AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

Místo

Poznámka

24.6.
2.- 6.7.
25.7.-8.8.

Schůzka
Putování
Tábor

Aquapark Barrandov

Právě dnes 

Šumava, Husinec
Zátoka pláňat



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, ale jak většina
z vás již ví, od září se budeme scházet na nové adrese, která není
daleko od původního místa, a to v Norské č.16

 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 jedenácté číslo
Milí Poutníci a spřízněné duše…
V dubnu tohoto roku jsme již tradičně účastí na Bitvě Libušín oslavili
další rok oddílu a posunuli se ve svém časoprostoru zase trochu dál.
Již to nebude dlouho trvat a budeme mít za sebou i celý rok Superhrdinů
i tábor a pojedeme zase na výpravu v září v již nové celoroční hře.
Zdá se to jen mně, že čas běží neuvěřitelnou rychlostí? Vždyť teprve
nedávno jsme byli rytíři v Zátoce pláňat a před okamžikem jsme slavili
příchod Nového roku… a najednou se blíží další letní tábor!
Možná to bude jen tím, že je stále co dělat, že se s oddílem člověk
nenudí, protože je vše v pohybu všemi možnými směry a sám čas si běží
svou rychlostí, bez ohledu na pocity lidí:)
Stále jsem překvapován tou skutečností, že jsme. Když si vzpomenu, jak
vše vznikalo doslova od nuly, tají se mi někdy dech nad tím, co všechno
je teď.
V tomto okamžiku má oddíl dostatek dětí, které jsou aktivní, má vedoucí,
co jsou ochotni věnovat svou energii a hlavně čas. A má také aktivní
rodiče,
kteří
nejen
z povzdálí fandí, ale
jsou oddílu velmi blízko
a ochotni pomoci tam,
kde je potřeba.
Poutníci
už
zkrátka
nejsou
v plenkách:)
Rostou
do
krásy,
svébytnosti a zatím vše,
co se objevilo jako
překážka v jejich cestě,
bylo
překonáno.
Chraňme si to štěstí –
není
samozřejmé.
Vzniká souzněním spousty lidí a lidiček, co jsou uvnitř i vně.
Poutníci – díky, že jste! Světlo vašim krokům:)
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Co jsem dělala, když…
Je sobota 4:10 a já stojím na autobusovém nádraží na Zličíně.
Čekám na dálkový autobus, který mě, Chumbu, Tesáka a Máju zaveze do
Legolandu v Německu. Nikdy jsem tam nebyla, a protože se blíží den
dětí a i já s Chumbou jsme stále ještě děti,
tak jsme se rozhodli si naděli společně
dáreček 
Po cca 6-ti hodinové cestě jsme se
ocitli před branami hradu, který byl
postaven z obrovských kostek lega. Jelikož
já a Chumba jsme již byli v Heide parku,
přišlo nám to velice malé. Výhodou této
velikosti ale bylo, že jsme opravdu
všechno stihli a některé atrakce i
několikrát. První frontu jsme si vystáli na
super lodičky, které jsme mohli řídit sami.
Mája sice několikrát nabourala (ne, to není
tím, že je blondýna, ale její řidičskou
zdatností), ale dojeli jsme v celku a
nenechali se od kluků předjet. Další super
atrakce byli koníci z lega, kteří cválali jako živí, velikánské a vysoké
hřiště, miniaturní města, letiště, přístavy celá postavená jenom z lega a
malá horská dráha. Každý kousek parku byl orientovaný na něco jiného.
Dokonce jsme i viděli, jak se takové kostičky dělají a co vše je potřeba.
Nevěřili byste, že než se udělá
jedna figurka, tak je tam 6
mezikroků  Asi nejvíce nás
nadchla hradní horská dráha, na
které jsme byli 3x, vodní horská
dráha, kde jsme jeli chvíli i
pozadu a vodní svět. Nejprve jsme
viděli krátký lego film, který nás
uvedl do děje. Prošli jsme branou
a
ocitli
se
v nádherném
podvodním tunelu. Všude kolem
nás plavali veliké rybky, žraloci a
rejnoci. Sem tam byli v tomto
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obrovském akváriu lego figurky, které se pohybovaly nebo jen tak stáli.
Musím uznat, že když kolem mě proplaval žralok nebo rejnok, cítila jsem
respekt a z nich vyzařovala nepředstavitelně důstojnost a rozvaha. Po
tomto krásném zážitku jsem si ještě na konci pohladila živou mořskou
hvězdici. Asi nejvtipnější moment byl, když jsme byli v policejní stanici,
kde jsme hledali ve zrcadlovém bludišti ukradené předměty. Mája se do
toho tak vžila, že úplně zapomněla na zrcadla, a když viděla další
odcizený předmět, rozeběhla se. Asi víte, jak to mohlo dopadnout 
Samozřejmě nabourala v plné rychlosti do zrcadla a rozplácla se na zemi
 Chvíli jsem smíchy nemohla mluvit a mezitím se zvedla, usmála se na
mě a řekla:“v poho.“ Byla to statečná holka, která pokračovala dál
v pátrání. Pak už jen rozloučení, koupení suvenýrů a zpáteční cesta do
Prahy. Byl to super zážitek a určitě jsem v Legolandu nebyla naposled!
Bláťa

