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ÚVODNÍČEK 
Zimní dovádění 

  Krásný název tohoto čísla 
Poutníkova škrpálu, ale když se 
podívám za okna z kanceláře v Praze, 
tak je mi spíše do pláče. Opravdovou 
zimu jsem v Praze nezažila už mnoho 
let. Tento rok se k nám přišla, i se 
sněhovou peřinou, podívat asi na tři 

dny, což jsem ocenila hlavně v podobě bobování, koulování a 
užívaní si krásně zasněžených ulic. Smutné je, že po několika 
dnech jsem se ocitla opět v šedém světě plném odpadků, kde 
není po zimě ani památka. A proto nás, co jsme teď na akci 
lyžo - bobo  vyzívám! UŽIJME SI TO! VYVÁLEJME SE VE SNĚHU, 
ZALYŽUJME SI A ZABOBUJME SI JAKO NIKDY V ŽIVOTĚ! 
NEBOJME SE TOHO, MY DOSPĚLÍ, SI TO UŽÍT JAKO DĚTI! 
POJĎME DO TOHO! 
 

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 

11. - 13. 3. Březnovka Dubice Nové místo  

26. 3.  ? Jednodenka Benešov a 
okolí 

Putování za povidlovým 
koláčem 

15. - 17. 4. Dubnovka Štáb Pchee 

23. 4.  Libušínská bítva Libušín Otevřená akce  

29. 4. - 1. 5.  Kmenová akce Korno Dobrodrůžo! 

6. - 10. 5. Výzva 2016 … Vstupní kvalifikace 

13. - 14. 5. 24 hodin na 
koloběžkách 

Stromovka Rozdrtíme je! 

22. 5.  Oslava 5. 
narozenin 

Heroldovy 
sady 

Akce pro veřejnost 

27. - 29. 5. Květnovka Keblov Cyklo - pěší výprava 

 
 

 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 Norská 16 
 
 

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy 
 Občasně pořádáme jednodenky a zvláštní akce 
 Párkrát do roka máme netradiční schůzky  
 V srpnu jezdíme na letní tábor  
 V květnu 2016 náš oddíl oslaví 5. narozeniny 
 Pořádáme otevřené akce pro rodinu a přátele oddílu 
 
 

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

tento… 
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SOUTĚŽ 

 
 

Správná odpověď je hodnocena 2 body do bodování. Své odpovědi 
zasílejte na oddilpoutnici@gmail.com.   Op 

 
 

mailto:oddilpoutnici@gmail.com
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KRONIKA 
Aneb co se událo stručně  

Po stopách tradic, 18. - 20. 12. 2015 

Na vánoční výpravu jsme zvolili Malostatek Blatiny. Výprava se 
nesla v duchu svátků nám známých ras a program připravovaly samy děti. 
Nechyběla ani projížďka na koni a vycházka z volem. Též nám Kozí 
Bradka a Martina (majitel malostatku) udělali exkurzi. Tradičně jsme 
v sobotní večer měli štědrovečerní hostinu, jedli cukroví a i ten oddílový 
Ježíšek přišel.  

Za zmínku jistě stojí připomenout, že Bebina, Chumba, Miky a 
Koza obdrželi zelené březové lístky. Též i to, že Senioři našli pod 
stromečkem pozvání na dalekou Plavbu od komodora. 

 Putování za vánoční vločkou: Mikešova cesta, 26. 12. 2015 

Na letošním putování za vánoční vločkou jsme se vydali po stopách 
Kocoura v botách (Mikeše). Vycházeli jsme z Hrusic, rodného kraje 
Josefa Lady, odkud dle knihy šel i Mikeš. Zastavovali jsme se přesně na 
místech, kde Mikeš zažíval svá dobrodružství a hráli jsme i Čůrando 
Grando! 

  Někteří měli dost již v Mnichovicích, a tak šli na vlak. Opičák vzal 
ale Bebinu a Tesáka a ti tři šli spolu noční krajinou až do Říčan, čímž 
Bebina s Tesákem pokořili osobní rekord. Ušli totiž celých 26 kilometrů 
během jediného dne! Bebina si navíc mohla splnit do Základní oddílové 
zkoušky bod souhvězdí. 

