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AKCE BUDOUCÍ 
Termín Název Místo Poznámka 

18. - 20.12 Výprava Malostatek Blatiny Právě se tu nacházíte  

26.12. putovní Vánoční vločka Hned po Ježíškovi. 

15. - 17. 1 Výprava Tajné  Ještě je pořád zima. 

23.1. Seniorská Klubovna Nekecej, že to nejde… 

30. 1. Nenech 
chcípnout 

Klubovna Že tobě se to stát ne-
může?  

5. – 7. 2. Lyžo-bobo Základna Desná Společná akce s Krali-
nem 

11. – 13. 3 Březnovka Dubice Bude sníh! (?) 

 

 
 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 adrese Norská 8  

 

 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 květnu závodíme na koloběžkách 

 Pořádáme otevřené akce pro rodinu a přátelé oddílu 
 V květnu 2016 náš oddíl oslaví 5. narozeniny 

 V srpnu jezdíme na letní tábor, který ukončuje celoroční hru  
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ÚVODNÍČEK               
První stránka pro čtrnácté číslo 

Milí Poutníci, Poutnice, Poutníčata, rodičové a kamarádi, 
Taky vám přijde, že venku to vypadá spíš na začínající jaro než zimu? Po-
časí se asi definitivně zbláznilo, a pokud chcete zažít něco ještě blázni-
vějšího, držíte v ruce správný materiál.  

Nechci, aby to vyznělo vychloubačně, ale musím sem napsat, že se 
nám poslední dobou všechno skvěle daří, máme za sebou povedený vstup 
do nové celoroční hry Země za zrcadlem, děti to s námi baví, nová klu-
bovna je skvělá a ještě skvělejší a já s Chumbou máme za sebou kurz kva-
lifikace na hlavního vedoucího, který jsme absolvovali spolu s Matějem od 
Tuláků. Všechno zní skvěle optimisticky a to je podle mě v tomto zašedlém 
zimním období to nejdůležitější.  

Přijde mi, že jakmile se přechýlíme z jara / léta do podzimu / zimy, 
lidem jako by chyběly sluneční paprsky a koukají na svět šedýma očima. 
Vždyť lidé okolo mě jsou vždycky nejsmutnější zrovna na podzim. Příklad, 
na kterém jsou vždycky tyhle společenské chmury vidět nejvíc, je MHD. 
Lidé jezdí tramvají se strhanými obličeji, mají sklopený pohled a doufají, 
že s nikým nenavážou oční kontakt a už vůbec nezapředou hovor.  

Vždyť já se nedivím, pro mě je taky utrpení vstávat do tmy v 6:30. 
Je to jako by člověk v noci ani nespal, ale vždycky se snažím vstávat s vi-
dinou hezkého dne (a většinou se strašně těším na snídani). Proto chci 
udělat tenhle Škrpál co nejoptimističtější, na oslavu toho, jak se nám v od-
díle (i mimo něj) všechno daří a máme se rádi! Taky se všichni hrozně 
těšíme na Ježíška! Takže jak zahnat podzimní / zimní splíny? Zalézt si s 
kakájem a Škrpálem do postele nebo s námi vyrazit na super akci (viz na-
hoře).  A taky doufám, že bude letos pořádný sníh, ať se máme s čím kou-
lovat!  

 

BRAMBORA 

BRAMBOROVÁ 
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KRONIKA VE ZKRATCE  
Jestli jsi nestihl nějakou poslední akci, nezoufej, tady se dozvíš, co se kde 
dělo.  

JEDNODENKA: ČESKÝ ŠTERNBERK 

 
Na první letošní jednodenku jsme se měli vypravit na krásnou Cinibulkovu 
stezku. Osud tomu však nepřál, a protože v takovém počtu lidí by 4 pře-
stupy 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 celo-
denním 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 hladomorně s 
překrásnou vyhlídkou, byl hrad sa-
motný. Šternberk prochází částečnou 
rekonstrukcí a tak sem tam bylo nějaké 
lešení. To však neubírá na důstojnosti a 
kráse hradu samotného. Těsně před od-
jezdem, na nádraží, jsme zahráli ještě 
maso hru a unavení a ucapkaní z celého 

dne dojeli zpět do Prahy. 
 

