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ÚVODNÍČEK 
Podzimní tvoření? Proč zrovna tento název? 

Tento název jsem zvolila 
z jednoduchého důvodu a to, že 
jsme v tento čas měli nejvíce práce 
s naší super klubovnou, tvoření no-
vé celoroční hry, tvoření stezek, 
bobříků a nového bodování.  
  

Jak všichni víte, tábor dopadl 
nad očekávání dobře a už teď se 
každý bojí o své místo na LT v roce 
2016! Je to až k neuvěření, jak moc 
se nám jako oddílu daří!  
  

Od září se na našich stránkách začali objevovat informace ohledně 
stezek. Zatím tam byla k náhledu stezka bylinkářství a zdravovědy. Věřte, 
že jich ještě nejméně pět přibude. 
  

Novinkou z tohoto léta jsou také Bobříci, které si plní i někteří ve-
doucí. Velkou grafickou tabulku můžete vidět na našich stránkách 
v záložce vzdělání. Tak co, ulovíte si bobříka? 
  

Na poradě v září jsme se dohodli trochu bodově pozměnit akce. 
Od teď je větší bodový rozptyl a bude to jistě velice zajímavé sledovat, 
jak někteří bodově rostou nahoru. 
  

V sobotu 10. 10. 2015 jsme na jednodence na překrásný hrad Čes-
ký Šternberk konečně zjistili, co bude jako celoroční hra. Více se dozvíte 
v článku na str. 18 a 28. 

 
  

 
 
 

              

Tomahawk ! 
Jen jeden ze 
dvou byl ten 
pravý. Že by 

tento… 

Tomahawk ! 
Jen jeden ze 
dvou byl ten 
pravý. Že by 

tento… 

Tomahawk ! 
Jen jeden ze 
dvou byl ten 
pravý. Že by 

tento… 
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AKCE BUDOUCÍ 
Termín Název Místo Poznámka 

18. 10. Promítání Klubovna Tatataaaaaaa 

27. 10.–1. 11.  Podzimky Holostřevy Bude kosa 

20. – 21. 11. Noční pochod Pečky-Praha Pouze pro Seniory 

27. – 29. 11. Listopadovka Srby u Kladna Nové místo!  

16. 12. Poslední schůzka 
2015 

Ještě nevíme 
Určitě něco vymys-
líme 

17. 12 Večerní hra 
Praha 

Předpokládaný ter-
mín 

18. -20.12. Vánočka Malostatek 
Blatiny 

Už se zase těšíme 
na Ježíška! 

30. 1. 2015 Nenech chcípnout! Klubovna Zdravovědní osvěta 

 
 

 Každou středu pořádáme schůzky, kde smysluplně trávíme odpoledne. 

Pobavíme se při hrách a něco se naučíme z dovedností pro život (zdravo-
věda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu apod.). 
 
Každou středu od 16:30 do 18:30 na NOVÉ adrese Norská 16, Praha 10 
 
 

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy 
 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce 
 Párkrát do roka máme netradiční schůzky 
 V únoru jezdíme lyžovat a bobovat   
 V srpnu jezdíme na letní tábor  
 V květnu 2016 náš oddíl oslaví 5. narozeniny 
 Pořádáme otevřené akce pro rodinu a přátelé oddílu 
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OZVĚNY TÁBORA… 
Krtek: Tento tábor byl nejvíc super, jsem rád, že jsem jel.Poznal jsem 

super lidi. Díky všem. 

Hella Kociánová: Moc děkuji všem vedoucím. Nebojsa se nám vrátil plný 

zážitků a dneska mi byl odvyprávěn celý tábor.  Jste úžasní!!!  

Lucie Čapková: Také se musím pod toto podepsat. Jsem šťastná máma 

spokojených dětí, které si užívaly moc prima tábor. Děkuji všem vedou-

cím a dospělákům, kteří se podíleli na přípravě tábora. Vím, že to není 

žádná sranda.Díky, že jste. 

Tereza Fialová: Také díky. Holky prohlásily, ze chtějí jezdit pořád na 

tábory. Bylo to tam nejlepší. Ještě jednou moc děkujeme. A nejen za 

tábor  

David Šulc: Naprosto souhlasím. Děti se vrátily nadšené. 