Kmenová výprava do Macochy, 3. 1. 2016 
Nase kmenova akce zacala tak,ze jsem se e u klubovny 

(Miky,Blata,Opicak a Dan B.)a jeli jsme cca. 2 hodiny na Moravu podivat 
se na a do Propasti Machochy.Cestou jsme si povidali atd. Kdyz uz jsme 
byli blizko tak nam chvili prokluzovali kola pod snehem,ale nakonec jsme 
to vyjeli.Kdyz jsme vyjeli ten kopec tak jsme hledal misto na 
zaparkovani,misto jsme nasli a vyrazili jsme. Cestou dolu do propasti 
jsme se koukli ze shora dolu,to byla ale vyzka cca.140 metru. Kdyz jsme 
sesli dolu tak jsme si koupily vstupenku a sli jsme na prohlidku.Ve vnitr 
to bylo krasny a pruvodkyne a pruvodce zabavni.Byli tam vsude krapniky 

http://www.malostatekblatiny.cz/
http://poutnici.desitka.cz/text-rasy-v-zemi-za-zrcadlem/
http://poutnici.desitka.cz/brezove-listky/
http://poutnici.desitka.cz/seniori/
http://poutnici.desitka.cz/admin/index.php?sekce=texty&edit=249
http://poutnici.desitka.cz/archiv/kategorie/21/
http://poutnici.desitka.cz/archiv/kategorie/21/
http://poutnici.desitka.cz/text-zakladni-oddilova-zkouska-souhvezdi/
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Emotikona smile a byli krasny.Druha cast exkurze byla v lodickach a 
myslim ze nejvetsi hloubka byla v ty vode asi 60 metru ale nevim to 
jiste.Po konci exkurze jsme jeli zpatky do Prahy.Cely vylet byl moc fajn 
a tesim se na dalsi kmenackou akci  
 
Svět Vojirdžín - Bílý král, 15. -17. 1. 2016 

Na lednové výpravě jsme zavítali na nové místo a to do Skautského 
domu Bára v Kralupech nad Vltavou. Tam jsme se potkali s Bílým králem 
Voirdžín. Vyprávěl nám starou legendu o bráně a Poutníkovi. Poutník byl 
znalcem brány, jen ten věděl, jak správně poskládat znamení okolo 
brány a tím jí dokázal ovládat. To však zapomněl, když se ho Ofiliáni 
pokusili očarovat svou temnou mocí. My jsme se snažili získat tajný 
svitek, který skryly Voirdžíny. Za každou zkoušku, kterou nám dal Bílý 
král a my jí zvládli, jsme získali vždy po jedné části. Když jsme měli 
svitek celý, dozvěděli jsme se, jak Poutníkovi vrátit vzpomínky, které 
ztratil. Obstoupili jsme Poutníka a chytli se za ruce, naráz jsme všichni 
řekli zaklínadlo, které bylo v Arkasínštině: 
 
Alarg monde ar neat 
iari longa aldan 
vet monde arkasi 
veram iari čaro ! 
 
Zabralo to, Poutník si vzpomněl, dal nám pamětní lístky a vydali jsme se 
na vlak. 
 
Nenech chcípnout, 30. 1. 2016 

Nenech chcípnout! – záměrně velmi úderný název osvětové akce, 
kterou jsme se rozhodli uspořádat. A dopadlo to, myslíme, dobře. 
Probrali jsme základní věci z první pomoci, které jsme si pak prakticky 
ověřili na simulantech v připravených situacích. Markéta Andršová, které 
ještě jednou moc děkujeme, přijela se sanitkou a ukázala nám její 
vybavení. A taky krásně – nechutně namaskovala naše figuranty. Račte si 
je prohlédnout ve fotogalerii. 

Celkově nás bylo 23 a všichni vydrželi až do konce.  
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NAJDI PANDU! 
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         Chumba 

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 
snažíš, 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.  
 