PROMÍTÁNÍ FOTEK Z ROKU SUPERHRDINŮ 

 
V neděli 18. 10. 2015 jsme slavnostně otevřeli naší novou klubovnu a pro-
mítli si fotky a videa z roku 2014/2015, tedy roku superhrdinů a tábora 
Qahramon. Sešlo se nás celkem 34. 
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PODZIMNÍ VÝPRAVA – KAMENY MOCI 

Poutnické podzimky započaly celoroční zkoumání jednotlivých světů a ras 
v Zemi za zrcadlem (ZZZ). Setkali jsme se s naším průvodcem a velice 
moudrým člověkem Poutníkem. Ten nám sem a tam odkryje kousek z ta-
jemství ZZZ. První poznání Chuorků, medvídků se zelenými prameny vlasů, 
bylo hravé, tak jako jejich rasa. Elfové se s námi utkali v lukostřelbě, Ofi-
liáni nám ukázali, jak zrádní umí být a Arkasíni v čele s Alargem, jak jsou 
moudří a všeznalí. Nejmoudřejší rasou to-
hoto světa jsou Voirdžíny a nejtemnější zase 
Marymeni. Ale proč jsme se s nimi setkali? 
Proč jsme se vrhali do nebezpečí při prů-
chodu branou, když tam nebyl strážce? Proč 
jsme museli jít za Aldanem, nejstarším z Ar-
kasínů, pro nápoj proti Ofiliánskému jedu? 
Proč jsme museli získat kameny moci 4 ras 
včetně Daglar a Gratur? Proč jsme je chtěli 
vyměnit a za co nebo koho? To se zeptejte těch, co tam byli nebo si to 
určitě přečtěte v našem oddílovém deníku! A pojeďte za dalším střípkem 
příběhu! 
 

LISTOPADOVKA – LEGENDA O ATALOVI 

Listopadovou výpravu do Srb jsme prožili v duchu oslav. Na sobotu připadal 
svátek Stvoření, o kterém nám řekli Daglarové a Gratury. Vyzkoušeli jsme 
si tvoření nových ras, které jsme odprezentovali před Atalem a jeho Mistry. 
Nejlepší ze tří nových ras byli Ty zelení. 
Atal s Mistry si od nás vzal genetické vzorky a s poděkováním za snahu 

odešli. Nečekané bylo, že Atal byl převlečený 
Alarg. Objasnil nám, že jedině takto, jsme si 
mohli opravdu užít tento svátek a pochopit 
jeho podstatu. 
Další patálií bylo podivné chování Poutníka. 
Zjistili jsme, že byl očarován Ofiliány, aby 
zjistil nějaké informace k jejich prospěchu. 
Naštěstí nám Alarg s Aldanem pomohli odča-
rovat Poutníkovu mysl. 
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SENIORSKÁ AKCE – HODNOTY 

Vzhledem k prudkému dešti, který se měl dostavit kolem půlnoci, jsme se 
rozhodli neúčastnit se nočního 50 km pochodu Pečky – Praha s Krhúty. 
Jako náhradní program jsme s Matějem z Tuláků vymysleli tématiku hod-
not. Programu se účastnili z Poutníků Bebina, Křeček, Tesák, Štika a z Tu-
láků Hříbek, Pampeliška, Ježovka a Monsterhigh. 
  
Začali jsme na Vítkově, kde jsme poprvé dostali odpověď na otázku „co 
může být hodnota“. Byli jsme zváni pod Žižku, abychom pohleděli do dáli 
na státní vlajku, na přátele pod námi, na Prahu s jejími památky a na dálky, 
ve kterých jsme naše hodnoty mohli spatřit. Abychom se však v tom 
zmatku našli, bylo nutné překonat dlouhou cestu. Na každé křižovatce 
jsme házeli kostkami a určovali si azimut, kudy můžeme jít. 
  
Nakonec jsme došli do klubovny, kde proběhla řada her, které nám po-
mohly zjistit, jaké máme hodnoty a čeho si vážíme. V noci, kolem druhé 
ráno končil program silnou aktivitou, u které byl otevřen prostor pro ko-
munikaci. Jak to probíhalo? Zde je namístě zeptat se přímo účastníků. 
  