Tonda na nástupu: Byl to nejlepší tábor. Jsem rád, že jsem tu byl. 

Křeček: Poutnický tábor je lepší, než ten policejní, protože vás tady 

všechny znám celý rok. Ne jen jednou do roka. A je tu míň lidí. 

Dana Kordová: Ten nejlepší oddíl, syn se 

tam cítí opravdu dobře.  . 

Petra Kejlová: Prostě jako rodina.  

Ladislav Votruba:  To je moc fajn od-

díl.  

Věra Stodolová: Po sobotní návštěvě tá-

bora klobouk dolů před všemi dospělými. 

V dnešní době neskutečné, že ještě tak 

fajn lidi existují a jsou zapálení pro práci 

s dětmi. Velký obdiv a velké díky. 
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JAK VIDÍ VEDOUCÍ Bebina 



S t r a n a  |  6 Oddíl Poutníci | 10/2015 | web: poutnici.desitka.cz 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
Za toto přispění do Škrpálu zís-
kává Bebina 3 body do celoroč-
ního bodování Gratulujeme! 
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VTÍPKY 

 
Pane doktore, pomozte mi prosím, čmelák mě kousl do prstu.“ 
„Klid, hned na něj dám mastičku.“ 
„Vždyť uletěl, jak ho chytnete?“ 
„Namažu místo, kde vás kousl.“ 
„Pod stromem v parku.“ 
„Mohl jste říct rovnou, který to byl.“ 
„Odkud to mám vědět, vždyť hned uletěl.“ 
„Vy mi nerozumíte, kam vás konkrétně kousl?“ 
„Do prstu!“ 
„No, a který to byl?“ 
„Nevím, všichni čmeláci vypadají stejně…“Bližší Pink Floyd, nežli Kabát 
 
Z naší historie mě nejvíc dojímá příběh o Žižkovi. 
Jedno oko nezůstalo suché. 
 

Modlitba železné konstrukce 

--------------------------------------- 

Svatý Jane Nepomucký, koroduj za nás. 
 

 
 

(Opičák) 
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HÁDANKY a jiné… 
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 (Mylun) 
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POEZIE od Amazonky 
 
Říká se, že trpělivost přináší růže, 

je snad jen na čase, kdy má se vzmůže? 

Nebo je odkvetlá a všechno je pryč? 

Ne, já nezahazuji od zahrady klíč. 

 

Vyšplhám do nebes, kde mraky se vznáší 

asi se zasmějí lidské vášni.....a potichu řeknou. 

 

,, Tvé touhy jsou jen zvláštní hrou, vždyť někteří 

lidé je mít ani nemohou. 

Máš hodně a to je Ti málo. Zjisti si co pár lidí by za to dalo. 

Přestaň se rouhat a začni žít, v tom je ten pravý života klíč" 

 

 

 

 Je to jak mor,být zajatcem 

 v jeho záři, 

když jeho oči 

 tak krásně vábí, 

však není to léčka pro mě, 

nebudeme spolu v jednom domě. 

Je to tak krásný a zároveň zlý, 

vždyť jsou tu jiní co chtěli by být, 

oporou a rytířem v tom domě, 

ale bohužel to není nic pro mě  
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ŘEŠENÍ SOUTĚŽE Z MINULA 
Až přečtete celé číslo tohoto oddílového časopisu, jistě vás napadne 
otázka: „Co tu k čertu dělají ty šipky?!“ Zkuste mi na tuto otázku odpo-
vědět. Ústně, nebo na oddílový e-mail oddilpoutnici@gmail.com, správ-
nou odpověď nejspíše zveřejním v dalším čísle. 
 
Odpověď: Jsou tu, protože šipky jsou super! 

 

ZDRAVOVĚDNÍ TESTÍK: 2 b. Jdete s kamarádem na procházku, když tu 

náhle vidíte mladíka, kterému odhadujete věk 20–25 let. Drží se za hrud-

ník a ztěžka oddechuje. Když se zeptáte, co se stalo, odvětí, že se mu 

jen udělalo z ničeho nic špatně. Prý se potřebuje vydýchat. Po malé 

chvíli ale bledne, sedá si na bednu, která je poblíž. Říká, že má mžitky 

před očima a je mu na zvracení. Stěžuje si na svíravou bolest hrudníku. 