Beneš Daniel Krysař 71 

Beneš Filip Fífa 59 

Čapek Mikuláš Miky 56 

Čapková Leona Lentilka 66 

Hájková Denisa Šnek 0 
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Hrabák Josef Krtek 5 

Korda Daniel Korbič 73 

Pečený Jakub Řízek 35 

Růžičková Michaela Bebina 66 

Tesařík Lukáš Tesák 40 

Tesaříková Magda Mája 32 

Winterová Viktorie Vikyna 23 

Honza Kejla Koza 75 

Denisa Šulcová Křeček 42 

Veronika Šulcová Verča Š. 10 

Filip Šípovský Kachna 8 

Michal Kejla Kulička 55 

Daniel Holeček Pepek 43 

Michal Kocián Nebojsa 63 

Veronika Kuprová Verča K. 13 

Fialová Klárka Dráček 21 

Fialová Petra Tygřík 26 

Martin Kovář Štika 2 

Soňa Skoumalová Soňa 80 

Lukáš Straka Luky 24 

Vojtěch Borovička Strom 8 

Jan Borovička Honza 9 

Kristýnka (od Soni) 
 

5 

Tomáš Koutecký 
 

8 

Jára Koutecký 

 

8 

Dan Čanecký Čaňa 8 

Patrik Krist 

 

6 

Eliška Koukolová Elfa 36 

 
PROSÍM POZOR! Je tu další poptávka od oddílu Poutníci! 
Tentokrát hlavně po lžičkách, lžících, vidličkách, nožích, 
ostrých nožů, prkénku a jiných potřebných nástrojů, které 
používáme při přípravě občerstveních nebo teplých 
nápojů Za každý funkční kus budeme velice vděční! 
DĚKUJEME! 
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HÁDEJ, HREJ SI A BAV SE… 

   

To
ma

Co je na 

obrázku?  
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          Op 
 

OPŮV SLOVNÍ PRŮJEM 
Jak Op plnil bod ze Stezky 

Zkusil jsem si v rámci oddílové Stezky odříkání prožít 14 dnů bez mobilu. 

Naplánoval jsem si to na dobu vánočních svátků, aby nebyl problém 

vzhledem k práci. Vypnul jsem zařízení a nechal ho ležet na poličce. 

Nebral jsem ho s sebou ani jako „jistotu, kdyby něco“. 

Je komické, že v roce 2016 píšu tento text a podivuji se nad životem bez 

mobilu, když to ještě na konci minulého tisíciletí bylo naprosto běžné. 
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Není to jen o dostupnosti 

Zprvu jsem měl očekávání, že budu řešit jen srazy s lidmi tak, aby se 

nedaly změnit. Záhy jsem zjistil, že to není jen o tom. Dnes mobil 

využíváme prakticky ke všemu a ani si neuvědomujeme, čím vším nám 

nahrazuje hromadu věcí. 

Jako první věc byl sraz s Bárou, která se mi nemohla operativně ozvat a 

říct mi, ať se dohodneme na jinou hodinu. Zkrátka musela přijít. Stejně 

tak já musel chodit včas, protože zavolat kvůli zpoždění jsem nemohl. 

Nešťastné je čekání na jiného, který má zpoždění větší, než 10 minut. To 

je totiž čas, kdy se rozhodujete, jestli čekat, nebo už nečekat. 

Další humornou záležitostí byla akce, kde jsem jel přímo na místo 

příjezdu Poutníků v Hrusicích. Během cesty však změnili autobus a na 

místo nedorazili v daný čas. Chtěl jsem volat z telefonní budky, což by 

byl velký zážitek (!), ale zarazila mne Bláťa, která odkudsi přiběhla, že 

mě viděla a že jsou na nedalekém hřišti. 

Čas 

Nenosím hodinky od nějaké sedmé třídy, nahrazuji je mobilem. 

Najednou jsem zjistil, že hodinky nevlastním a neměl jsem jak zjistit 

čas. Pouliční hodiny jsou vidět již méně, a tak jsem se průběžně ptal 

lidí. Též na autobus jsem odcházel s předstihem, aby mi neujel 

o 2 minuty, kdy bych to běžně doběhl, protože bych se ujistil na mobilu, 

kolik je hodin. 

