky jde za ním a říká: 
„Já taky!“ Nakonec si jde káčátko zaplavat, no a kuřátko jde taky a málem 
se utopí. Káčátko ho vytáhne na souš a pak řekne, že si jde ještě zaplavat 
a kuřátko řekne: „Já už ne…“ 
 Ono být vždycky kuřátkem není správné. Poučný příběh nejen pro 
děti. 
  
 

Michal* (duben 2008, Semtamník č. 37) 

 

Díky všem „spřízněným duším“ za podporu z venčí a všem, co uvnitř oddílu 

makají na tom, aby byli Poutníci úspěšní. Je znát, že když se skupina lidí 

soustředí na to, aby vše šlapalo jak má, že to jde. Vytvořit oddíl 

i doslova z nuly. Ještě rok zpátky se zdálo, že když to půjde, tak jen 

možná a velmi ztuha. A dnes tu jsme…:) Máme teď k prosinci 21 aktivních 

dětí, byť jsou roztroušeny po Praze i mimo ni. Na schůzkách se sotva 

sejdeme ve větším počtu, ale výpravy stojí za to a tábor v létě, co se 

pomalu, ale jistě blíží, bude určitě v naší krátké historii nejpočetnější:) 

Vydržme! Odpovědí na všechny nástrahy a pochybnosti o nás musí být 

jedině energie, kterou dáme do společného tvůrčího cíle a tím je oddíl, 

do kterého chodit stojí za to:) Jednoduše řečeno: Poutník se nedá:) 

 (Michal)  

Řízek vyhlíží nepřátele ve 
sněhovém bunkru na 
vánoční výpravě 
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BODOVÁNÍ 
Co to vlastně je? 

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 až 2 body navíc. A to je hodně! 
 
Veškeré body pak zaznamenáváme do tabulky na webu. Odkaz najdeš 
hned nahoře v menu pod heslem BODY.  
 
 Schůzka: 1 (+ max. 2) body 
 Výprava: 3 (+ max. 2) body 
 Vícedenní výprava (např. podzimky): 5 (+ max. 2) body 
 Jednodenka: 2 (+ max. 2) body 
 Body za soutěže: dle domluvy 
 Body za příspěvek do časopisu: max. 3 body 

 
 
  

Zranění na bruslích jsme ošetřili a Šikula je v pořádku 
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
(Honosněji napsané slovo „organizace“) 

 

 Stanovili jsme si termín pravidelných porad vedoucích 
 Tomáš se na vánočce stal rádcem (předstupeň vedoucího) 
 Usilovně hledáme vlastní klubovnu ideálně na Praze 10. Pokud 

někdo víte o nějakém vhodném prostoru, ozvěte se nám. 
 Akce do konce roku jsou vypsány v oddílovém kalendáři. 
 Rozdělili jsme si mezi vedoucími funkce v oddíle 
 Přesunuli jsme web na novou adresu poutnici.desitka.cz 
 Máme jasno v tom, kdo bude odpovídat za jakou výpravu v příštím 

pololetí 
 Bláťa, Hugo a Opičák se zúčastnili akreditovaného kursu 

Kvalifikace mimoškolního kolektivu dětí a mládeže. 
 Chceme uvést do praxe základní oddílovou zkoušku (ZOZ) 
 Přejeme všem Poutníkům a jejich přátelům přenádherný nový rok! 

 
 
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 

 
Vydáno jakožto 4. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 

 
Na tomto čísle spolupracovali: Řízek, Míša, Michal 
Nepodepsané články jsou dílem Opičáka. 
 
 
Kontakt: oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 777334383 (Michal) 
 
 
Aktivity oddílu Poutníci podporují Mladí ochránci přírody z prostředků MŠMT a 

MHMP. Více o naší organizaci se dozvíte na tulaci.eu a na www.emop.cz 

  



S t r a n a  |  21 Oddíl Poutníci | 1.1.2013 | web: poutnici.desitka.cz 

 

 



S t r a n a  |  22 Oddíl Poutníci | 1.1.2013 | web: poutnici.desitka.cz 

 

 
 
 
 

 
 
A dozadu třeba nejaky citat, nebo hlasku. Nebo fotku, to uz je jedno. 
 
Víš, jak ulovit krokodýla? (Určitě ne, já ti to řeknu!) Potřebuješ na to: rybářskej prut, 
aritmetický tabulky, maso na gril, jablko, dvě pletací jehlice a příručku na lov jelenů.A jak 
to uděláš … Přijdeš k řece, kde předpokládáš výskyt krokodýla a nahodíš prut. Jenže na 
prut krokodýla nechytíš, takže začneš grilovat maso, abys ho přilákala. Ale než je maso 
ugrilovaný, tak to chvíli trvá a aby sis zkrátila to čekání, tak si sedneš k tomu prutu, 
chytáš ryby a čteš si aritmetický tabulky.Jenže aritmetický tabulky jsou strašně nudný 
čtení, takže usneš. Mezitím se ugriluje to maso, krokodýl ho ucítí a vyleze z vody. Tam 
uvidí Tebe, jak spíš a chce Tě sežrat, jenže taky uvidí ty aritmetický tabulky, tak si je 
začne číst. Ale aritmetický tabulky jsou hrozně nudný čtení, takže usne.A kdo dřív usne, 
tak se dřív vzbudí. Ty se teda vzbudíš, uvidíš vedle sebe spícího krokodýla, hrozně se 
vyděsíš a vezmeš jednu pletací jehlici a bodneš mu ji do oka.Jenže pletací jehlicí 
krokodýla nezabiješ, takže ten krokodýl se akorát vzbudí, nasere se a začne Tě honit. A 
ty jak zdrháš, upustíš to jablko. No a jablko nepadá daleko od stromu, tak na ten strom 
vylezeš, počkáš si, až Tě krokodýl dožene a když se za Tebou na ten strom začne sápat, 
tak mu bodneš do druhýho oka druhou pletací jehlici. A krokodýl se dvěma jehlicema v 
očích vypadá skoro jako jelen, takže dál postupuješ podle příručky na lov jelenů. 
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