Když s vámi mluví, všímáte si, že se mu stále hůř dýchá. Mezi větami se 

jakoby zastavuje a potřebuje se nadechnout. Řešení pošli 

na oddilpoutnici@gmail.com, nebo řekni Opovi do 31. 8.  

 

-> nikdo nevyřešil, vaše smůla mohli jste si vydělat 2 body a ještě se 

něco dozvědět. :) 

 

Správná odpověď:  

e) Náhlá bolest na hrudi a dušnost, s tím si není dobré zahrávat, mohl by 

to být infarkt. Kamaráda necháme dál v sedě, ať sedí tak, ja je mu to 

samotnému nejpříjemnější. Hlídáme jeho stav a voláme 155. Podíváme 

se do lékárničky, jestli tam nenajdeme jednu tabletu Acylpyrinu, kterou 

by mohl rozžvýkat. Upadne-li do bezvědomí, hlídáme dýchání. Pokud 

přestane dýchat, otočíme ho na záda a zahájíme resuscitaci. Tu prová-

díme, dokud nepřijede záchranka, nebo dokud nezačne dýchat (pak se 

navrátíme ke kontrole dechu), či dokud sami neodpadneme vyčerpáním. 
 
Proč řešit soutěžní otázky a úkoly? Protože jsou to jednoduše získané 
body do celoročního bodování! 
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BŘEZOVÉ LÍSTKY 
Březové lístky jsou neformálním a velmi důvěrným oceněním dobrovol-
ných vedoucích, kteří své schopnosti předávají mladším kamarádům 
v mimoškolních kolektivech dětí a mládeže. Toto ocenění se v mnoha 
různých sdruženích používá již téměř 30 let a nehynoucí zásluhu na je-
jich vzniku má Jan Šimáně – Galén. Mladí ochránci přírody, pod které 
spadáme, koordinují vlastní pyramidu Březových lístků již několik let a 
má stanoveny dva termíny pro návrhy na udělení ocenění vždy 
k 28. únoru a 30. září každého roku. (text: Mladí ochránci přírody) 
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NOSITELÉ LÍSTKŮ Z ŘAD POUTNÍKŮ 

ZELENÝ: Opičák, Bláťa, Večernice  

SVĚTLEMODRÝ: Světlana 

TMAVĚMODRÝ: Michal 

OBECNĚ 

Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného podnebí vyskytující se na ce-

lém světě. Její všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě – všechny 

přírodní národy vždy využívaly jejího dřeva, kůry, větviček, listí,… 

A navíc: bříza je strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a dešti. 

Právě proto je nám symbolem přátelství za všech okolností – i když v něm 

třeba zrovna nesvítí slunce, prostředí není příliš příjemné a člověk by 

nejraději od všeho utekl. A to něco, co ho nutí, aby ještě setrval a pra-

coval pro ostatní, to je vlastním posláním Březových lístků. 

Březové lístky je velká příležitost pro všechny, kteří se z vnitřního pře-

svědčení zabývají prací pro děti a mládež. Je to forma vzájemného hod-

nocení přínosu pro mladší, kde tolik nezáleží na čase, kvalifikaci či názvu 

a poslání organizace, ale jen na poctivosti, chuti něco pořádného dělat, 

smyslu pro čest a nadšení. 

Březové lístky neznají hranice, protože vycházejí ze základních lidských 

vlastností. Hnutí je proto určené všem, kteří se rozhodnou jednat podle 

vnitřních zásad Březových lístků a jsou ochotni nést myšlenky zásad ce-

lým svém životem. Odměnou je pocit dobře vykonané práce, pocit uži-

tečnosti a vytvoření pohody a spokojenosti ve svém okolí. Vnějším zna-

kem celého hnutí je odznáček Březového lístku příslušné barvy. 

Březovými lístky se navzájem (zejména však směrem zdola nahoru) oce-

ňují lidé, kteří ve prospěch naší společnosti nezištně a dlouhodobě pra-

cují s kolektivy dětí a mládeže či svojí systematickou prací jejich činnost 

významně podporují. Spolu s odznakem příslušného stupně se vyzname-

nanému předává diplom s podpisy všech, kteří s tímto důvěrným oceně-

ním souhlasí. 
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PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ 

 První tři podepsaní jsou z nejlepších přátel navrhovaného a ručí 

ostatním za to, že Březový lístek je udělen do správných rukou. 