Dalším překvapením byl pro mě budík. Klasický již nevlastní ani rodiče a 

budíkům v podobě programů na PC nevěřím. Musel jsem vždy poprosit 

maminku, aby mne vzbudila. Což byla o víkendu v 8 ráno velká oběť. 

Když nebyl nikdo doma, nezbývalo než doufat, že se vzbudím sám. 

Hloupé bylo, když jsem přišel domů pozdě. Všichni doma již spali a 

nebylo záhodno někoho „budit, aby vás ráno vzbudil“. No, zaspal jsem, 

ale nebylo to nic, co bych nemohl udělat kdykoli jindy. 

Posílal jsem ti SMS… 

Psal mi kamarád z gymplu, že mi psal SMS asi 5 dní zpátky. Počítal, že 

jsem si ji přečetl a odpovím, i když byla nedoručena. Pak se ale ozval 

přímo po Facebooku. Je ale fakt, že se nejednalo o nic aktuálního. 
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Odhaduji ale, že mnoho lidí když pošle SMS, automaticky počítají s tím, 

že ji příjemce se stoprocentní jistotou přečte. 

Není tedy stoprocentní spolehnutí na domluvu. Naštěstí jsem zjistil, že 

mám kolem sebe lidi, kteří když řeknou, že dorazí, tak skutečně přijdou. 

Vlastně je to i donutí, protože nemají možnost schůzku odvolat. Ale 

pozitivní je vědět, že na mě nehází bobek. 

Walkman 

Rád poslouchám 

hudbu, když cestuji 

hromadnou dopravou, 

jedu na koloběžce 

apod. Zjistil jsem, že 

hudbu poslouchám 

z mobilu. MP3 

přehrávač nevlastním, 

a proto jsem oprášil 

diktafon, ze kterého 

se stal můj přenosný 

přehrávač MG kazet (hudební kazety na pásky), takzvaný walkman. 

Vytáhl jsem staré pecky jako Plastic People of The Universe nebo třeba 

Jasnou Páku z roku 1983! A velice jsem si to užil. Děsné ale bylo, když 

jsem si zapomněl vzít hromadu kazet na X hodinovou cestu na koloběžce. 

to jsem pak točil jednu kazetu stále dokola a už jsem z toho bláznil. 

„Ranní ptáče dál doskáče, nakopnu ho až zapláče!“, následuje „Koupil 

jsem si Francovku, dal jsem za ni třicet Korun…“ a pak budu muset 

přetočit kazetu a vím, že jako první zahraje „Svatý Pavel celej život 

stíhán, svatý Štěpán ukamenován, Jan Křtitel sťat. Ježíš ukřižován. Seká 

tobě někdo do hlavy?“ 

Zpropadený e-banking 

Na Silvestra jsem chtěl jet do Liberce ještě spolu s bráchou. Objednal 

jsem lístky na autobus od Jančury, kde mám kreditovou jízdenku a bylo 

to pro nás tím pádem levnější. Na účtu Student Agency jsem neměl dost 

peněz, a tak jsem se přihlásil do banky s tím, že peníze nahraji 

převodem a rezervaci zaplatím. 
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Zádrhel byl v tom, že posledním krokem k potvrzení transakce mělo být 

opsání bezpečnostního kódu z SMS, která mi přišla na mobil (resp. měla 

přijít – v době psaní tohoto článku mi mobil leží na stole vypnutý). Lístek 

nakonec musel zaplatit brácha a já mu dal hotovost. Je to vcelku nucení 

do koupi mobilu, když se nad tím zamyslím. Co může dělat člověk, který 

mobil nevlastní? To mu službu banka neposkytne? 

U čínské obchodní společnosti Aliexpress jsem mohl pohodlně nakoupit 

zboží, za které jsem zaplatil opsáním kódů z fyzické debetní karty a 

nemusel transakci potvrzovat opisováním onoho nešťastného kódu v SMS. 