Ráno jsme se nasnídali a u stolu, kde byly z předchozího večera námi na-
kreslené mandaly, jsme symbolicky do nezdobeného kroužku zabodli ne-
zdobené dřívko, které symbolizovalo hodnoty, kterých se budeme dále dr-
žet, jak to jen půjde. 
 
Ohlasy 
Bebina přímo na místě: bylo to možná lepší, než ten pochod, jako užiteč-
nější. Pro nás. Něco nám to přineslo. 
  
Bebina post: Díky za super akci,moc sem si ji užila!! (…) Hodně jsem si 
toho uvědomila,zažila,získala jsem znalosti a zkušenosti. Mega hodně né 
bavilo jak si vyprávěl úplně jsem si ty věci predstavovala. Potom to kres-
lení mandal to bylo zajímavý. A nakonec asi,co byli nejlepší,tak to bylo to 
jak jsme si tam šli povídat. Jsem ráda za to,co si mi řekl a jsem ráda,ze 
jsem ti taky mohla říct něco,co bychom si asi jen tak neřekli. Ta místnost 
pro me byla taková jakoby taková magická a do teď o tom všem přemýšlím. 
Měla jsem tam hrozně dobrej,otevrenej pocit. S Matěje jste to suprově 
vymysleli a doufám,ze bude více takových akcí. 
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Křeček: Bylo to mega!! Nejvíc libová akce.  
  
Opičák: Trochu jsem se bál, jestli takhle vážné věci jo, nebo ne. Za 
zkoušku ještě nikdo pěťák neroztrhal, nebo jak se to říká. Povedlo se to. 
Povedlo a vlastně ač jsem byl jako ten, kdo to připravoval, tak jsem u ně-
kterých aktivit zjistil, že se vlastně sám nechávám unášet a stávám se 
účastníkem. Bylo tam moc hlubokých myšlenek a byl tam u mě zase posun 
dál. Díky Matějovi z Tuláků za spolupráci! 
  
Mates: Super akce, na kterou se jen tak nezapomíná! Taky díky Ope 
 

NENECH CHCÍPNOUT! 
Všichni určitě víte o důležité akci, která se bude konat 30. Ledna v naší 
klubovně – Nenech chcípnout! Kdo neví, tak se jedná o zdravovědnou akci, 
na které se dozvíte, jak se máte zachovat při různých vypjatých situacích, 
kdy jde někomu o život, a vteřiny ubíhají. Aneb první pomoc. Opičák nám 
do redakce poslal tip, jak se můžete už nyní začít připravovat:  
Český červený kříž vydal zajímavou aplikaci do mobilu. Jmenuje se První 
pomoc. V ní si můžeš nastudovat, jak reagovat, když se stane nějaký úraz. 
A hlavně můžeš své znalosti ověřit v zábavných testech! Doporučuji apli-
kaci minimálně zkusit nainstalovat a mrknout do ní. Pro ty, kteří si nejsou 
jisti, co by dělali, kdyby šlo do tuhého doporučuji ponechat v mobilu a 
pravidelně pročítat. 
Pro Android: https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.cube.gdpc.cze 
Pro Jablíčko: https://itunes.apple.com/cz/app/prvni-po-
moc/id718278244?ls=1&mt=8 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/cz/app/prvni-pomoc/id718278244?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/cz/app/prvni-pomoc/id718278244?ls=1&mt=8
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VÁNOČNÍ DIY DEKORACE 
Večery jsou dlouhé, na procházce jste byli, když bylo světlo a teď nevíte, 
jak si zpříjemnit čekání na Ježíška? Tady máme několik tipů na DIY (v an-
gličtině do it yourself – vyrob si sám) dekorace. 
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Pokud vás nepolíbila múza, 

alespoň jste se pokochali vánoční atmosférou.  
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HIERARCHIE V ODDÍLE 
Každý, kdo do oddílu v kročí v něm má svoji úlohu, plní nějakou funkci, ať 
méně či více důležitou, všichni tvoří dohromady celek, který by se bez 
nich rozpadl. Hlavní funkce: 