Hádanka za body 
Šašek a král
V jednom království žijí král a jeho dvorní šašek. Šašek nenávidí
krále, král nenávidí šaška. Dohodnou se, že se jednoho dne otráví.
V celém království existuje jen dvanáct flakónků jedů a tyto jsou
zamčeny v komnatě v zámku.
Jedy jsou očíslovány čísly od 1 do 12, se vzrůstajícím číslem roste i
síla jedu. Funkce na lidský organismus je prostá – vypiješ jed, umřeš.
Každý silnější jed neutralizuje všechny slabší, což znamená, že jed číslo
dvanáct neutralizuje všechny jedy, jedenáctka všechny kromě dvanáctky
atd. (Pokud vypiješ jedenáctku a potom dvanáctku, nic se ti nestane.
Pokud vypiješ dvanáctku a potom
jedenáctku, umřeš.)
Král jde do komnaty s jedy jako
první a vybere si všechny sudé jedy
(2,4,6,8,10,12). Pak jde do komnaty šašek
a vezme si, co zbylo. Sejdou se v trůnním
sále, každý z nich naplní jeden pohár a
podá jej tomu druhému, který jej
okamžitě vypije. Následně si každý z nich
ještě jednou naplní pohár, tentokrát už
pro sebe, a vypije ho (v naději, že se tím
zachrání).
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Jak to šašek udělal, že se druhého dne probudil, ale král zemřel?
Předpoklady: Každý (šašek i král) chce PŘEDNOSTNĚ přežít. Pokud
přežije, pak chce co možná nejjistěji otrávit toho druhého. Každého
jedu je jen jedna dávka – nelze ji dělit. Jedy jsou kapaliny bez barvy a
zápachu a mají stejnou hustotu jako voda.
Pokud vyřešíš tak napiš na náš oddílový e-mail, do
předmětu napiš Šašek a Král a pošli to. Kdo uhodne bez
nápovědy získává 3 body.
Bláťa

Okénko do kroniky (lyžo-bobo)
13 - 15.02.2015. Lyžo - bobo, Modrá hvězda.
Účastníci zájezdu:
 Domácí: Jarča, Bláta, Chumba,
Opičák, Kikina, Křeček, Bebína,
Verča, Nebojsa, Tesák, Korbič,
Kachna, Dráček, Tygřík, Lentilka
a Mája.
 Hosté: Honza - zběhlý z
minulých výprav lyžo- bobo, Koci
- Michal Kocián, nováček, Dana Kordová, nováček
Po úžasném sezení ve vlaku, které
trvalo
tři
hodiny.
Jsme
se
odhodlaně vydali na cestu v úžasu
krásného bílého sněhu.
Šli jsme aspoň 3 kilometry. Nadšení nás opustilo ve chvíli, kdy nám
Opičák před lesní cestou, střemhlav do kopce, řekl, že je to jediná
cesta. A pěkně zasněžená. Starší pobrali krosny mladším a do mega
kopce jsme nezpívali ale funěli a doufali, že budeme v cíli.
Konečně bouda na místě, kde lišky dávají dobrou noc ale všichni ve
zdraví jsme to vyšli. Kocimu velký dík za auto, ve kterém nám vezl
proviant a věci na sníh....lyže,boby.
Po odložení krosen jsme se vydali pro proviant, nedobrovolně to se ví:))). To auto parkovalo pod tím mega kopcem.
Spali jsme na půdě což bylo super:-)).
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V noci někomu praskla
matrace, já jsem si
myslela, že spadnul
sníh ze střechy. Po
tom,
co
jsem
zaslechla velký výbuch
smíchu, jsem spala
dál.
Ráno snídaně pod
velením Jarči, rychlé
spáchání svačiny a
tradá na sjezdovku.
Byli jsme rozdělení na
lyžaře a bobisty. Ještě
že Koci spadal pod
lyžaře, vtipně nám
ujel autobus.
Dětem šlo lyžování úžasně, v zástupu rodičů to zachranoval Koci jelikož
Dana si hrála,, jak se maskovat ve sněhu.
Bláťa se svým snowboardem válela a držela hůlky těm, co se o ně spíš
zabíjeli, než aby jim pomohly.
Bebina, tak ta válela taky.
Při odchodu ze sjezdovky se odvážní jedinci svezli po svém pozadí.
Mezitím bobosté vyzkoušeli bobovou dráhu, koulovanou a v iglu se jim
schoval Křeček, našli jí:-)).
Obě skupiny zkoušely, vrážení do stromů, jak koho přejet a nezranit ho a
jak rychle promokne sníh přes oblečení.
Po úžasné večeři buřtguláše, bylo noční bobování. Prostě pecka.
„Nevidím na cestu ale jedu''.
Velký dík vrchním topičům a sušičům oblečení: Honza, Jarča. A Opovi,
Chumbovi a Kocimu za dřevo.
Jelikož nám známý DJ. Michal s šesti strunným mixážním pultem chyběl,
měli jsme promítání filmu S tebou mě baví svět.
A videa z výprav setříhaná Opem.
V neděli jsme stihli ještě pár klouzaček a na vlak jsme jeli po všem, co
jelo na sněhu.
Dana Kordová (Amazonka)
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Poznej svého vedoucího…