 Udělení je platné tehdy, je-li potvrzeno desetinásobnou silou 

podpisů. V závorce za podpisem se uvádí „síla“, t.j. stupeň Bře-

zového lístku, jehož je podepsaný nositelem. Podpisová síla 

všech se sčítá, např. zelený stupeň potvrdil 1 žlutý, 

2 světlemodří a 3 zelení, čili 4 + 4 + 3, přesah je vítán. 

 Vyšších stupňů může být uděleno maximálně polovina ve srovnání 

s počtem nositelů nejbližších nižších stupňů. Tím se vytváří zdra-

vá přirozená přírodní „pyramida“. Např. žlutý Březový lístek mů-

že být udělen jen tam, kde už existují 2 tmavomodří, 

4 světlemodří a 8 zelených nositelů. 

 Březové lístky se udělují postupně od nejnižšího po nejvyšší. 

Dlouholetým vedoucím, kteří žili ne svou vinou mimo naši pozor-

nost, lze výjimečně udělit hned 2. stupeň. Pokud nositel v práci 

nepokračuje, nebo se i proviní, dosažený stupeň se mu neodnímá. 

Odpočívající, nečinní a zemřelí se do pyramidy nezapočítávají. 
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TVOŘÍME KLUBOVNU… 
Je to k neuvěření, ale náš 
oddíl získal, jak jistě všich-
ni víte, krásný nebytový 
prostor o rozloze kolem 70 
m2. Je to dvakrát větší, než 
bývalá kluboška a máme i 
více místností. Hodně jsme 
si mákli a jistě není konec, 
ale již nyní jsou vidět plody 
naší práce a péče! Ve stře-
du 7. 10. 2015 jsme zde měli první schůzku a ještě nás jich mnoho čeká, 
protože věřte, že se opravdu nikam jen tak nechystáme. Prostor je 
opravdu dobře situován, nedaleko se nachází park Heroldovy sady, 
Grébovka, Bezručovy sady a stanice tramvaje číslo 22 nebo autobusu 139. 

Mé veliké díky patří Michalu Kociánovi za jeho nesmírnou pomoc 
při předělávání „ruiny“ na překrásný trojpokoják s výhledem do vni-
trobloku! Díky jeho šikovným ručičkám se z hnusného, plísní prolezlého 
cosi staly zdi a z opravdu nebezpečně neukotvené příčky (pozn. Opičáka: 
„Mno… Nepřeháněj.“) super sádrokartonová přepážka, která oddělí díl-
ničku a relaxační místnost. 
 Mé díky samozřejmě patří všem, co se podíleli na přestavbě a rea-
lizaci převážně mých výmyslů a požadavků.  Je skvělé vidět, jak se ně-
co odporně zapáchajícího mění v něco tak úžasného a obyvatelného! 
Jsem nadšená ze všeho, co jsme dokázali a ještě dokážeme!  

 Vše má ale své pro a 
proti a proti. Vše, co pořizu-
jeme, stojí i peníze, a tak 
kdyby chtěl někdo přispět 
trochou do mlýna, určitě 
budeme velice vděční. Co 
momentálně potřebujeme, 
vždy najdete na níže uve-
deném odkazu. Předem dě-
kujeme! 

http://poutnici.desitka.cz/co-potrebujeme/ 
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KRONIKA 
Aneb co se událo stručně 

 Hunger games, Zátoka pláňat, 18. -20. 9. 2015 

Když účastníci přicházeli do tábora, uvítali je pochybní santusáci, 

kteří žebrali o jídlo, peníze, vodu atp. Při žebrání se jich dotýkali přátel-

skými poplácáními a kašlali na ně. Ráno na nástup dorazil generál, který 

nám sdělil, že jsme v uzavřené infekční oblasti. Přivolal doktora a vojá-

ky, kteří přivedli jednoho ze santusáků, který byl na pokraji smrti, pro-

tože měl pokročilé stádium neznámé infekce. Doktor nás prohlédl a kon-

statoval, že máme příznaky oné infekce. Doporučil vojákům popravit a 

zakopat santusáka. 