Hlavas: 
Hlavas, neboli hlavní vedoucí je úplně nejvyšší funkcí v oddíle. Má právo 
veta ve chvíli, kdy se řeší něco skutečně důležitého, ale použije jej jen ve 
chvíli, kdy vidí skutečně velký problém pro celý oddíl do budoucna na zá-
kladě nějakého rozhodnutí. Právo veta nebylo v historii našeho oddílu za-
tím použito. 
Hlavas zodpovídá za chod oddílových akcí (tábory, výpravy, schůzky…). 
Neznamená to, že případné problémy jsou právně na něm, ale problémy 
za ním chodí. Je první osobou, která se o nich dozví a ví, jak je řešit. 
Zároveň řídí oddílové porady a pověřuje vedoucí funkcemi na akcích (zá-
sobovač, zdravotník…) 
Hlavas v našem oddíle není modla, je na stejné úrovni jako ostatní vedoucí. 
Současný hlavas je Libuše Bláťa Latrová. 
 

→ Bezpodmínečně musí být Kmeňák (mít absolvovanou Základní oddílo-
vou zkoušku), musí mít kurz hlavase a musí mít několikaleté zkušenosti s 
vedením oddílu. 

Vedoucí: 
Vedoucí jsou dospěláci, kteří připravují program, mají nějakou funkci 
v oddíle, věnují se dětem. Nejlepší přirovnání je ke slovu instruktor. 
Snažíme se o průběžné vzdělávání vedoucích pomocí akreditovaných i ne-
akreditovaných kvalifikačních kurzů. Dále pak pomocí interního vzdělávání 
v podobě Stezek. 
V současné době pochází 100 % vedoucích z oddílového prostředí, kde vy-
růstali. 
Každý vedoucí je jiná osobnost, což se někdy tluče, ale velkou výhodou je, 
že vznikají programy, které jsou různorodé a každé dítě si může najít 
„toho svého vedoucího“. 
→  Musí být Kmeňák a mít splněnou minimálně Výzvu. Nejlépe však (i) kurz 
hlavase. 

http://poutnici.desitka.cz/tabor/
http://poutnici.desitka.cz/vyprava/
http://poutnici.desitka.cz/schuzka/
http://poutnici.desitka.cz/vedouci/
http://poutnici.desitka.cz/vzdelani/
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Rádce: 
Rádci jsou vybraní jedinci, kteří dostali od vedoucích šanci 

rozvinout se, a snad se jednou stát vedoucími. Jsou jim po-
stupně servírovány informace „JAK, KDY a CO“. Nejprve 
spolupořádá schůzky, podílí se na tvorbě částech pro-
gramů na výpravách, později má třeba vlastní etapy na 
táboře a ve chvíli, kdy je zcela samostatný a „zau-
čený“, stává se vedoucím. 
Nic není zadarmo, a pokud se dotyčný Rádce nepro-
jeví v zájmu a alespoň částečné samostatnosti, bohu-

žel status Rádce ztrácí. To však neznamená, že ne-
může být někdy v budoucnu opět vybrán. 
Rádce má podporu všech vedoucích, ale často si ho některý vedoucí vezme 
„pod svá křídla“. 
Předpokladem k tomu být vybrán jako rádce je splnění Základní oddílové 
zkoušky, zájem o oddílovou činnost a vlastní iniciativa. 
  

Kmeňák: 
Tento status není ani tak funkcí, jako spíš hodnotou. Kmeňákem se rozumí 
každý, kdo je členem Kmene, tedy uskupení jedinců, kteří úspěšně splnili 
Základní oddílovou zkoušku. 
Kmeňákem se může stát jakýkoli Poutník v jakémkoli věku. Členstvím po-
siluje svou reputaci k tomu, aby byl vybrán jako Rádce. 
Být členem Kmene je čest a zároveň určitá pokora. Kmeňák by měl z prin-
cipu udržovat v oddíle rovnováhu a být jakýmsi vzorem pro ostatní. 