Jeho potutelný úsměv vypovídá o nezměrné touze hrát si
s osudy nebohých dětí, kterým vymýšlí hry.
Můžeme hovořit o velikém štěstí dětí,
Protože nekuje plány na záludnosti sám, a tak je mnohdy usměrněn,
ačkoli se ve skrytu duše skrývá čertík,
který se těší, až Senioři dospějí do věku,
kdy rozevře svou bránu šílenství.
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Vlci
Znáte děti vlka?
Že prý hodně kouše,
není to však pravda,
i když kuře zardouše.
Je to pouze tehdy,
když má velký hlad,
nakrmit své děti,
musí zas a zas.
Jinak je to dobrák
a je plachý velice,
jeho malé děti - jsou od vlčice.
Vlčata jsou slepá - do deseti dní,
pak koukají na svět,- jak se rozední.
Ta vlčata malá,
jak medvíďata jsou,
až jednou vyrostou,
povedou smečku svou.
Věrnost a oddanost je velice
šlechtí,
vždyt je následujou jejich
vlastní děti.
Za smečkou stojí a neuhnou,
jsou to rytíři pod kožešinou.
Dana Kordová (Amazonka)
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Pro potěchu duše i srdce
Před dlouhou, dlouhou dobou existoval ostrov,
na kterém žily všechny pocity člověka:
dobrá nálada, smutek, vědění a kromě
ostatních různých pocitů i láska.
Jednoho dne se pocity dozvěděly, že se ostrov potopí.
Každý si tedy připravil svou loď a odplouval z ostrova.
Jen láska chtěla čekat do poslední chvíle.
Ještě než se ostrov potopil, prosila láska o pomoc.
Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se :
" bohatství, můžeš mě vzít s sebou ? "
" Ne, nemůžu. Mám na své lodi mnoho zlata a stříbra.
Tady pro tebe není místo ! "
Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem
na přenádherné lodi :
" pýcho, můžeš mě vzít s sebou ? "
" Já tě, lásko, nemůžu vzít " odpověděla pýcha.
" Tady je vše perfektní, mohla by jsi poškodit mou loď. "
Láska se tedy zeptala smutku, který projížděl kolem :
" smutku, prosím, vezmi mě s sebou. "
" Ach lásko, " řekl smutek, " já jsem tak smutný,
že musím zůstat sám. "
Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak
spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá.
Najednou řekl nějaký hlas :
" pojď lásko, já tě vezmu. " Byl to nějaký stařec,
kdo promluvil. Láska byla tak vděčná a šťastná, že se
zapomněla zeptat na starcovo jméno.
Když přijeli, stařec odešel.
Láska si uvědomila, že mu hodně dluží
a zeptala se vědění :
" vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl ? "
" To byl čas, " odpovědělo vědění.
" Čas ? " zeptala se láska, " proč mi pomohl čas ? "
A vědění odpovědělo :
" protože jen čas ví, jak důležitá je láska v životě. "

S t r a n a | 10

(Doktorka.cz)

Oddíl Poutníci | II/2015 | web: poutnici.desitka.cz

První člen Kmene za éry Poutnické 
Na letošní červnové výpravě se konečně stalo to, na co jsme dlouho
čekali. A sice, že se Kmen rozrostl o nového člena - Mikyho, který splnil
všechny body Oddílové zkoušky a prošel i tajným bodem:)
O svém tajném bodu ať promluví, či napíše, sám. Nechť je však inspirací
pro každého dalšího Poutníka, aby se vydal v jeho stopách…
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Ze života Superhrdinů 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci.
Vydáno jako 17. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Neprodejné, výhradně pro členy a přátele oddílu Poutníci
Náklad: 15 ks, dotisk možný

Na tomto čísle spolupracovali: Opičák, Bláťa, Dana K., Michal
Přední obálka: Michal 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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