Poté jsme se střetli s obchodníkem, který nám za drahé kamenní, 

které si sám nemohl nasbírat, protože se nedostal do zavřené pokladni-

ce, prodal lék v podobě barevných sladkých pilulek. 

K pokladnici jsme se dostali přes řadu překážek. Nejprve jsme sbírali 

klíče za různorodé aktivity, poté jsme sázeli kousky celkového času, po 

který nám byla pokladnice otevřena. Na závěr jsme v hliněných soškách 

nalezli indície k uhodnutí hesla, díky kterému nám strážce bedny otevřel 

možnost sbírat drahé kamenní, které na nás padalo z nebes, po nasbíra-

ný čas. 

A jak se líbilo? 

Michal: Stalo se mi to, co se mi stává spíš po táborech. Že se mi po té 

plné louce lidí po tomto víkendu docela stýská:) Díky všem, kdo jste do-

razili, chystali program, organizovali, naplno hráli, ať vám bylo obrazně 

7 nebo 70  Byl to časově malý tábor, ale množstvím lidí velký. A bylo 

vidět, že napříč všemi dětskými organizacemi jsme dohromady a promí-

cháni fungovali společně až do konce :) Tak tedy letošní Sraz oddílů má-

me za sebou a těším(-e) se na ten příští! Na těhle pár dní budu ještě 

dlouho vzpomínat:) Světlo vašim krokům:)  
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 Opičák: Ještě jednou díky všem, kdo byli na Srazu oddílů – Hunger Ga-

mes (anebo Pevnost Boyard? ). Bylo to skvělé vás po roce vidět, poznat 

i nově příchozí, zahrát si celodenní hru, sbírat padající víčka, zažhnout 

slavnostní oheň, společně si zahrát u táboráku písničky, vidět vtipné di-

vadelní scénky, zahrát si zvukové pexeso, rozvinout fantazii 

v improvizaci. 

Prostě super! Příští rok zase jinde, nejspíš i v trochu jiném složení, ale 

opět v září. 

Nejlepší postavy za poslední 2 roky – infekční bezdomovci/ santusá-

ci/somráci, žebrající o jídlo, pití, kteří přenáší nicnetušícím příchozím 

dětem a dospělákům infekci, jež je může zabít. Další den poprava 

z milosti infekčního bezdomáče a start programu, kde si děti vybojují 

lék. Prostě paráda! 

Koza: palec nahorů 

Kulička: palec nahoru 

Petra Kejlová: To je mazec!!! Kluci vyprávěli celý vecer a to 

i u večeře!  Opičák ví, jak už v autě nezavřeli pusu plni dojmů a zážitku! 

Asi to bylo opravdu SUPER!!! Velký dík vam všem. 

Marcela Wienerová: Děkuji, Viky přijela nadšená s jiskry v očíčkách, 

s úsměvem na tváři a krásnými vzpomínkami. 

Kuba Turek: On ani Opičák nezavřel doma pusu. 

Džony: Diky! Bylo to paradne pripraveny! Jsem skoro tak dojat, ze jsem 

zapomnel na to brilatni cekani s truhlama. Tak zas pristi rok na srazu! 

Pratelstvi u srazoveho ohne, to vzdycky zahreje srdecko. 

Bebina: Ahoj,tak ten sraz oddílů:Byla to super výprava.Bylo fajn vidět 

v Keblove tolik lidí.I v těch týmech to bylo dobrý,jelikož všichni byli fakt 

v pohodě.No a program,tak ten byl super,nejlepší postavy byly ty bez-

domovci a pak ten umírající člověk.A nejen program té víkendové hry,ale 

také program u ohně byl bezva. Poslechli jsme si hodně písniček a nejen 
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na kytary,také na ukulele ,trubku a housle.Kromě písniček jsme viděli 

vtipné scénky.Byla to fakt supeer výprava,moc jsem si jí užila.  