Senior: 
Mentálně a fyzicky vyspělejší jedinci oddílu Poutníci, pro které se připra-
vují složitější hry a náročnější aktivity. Do Seniorů Poutník vstupuje po 
pozvání vedoucích, leč není povinnost pozvání přijmout. Podmínkou je pro 
nové Seniory minimální věk 12 let. Příkladem náročnějších aktivit je třeba 
Mayská psychoakce, Noční pochod, zážitkové akce s prvky abstrakce, nebo 
třeba puťák, ve kterém jsme ušli během dvou dnů 40 km. 
  

http://poutnici.desitka.cz/archiv/kategorie/21/
http://poutnici.desitka.cz/archiv/kategorie/21/
http://poutnici.desitka.cz/kmen/
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Oddílák: 
Člen oddílu je každý, kdo má odevzdanou přihlášku a zaplacené členské 
příspěvky. Pochopitelně i vedoucí jsou sami členy oddílu. Sem tam se ob-
jevující členy, které vidíme párkrát do roka a méně můžeme označit jako 
„bývalé členy“. 
 

Přítel oddílu: 
Přátele oddílu chápeme jako všechny, které zaujala naše činnost a sami 
se na ní nějakým způsobem podílí. Mohou to být členové jiných oddílů, se 
kterými si vyměňujeme zkušenosti, půjčujeme kostýmy apod., ale i aktivní 
rodiče, kteří s námi rádi jedou na otevřenou akci anebo třeba přinesou 
něco materiálního či nemateriálního do oddílu. Též se mezi ně řadí kama-
rádi jednotlivých Poutníků, kteří se s námi přátelí. 
 

Sympatizant: 
Sympatizant je člověk zvnějšku, kterému se líbí naše oddílová činnost, ale 
blíže Poutníky nezná. Kupříkladu lidé sledující náš web, Youtube apod. 
Není vyloučené, že náš oddíl sympatizant podporuje. 
 

 

Oprávnění: 

Pro všechny akce platí, že na nich musí být přítomen alespoň 1 člověk 
nad 18 let, který je zároveň vedoucí! 
  

Organizace akcí 
Vedení schůzek: Vést program schůzky může vést každý, kdo má spl-
něné Dovednosti. 
 
Vedení jednodenek: Připravit a vést jednodenku může kterýkoli Senior 
či Kmeňák, též i ten, kdo má absolvovaný kurz Výzva. 
 
Vedení víkendových výprav: Celou víkendovou akci, nebo třeba jen její 
část může připravit každý Kmeňák. Dopomáhat mu může tým lidí, které 
si sám vybere, avšak za program ručí jen a pouze on (za program ručí 
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vždy jen jeden Kmeňák!). Garant výpravy je vždy vedoucí s absolvova-
ným kurzem hlavase. Víkendovou výpravu může připravovat též oddílák, 
který absolvoval kurz Výzva. 
 
Vedení delších výprav: Vícedenní výpravy může garantovat a zároveň 
plně oraganinzovat jen vedoucí s absolvovaným kurzem hlavase. 
 
Speciální akce: Organizovat je může kdokoli s absolvovaným kurzem Vý-
zva pod dohledem garanta, který má absolvovaný kurz hlavase. 
 
Organizace Tábora: Garantem je vždy hlavas. Přípravu jednotlivých 
částí (etap) mohou mít na starosti vedoucí. V případě organizování částí 
programu oddíláky je nutné schválení návrhu na předtáborové poradě 
ostatními vedoucími. 
 
V plánu je Stezka přípravy a realizace akcí, která bude podmínkou pro 
garanci výprav, speciálních akcí, delších výprav a táborů. 
 

Funkce 

Hlavas: Bezpodmínečně musí být Kmeňák (mít absolvovanou Základní od-
dílovou zkoušku), musí mít kurz hlavase a musí mít několikaleté zkuše-
nosti s vedením oddílu. 
 
Vedoucí: Musí být Kmeňák a mít splněnou minimálně Výzvu.Nejlépe však 
(i) kurz hlavase. 
 
Zdravotník: Musí mít absolvovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Po-
kud je mladší 18 let, může mít splněnou jen Stezku zdravovědy a být zá-
stupcem zdravotníka. Zdravotník za nezletilého úkony plně ručí. Zá-
stupce zdravotníka nikdy nesmí podávat léky! 
 
Šéfkuchař: Musí mít splněnou Stezku vaření (vychází v prosinci) či být 
vedoucím. Na své první vařící akci musí být pod dozorem jiného šéfku-
chaře. Pokud chce kuchař do jídla přidávat čerstvě natrhané bylinky, či 
vařit čaje z nich, musí mít splněnou Stezka bylinkářství. 
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Kronikář: Funkce se střídá obvykle každou akci vyjma schůzek. Kronikář 
je pověřen psaním zápisů z akcí dle svého svědomí. Kronika se slavnostně 
předává na začátku akce od kronikáře z akce minulé. Kronikář by ml za-
znamenat vše důležité nejlépe ihned. Kronikářem může být kdokoli, kdo 
umí psát či má osobu, která zápis sepíše dle jeho diktování. 
 

STROMOVÝ REKORDMAN 

 Strom s největším obvodem kmene na světě se nachází ve městě Santa 
María del Tule, ležícím v mexickém státě Oaxaca. Jde o tisovec Mon-
tezumův, jehož kmen má obvod přes 42 metrů a průměr kolem 11 me-

trů.  
 
Kolem šířky Tulského stromu 
se ještě nedávno vyskytoval 
stín pochybnosti, jestli nejde 
o kmeny tří různých stromů. 
Genetické testy ale veškeré 
pochybnosti vyvrátily. Odbor-
níci se nicméně dosud ne-
shodnou, jak je tisovec starý. 
Odhady jeho stáří se pohybují 
v rozmezí 1100 až 2000 let.  
V roce 1994 se Tulskému 

stromu nevedlo dobře, některé části kmene i listy usychaly. Vědci přišli na 
to, že stromu chybí voda. V reakci na to proto místní úřady přivedly k 
tisovci větší množství vody a jeho usychání se tak podařilo zabránit.  
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← jeho kmen neobejme ani 
20 lidí 
 
Český rekord  
A jaký má obvod nejširší 
strom u nás? V České repub-
lice se za nejširší strom pova-
žuje Vejdova lípa u Pastvin na 
Žambersku. Obvod jejího 
kmene činí přes 12 metrů, 
tedy méně než třetinu ob-
vodu kmene mexického re-
kordmana.  

Zdroj: www.rozhlas.cz 
 
Všichni známe písničku od Ozvěny – Strom, naštěstí se ne vždycky vyplní 
její smutný příběh.  

 
 
 
 
 
 
 
Že strom byl v cestě plánované, 
 to malý problém byl, 
ostrou pilou se ten problém snadno vyřešil, 
tak naposled se do nebe náš strom  
pak podíval 
a tupou ránu do větvoví už snad ani nevní-
mal. 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.rozhlas.cz/
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KŘÍŽOVKA 

 
Správně vyluštěnou křížovku ukažte nebo pošlete nějakému vedoucímu, 
můžete získat 1 bod do bodování, tak to je jako zadarmo, ne?  
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CO KDYBY MĚL VÁŠ PES MOBILNÍ TELEFON? 
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ZNÁŠ DOBŘE NAŠÍ CELOROČKU? 

ZEMĚ ZA ZRCADLEM 
Svět Omega jinak zvaný také Země za zrcadlem je světem plným podiv-
ných bytostí, které mohou být v něčem podobné nám lidem. Jsou to by-
tosti, které mají pocity, své cíle a touhy. Každá z ras žije jinak, má jiné 
zvyky a životní hodnoty. Arkasíni a Chuorkové žijí s přírodou a vnímají svět 
kolem sebe jako přátelskou náruč. Voirdžíny hledají moudrost a vědění, a 
to nejen to rozumové. Ofiliáni se snaží vystavět svět tak, aby měl řád a 
jasná pravidla. 
Není to jen místo klidu a míru, i když by si to většina jeho obyvatel určitě 
přála. Různé cíle různých bytostí si mohou odporovat. Vznikají sváry a ne-
pochopení. Jak ale najít rovnováhu? 
Svět Omega je místem příběhů. Odehrává se jich tam tolik, kolik bytostí 
se v něm objeví. Může se tam odehrát i váš příběh. Stačí jen najít tu správ-
nou Bránu…   
  
Píšťalka – Klára Adámková (autor ras v Zemi za zrcadlem) 

 

LEGENDA O ATALOVI 

Zde si můžete připomenout legendu, kterou jste slyšeli na listopadové vý-
pravě: 
 

http://poutnici.desitka.cz/text-rasy-v-zemi-za-zrcadlem/
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Říká se, že před Stvořením nebylo nic, než tma. Stálá noc byla samozřej-
mostí a svět Omega vypadal jinak, než dnes… Nebyli Arkasíni, ani Voirdžíny, 
ani ostatní rasy. Nebyl nikdo, kdo by mohl chtít něco jiného než tmu. 
 