 

 Jednodenka, Český Štemberk, 10.10.2015 
 

Na první letošní jednodenku jsme se měli vypravit na krásnou Cinibulko-
vu stezku. Osud tomu však nepřál, a protože v takovém počtu lidí by 
4 přestupy nebyly zrovna nejvhodnější, vydali jsme se na Český 
Šternberk. Cesta vlakem byla nekonečná, protože děti byly nevybouřené 
a opravdu hlučné. Vystoupili jsme v Soběšíně, což je asi 9 km od hradu. 
Naším celodenním průvodcem byla červená turistická značka a sluníčko. 
Podzimní příroda hrála teplými odstíny. Během cesty jsme zahráli pár 
her a našli znamení, která nás dovedla k truhle s prazvláštním znakem. 
V ní byl ukryt starodávný pergamen od cestovatele Johnatana Marvela. 
Odkazoval se na deník, který však v truhle nebyl a byl tam návod, jak 
máme vstoupit branou do jiných světů. Poslední zastávkou, po hlado-
morně s překrásnou vyhlídkou, byl hrad samotný. Šternberk prochází čás-
tečnou rekonstrukcí a tak sem tam bylo nějaké lešení. To však neubírá 
na důstojnosti a kráse hradu samotného. Těsně před odjezdem, na ná-
draží, jsme zahráli ještě maso hru a unavení a ucapkaní z celého dne 
dojeli zpět do Prahy. 
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KOBYLKA ZELENÁ 
Vyfotil jsem ji, když jsem se vracel domů pozdě v noci. Byla noc a já bě-

žel kolem ZŠ Břečťanová. Málem jsem na ni šlápl, ale naštěstí jsem včas 

uskočil. Byla obrovská a krásná. 

 

Kobylka zelená je běžný druh kobylky. Většinou obývá stromy a keře. 

Tak jako většina kobylek se živí převážně dravě. Samci dorůstají velikosti 

těla 28 až 34 mm, samice 27 až 38 mm! Zbarvení je jasně zelené, na 

horní straně těla se často táhne hnědý pruh, zejména u samců.  

 

Na podzim klade samička kolem 100 vajíček špičatým kladélkem do země, 

kde vajíčka přezimují. Na jaře se líhnou nymfy, které po 6 až 

7 svlékáních dospívají. Samci se ozývají cvrkotem, jímž vymezují své 

území a lákají samice. Kopulace trvá 45 minut. Jejich páření trvá 1 až 5 

dní.  

Malé nymfy loví mšice, velké nymfy a dospělci loví různý větší hmyz. Jí-

delníček si zpestřují rostlinnými částmi. 

 

 

 

 

 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylka_zelen%C3%A1) 
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BODOVÁNÍ 
Bodování je záznam výkonu, a zároveň i účasti v oddíle. Za každou akci 
získáváš určitý počet bodů. Hodnotí se však i tvoje aktivita. Když se sna-
žíš, výrazně pomáháš svému týmu, nebo dokonce vyhraješ nějakou hru, 
můžeš získat body navíc. Veškeré body pak zaznamenáváme do tabulky 
na webu. Odkaz najdeš hned nahoře v menu pod heslem BODY.  

 
(platné k 7. 10. 2015) 

Beneš Daniel Dáda 26 

Beneš Filip Fífa 12 

Čapek Mikuáš Miky 9 

Čapková Leona Lentilka 15 

Straka Lukláš Luky 6 

Hájková Denisa Šnek 0 

Hrabák Josef Krtek 4 

Korda Daniel Korbič 18 

Pečený Jakub Řízek 10 

Růžičková Michaela Bebina 22 

Tesařík Lukáš Tesák 10 

Tesaříková Magda Mája 10 

Winterová Viktorie Vikyna 11 

Honza Kejla Koza 22 

Denisa Šulcová Křeček 2 

Veronika Šulcová Verča Š. 0 

Filip Šípovský Kachna 2 

Michal Kejla Kulička 12 

Daniel Holeček Pepek 12 

Michal Kocián Nebojsa 17 

Veronika Kuprová Verča K. 0 

Fialová Klárka Dráček 8 

Fialová Petra Tygřík 8 

Martin Kovář Štika 0 

Skoumalová Soňa Skoník 22 
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KŘEČKOVO TVOŘENÍ 
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Za toto přispění do Škrpálu získává Křeček 2 body do celoročního bodo-
vání Gratulujeme! 
 