V těch časech se v nekonečné dálce poprvé objevilo světlo. Loď, která 
přes oceán připlouvala k Omeze, vezla Atala a jeho Mistry. Když Atal sta-
nul na břehu, nechal vystavět první bránu. A později ještě mnoho dalších 
bran. Ta první spojovala jeho svět Aetalis se světem Omega. Ostatní jiné 
světy s Omegou. Poprvé se bez dlouhé plavby přes moře mohli Atalané ze 
své země dostat na Omegu i zpět a pronést tak bránou vše, co bylo potřeba. 

Mistři vystavěli veliký dům – „Dům stvoření“. 
 
 
Omega, čili Země za zrcadlem, jak se jí jednou bude 
říkat, byla již před dávnými věky obydlená, avšak ne 
bytostmi nadanými rozumem. To byla podmínka – 
stvořit rasy jen tehdy. A zdálo se, že tomu není ji-
nak… 
 
Mistři Atalovi podle svého úsudku začali s tvořením 
nových živých bytostí. Tak vznikly téměř všechny rasy 
a každá dostala darem svůj prostor k životu, část 
světa tak, aby žila v míru s ostatními. A každá z ras 
vnímala Atala a jeho Mistry jako své stvořitele, kteří 
jim vdechli život. 
 

Když již byl svět dán těmto novým bytostem, z odlehlých konců a hlubo-
kých pralesů přišla zpráva o zvláštních bytostech nadaných rozumem. Tím 
se podmínka daná od počátku tvoření změnila. Mistři nebyli jednotní, ně-
kteří chtěli pokračovat v tvoření dál, část z nich ale chtěla vše přerušit, 
dokonce i zničit bytosti již vytvořené. Atal chtěl pokračovat dál, protože 
důvod stvoření měl hlubší smysl, který však zůstával zatím jen tajem-
stvím… 
 
Různorodost ras byla nutná k přežití. A pokud by opravdu na Omeze žili 
jiné bytosti, než stvořené Atalem, možnost přežití by se tím jen zvětšila. 
 
Tým Mistrů se rozdělil. Část zůstala s Atalem a tvořila dál. Druhá část ode-
šla z „Domu stvoření“ a v hlubokých pralesích nechala vzniknout dosud 
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neviděným rasám. Tak se na Omeze objevili Marymeni, Ofiliáni a další rasy, 
které nepotřebovaly ke svému životu světlo. Tyto bytosti, byť také nadané 
rozumem, nebyly ochotné dodržovat daný řád – hranice území, která již 
někomu patřily. Vznikly první bitvy, nečekané a krvavé války mezi stvoře-
nými bytostmi a na možnost, že v hlubinách Omegy snad žijí národy Atalem 
nestvořené, se na dlouhá léta zapomnělo… 
 
Stvořené rasy časem našly křehkou rovnováhu mezi bytostmi světla a tmy. 
A Atal a část mistrů, která zůstala s ním, Omegu opustili. Nechali vše svo-
bodnému vývoji, protože hlavní účel stvoření byl splněn. 
 
Atal se vrátil do své země Aetalis, ale již pro všechny další časy zůstala 
Omega světem, do kterého se Mistři vraceli a pozorovali jimi stvořené by-
tosti i bytosti těch Mistrů, kteří se postavili proti Atalovi. 
 
Přešly celé věky, některé z ras se vyvíjely dál, utvářely nová spojenectví, 
ale i společenství tak, jako Arkasíni a Chuorkové. Některé se staly respek-
tovanými i temnými rasami, jako třeba Voirdžíny. Každá rasa, jinými slovy 
každý národ té již Země za zrcadlem, měl své zvyky i nové legendy o celém 
stvoření. Přesto však na Atala nikdo nezapomněl a byť každá z ras trochu 
jinak, ctí, až do dnešních časů „Svátek stvoření“… 
 

TROCHA LOGIKY 

 hádanka za 2 body 
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Hádanka za 2 bodíky 
 

(Chumba) 
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OPTICKÉ KLAMY 

 

Jsou čáry rovnoběžné? 
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Vidíš tváře nebo vázy? 
 