JAK TO TEDA JE??? 
Už několikrát jsem se setkala s chybnými domněnkami, jaké povinnosti 
má kameňák, jaké má oddílák a co to jsou ty stezky. Rozhodla jsem se 
Vám to objasnit následujícím článečkem  
 

Oddílák vs. Kmen 
 
Oddílák je každý, kdo vstoupí do našeho oddílů. Máme samozřejmě také 
několik druhů oddíláků. Je tu dítě, to asi nemusím ani vysvětlovat. Oddí-
lák Senior je dítě starší určitě 10 let. Není však podmínkou, že když do-
sáhneš věku nad onu hranici, jsi automaticky Senior. Seniorem se stáváš 
až po shledání, že na to máš jak psychicky, tak fyzicky.  Oddílák Rádce 
je starší jedinec, který už má na svých bedrech něco málo ze zodpověd-
nosti, jako příprava schůzek, etap na táboře nebo výpravě a má chuť se 
více vzdělávat. Oddílák vedoucí je dospělák, který nemá žádnou zkoušku, 
který se nechce vzdělávat, ale baví ho dobrovolničit u dětí.  
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Kmeňák je člověk, co splnil kompletně ZOZ i s tajným bodem. Ten, který 
nosí palestinu. Má povinnosti vůči kmenu. Měl by být věrný a oddaný od-
dílu. Jezdí na kmenové akce, vymýšlí úkoly pro čekatele na tajný bod a 
čerpá své výhody.  
 
Jako kmeňák nemáš povinnost dělat programy a jiné věci, co dělá Rádce. 
Pokud o to ale stojíš, jistě ti vyjdeme vstříc. A je to další krůček k tomu 
„jít výš“. 
 

Stezky vs. Bobříci 
Jako novinka školního roku 2015/2016 jsou Stezky. Bude jich postupně 
více a více. Na rozdíl od Bobříků jsou určeny pouze pro Kmeňáky. Jde o 
to, že člověk, který všeobecně zvládnul ZOZ, má možnost se zaměřit na 
to, co chce a co ho baví. Tz. Asi nikdo z nás nebude mít všechny stezky. 
Já třeba vím, že stezka bylinkářství není opravdu můj šálek kávy, a tak ji 
budu plnit až mezi posledními. Až stezku splníš, dostaneš Moudrost, kte-
rou můžeš hrdě nosit na své kmenové palestině.  

Bobříci jsou také pro náš oddíl noví. Jsou to úkoly, těžší i lehčí, 
které jsou různě časově omezené. Bobříka si může splnit každý oddílák 
kdykoliv. Je mi jasné, že někteří nejdou plnit na výpravě nebo jsou 
opravdu dlouhodobí, takže je jen na tobě, jak se k tomu postavíš, a já 
doufám, že se ctí. Za splněného Bobříka dostaneš super barevnou samo-
lepku k nalepení do svého zápisníku.  

Další novinkou, ne však poslední v tomto školním roce, sebevzdě-
lávání v různých oblastech, je 
zkouška Čelemdžem. Je to taková 
parodie na Stezky. Za splnění ne-
získáš Moudrost, ale Blbost, kte-
rou můžeš také nosit hrdě ( :-D) 
na své kmenové palestině.  

Dle hlavních tvůrců Če-
lemdžemu „si Čelemdžem vyža-
duje speciální nadpis, protože se 
jedná o přesmíru recesistickou a 
ironickou zhovadilost, kterou si 
vymysleli Opičák s Bárou prve 

jako „Stezku duševního rozvoje“, což názvem neprošlo kvůli úctě 
k samotným stezkám. Taktéž nevychází v papírové podobě (proč tomu 
tak je se dozví každý, kdo začne Čelemdžem plnit).“ 
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FOTOSTRÁNKA 
Poutníci mají vlastní hospůdku i penzion! 
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Oddílový zdravotník v plné zbroji 

PŘÍBĚH od Bebiny (za 1 bod) 

V sobotu 26. 9. jsme se já,taťka a Efa vydali na houby. Rozhodli jsme se 
jet do Keblova. Po dojezdu jsme šli kolem krmelce dozadu přes tábor na 
klády hustnikem pak doleva na asfaltovku. Po asfaltovce směrem k rybář-
ské kadiboudě. Potom od kadiboudy dolů naproti molu, kde jsme pak o 
kousek dál přešli lávku a 
šli k molu. Nakonec jsme 
se vrátili opět přes kr-
melec k závoře k autu. 
Během okruhu jsme našli 
nejvíce babek, jednoho 
kováře, 2 panský, 5 lišek 
a 7 klouzků. Dohromady 
jsme našli 3 košíky. Byla 
to super odpolední pro-
cházka, kterou jsem si 
moc užila. 
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CO JSEM DĚLALA KDYŽ… 
Pravidelná rubrika Bláti  

Už jste někdy dělali něco, 
z čeho jste opravdu neměli 
dobrý pocit? Tak já si to 
prožila nedávno. Se společ-
ností IBA CZ, ve které pra-
cuji, jsme se opět vydali na 
výjezdní zasedání. 

Tentokrát jsme ho 
měli tématicky zaměřené a 
jeli vodu. Sjížděli jsme řeku 
Vltavu, a to od kempu Vi-
king, což je cca 9 km od Českého Krumlova. Rozhodla jsem se sjet řeku 
v kánoi, přeci nejsem bábovka a chci si něco užít, abych seděla na raftu. 
Navíc jsem měla super kormidelníka, kapitána a zkušeného vodáka v 
jednom, tak čeho se bát.   

Vydali jsme se na cestu. Já byla na vodě asi tak dvakrát v životě a 
opravdu z ní mám respekt. Utopení je pro mě šílený děs! Cesta byla 
v klidu, kochala jsem se přírodou, kamarádila se s vodním ptactvem, sbí-
rala vodní rostliny, až do chvíle, kdy přišel první jez. Projeli jsme bez-
chybně a mě začalo stoupat sebevědomí, že to vlastně nic moc není. 
Druhý a třetí také v klidu. Sice jsem dostala plný zásah na jednom z jezů, 
ale být mokrá mi opravdu nevadí.  

Čtvrtý jez byl opravdu výživný. Než jsem ho uviděla, tak jsem byla 
v pohodě. Bylo mi trochu divné, proč tam kouká tolik lidí a spousta 
z nich tleská vodákům, kteří ho projeli, ale tím jsem se v tom okamžiku 
nezabývala. Pár sekund posléze mi vše došlo. Vyvalila jsem oči a uviděla 
ty tři velikánské vlny pod jezem, které máme dle instruktorů projet rov-
ně a přímo. Trochu jsem začala panikařit a jediné, co mě utěšovalo, bylo, 
že když se utopím, tak mé tělo, na kterém vesta pevně držela, aspoň 
najdou.  

Projeli jsme bravurně. Přímo prostředkem. Všechny tři vlny jsme 
zvládli bez zaváhání! Byla jsem živá a šťastná! Za zmínku stojí už jen, 
jak krásné je si prohlédnout Český Krumlov jinak, než z auta nebo souše, 
a že hned po tomto super proplutí jezu jsme se vyšplouchli při otáčení se. 
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
…aneb jak se daří oddílu… 

 

 Na letní tábor v roce 2016 je už teď přihlášeno 25 dětí!!! 
 Příští jaro budeme oslavovat 5. Výročí od založení oddílu Poutníci. 
 Máme novou a krásnou klubovnu! 
 Už asi tušíme, co bude další celoročka. 
 Miky se stal členem kmene, Dáda čeká na další úkol a Křeček je také 

čekatelka. 
 Pravidelně aktualizujeme Facebook, web, Youtube i fotogalerii. 
 Zasadili jsme první oddílový strom v rámci projektu 72hodin! 

 

 
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 
 
 
Vydáno jakožto 24. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 

 
Na tomto čísle spolupracovali: Bláťa, Opičák, Bebina, Amazonka, Křeček, 
Mylun.  
 
Nepodepsané články jsou dílem Bláti. 
Přední obálka: Opičák, Bláťa 
 
Kontakt: 
oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 
728 312 480 (Bláťa) 
 
Aktivity oddílu Poutníci podporují ochránci přírody z prostředků MŠMT a MHMP. 

Více se o naší nadřazené složce dozvíte na www.emop.cz 
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