 
 
 
 
 

(Chumba) 

CO JSEM DĚLAL, KDYŽ… PRAVIDELNÉ OKÉNKO BLÁŤI 

V rámci sebevzdělávání a projektu od Evropské unie, jsem se přihlásila na 
školení, které se zaměřovalo na rozvoj některých soft skill oblastí. Náš 
vyučující pan Luděk Brabec byl moc prima chlap, který věděl, jak zauj-
mout a to je při několika hodinovém školení hodně důležité. Školení se 
zaměřovala, jak jsem již podotýkala, na různé oblasti manažerských do-
vedností, snášení kritiky, motivování členů týmu a koučink.  Za 4 dny jsem 
se o sobě dověděla více, než jsem asi i potřebovala vědět. Některé věci 
jsem si pouze utvrdila a to, že špatné snáším kritiku, ale co překvapilo i 
mě, že jí neumím ani dát. Při kritizování druhého byste totiž měli používat 
tzv. sendvičový systém, kdy sdělíte pozitivum, negativum a zase pozitivum. 
Člověk má v podstatě odejít ve stejné nebo lepší náladě. Tohle já třeba 
neumím. Od nepaměti se řídím heslem co na srdci, to na jazyku a očividně 
je to špatně. Dále jsem se dověděla, že při kritice nesmíte používat slova 
jako nikdy a vždy. To totiž pouze umocní tu Vaší negaci a v tomto případě 
to nezachrání ani sendvičový systém. Dále jsem se o sobě dověděla, že 
jsem cílevědomá, ale záleží mi na vztahu s okolím. To tak by odpovídalo. 
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Jak jsem již psala, byly to opravdu náročné 4 dny, ale jsem za ně moc 
vděčná! V mezičase jsem s kolegyní prošla Brno, jeho historické centrum 
je velké asi jako Hradčany, a byla na dámské jízdě v kině. Bylo to osvěžu-
jící a určitě zpestření mé práce. Malé doporučení na konec, jestli budete 
mít šanci se vzdělávat v těchto oblastech, určitě toho využijte. 

 
 
 

 

PŘÁNÍ K VÁNOCŮM 

Kapr už smažený, ještě sebou mrská. Prskavka vietnamská nějak divně pr-
ská. Dívám se na stromek, k zemi se klátí, na dveře hasiči zoufale mlátí. 
Tak tu máme po roce zase pěkné Vánoce!! Krásné Vánoce a šťastný Nový 
rok Ti přeje_________ 

 
(Chumba) 
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TOTO DAL SENIORŮM JEŽÍŠEK  
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
(Honosněji napsané slovo „organizace“) 

 

 
 Začala nová celoroční hra Země za zrcadlem! 
 Máme ponk (pracovní stůl) + Dostali jsme darem od Michala Kociána a 

Karla Holečka nářadí do dílničky  
 Zavedli jsme funkci kronikáře. 
 Rozhodli jsme se číst kroniku z minulé akce na té následující. 
 Začaly plány na speciální seniorskou akci, která proběhne o prázdni-

nách. 
 Jsou v plánu zvířátkové schůzky, tak šup učesat mazlíčka! 
 Je hotový Čelemdžem (najdete na oddílové stránce). Nedostává se 

Moudrost, ale Blbost. 
 Knihovna se rozšířila o 3 Zlaté fondy her – máme tedy již kompletní 

edici (4 knihy). 
 Máme rádi Vánoce!!!  
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 

 
Vydáno jakožto 26. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 
Neprodejné, výhradně pro členy a přátele oddílu Poutníci 

 
Na tomto čísle spolupracovali: Bára, Opičák, Bláťa, Chumba 
Přední obálka: Opičák 
 
Kontakt: oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz,  
728 312 480 (Bláťa) 
 
 
Aktivity oddílu Poutníci podporují Mladí ochránci přírody z prostředků MŠMT a 

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

 



 

S t r a n a  |  32 Oddíl Poutníci | IV/2014 | web: poutnici.desitka.cz 

 

 