To bylo potěšující. 

Mapy 

Měl jsem sraz s kamarádkou na místě, které jsem neznal. Samozřejmě 

jsem si adresu vyhledal na mapách doma, ale jaksi jsem počítal s tím, že 

si ulici zapamatuji. Šel jsem s předstihem, takže jsem měl čas na 

hledání. Samozřejmě jsem byl 

o ulici vedle a navíc onen 

podnik neměl křiklavou 

venkovní reklamu. Našel jsem 

se rychle, ale měl jsem zprvu 

nutkání sáhnout do kapsy a 

zjistit, že v ní není mobil 

s GPS, internetem a 

aplikací Mapy. 

Archiv pionýrských kronik 

Naskytla se mi příležitost, která se nezahazuje. Měl jsem v ruce nespočet 

kronik různých pionýrských skupin. Hrabal jsem se v tom pár hodin a bylo 

to neskutečně poutavé. 

Číst kroniky skoro 70 let staré a poznávat dobu jinak než skrze učebnice. 

Jasně, je tam cítit ta rudá pachuť, akce jako Partyzánský samopal, 

branný běh apod. Výstřižky Husáka, 1. Máj, osvobození rudou armádou a 

takovéhle kraviny. 
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Je na druhou stranu vidět, že víc než 

50 % lidí to nedělala, protože jednoduše 

musela. Ze zápisů je to více než zřejmé. 

Vlastně i ty dětské zápisy vypadají 

mnohem lépe, než to, co máme třeba 

v oddíle my. 

Ty malby 

tuší a 

vodovkama… Krása! A písmo, za které by se 

nemusel stydět ani Word. 

Vlastně je dobře, že byl tlak na práci 

s mládeží. Špatně je jen to pozadí 

vychovávat „řádné občany“ již od mládí. Ale 

zase… Kdo chtěl, ten to obešel, leč bylo to 

těžší, než obejít něco dnes. 

Každopádně mám z toho víc dojmů, než 

z čtení Blesku či sledování Ordinace. 

Agar.io 

Agar.io je hra, díky které jsem ztratil již mnoho volného času, rád se s 
váma o tuhle srandu podělím. Po celém světě ji hraje najednou na 
desetitisíce hráčů ale vy se dle určitého vzorce ocitáte jen spolu s 
omezeným počtem (proti)hráčů v poměrně velkém území. Jste na 
začátku docela malá kulička, která má uprostřed vámi zvolené jméno. V 
prostoru jsou malé kuličky, které se průběžně doplňují a vy je můžete 
zobat. Tím se pomalu zvětšujete. 
 
Navíc jsou v tom stejném území vaši protihráči. Pokud jsou menší než vy, 
můžete je sníst a tím se zvětšit o mnoho více. Pokud jsou však větší oni, 
snědí oni vás. Pokud je to nastejno, jen sebou projedete. 
 
Ještě zmíním zelené bodláky, kterými můžete projíždět, ale pokud jste 
větší a sníte je, tak vás roztrhnou na hromadu maličkých kuliček a je 
velká pravděpodobnost, že vás někdo požere. Rozdělit se můžete na dvě 
stejně velké kuličky, co se po čase opět sloučí, když zmáčknete 
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mezerník. To se vyplatí, když jste velká pomalá kulička a chcete sníst 
menší a rychlejší, co je před vámi. 
 
O tom je v podstatě celá hra. Snažíte se být co největší. A vězte, že 
držet se na první příčce není nic jednoduchého. Jo a je náramná sranda 
hrát za své spolužáky a posílat jim snímky obrazovky, jak hrají špatně. 

 

Kterak Krysař ke své přezdívce přišel 

Inu, to jsme jeli na kmenovou akci na 
Moravu. U Macochy jsme měli chvíli 
času, než začne prohlídka, pročež jsme 
se šli projít kousek dál Moravským 
krasem. Pojednou doposud podél nás 
tekoucí řeka Punkva začala mizet pod 
skálou. Dáda šel prozkoumat, zdali se dá 
kolem řeky, co se zanořuje pod zem, jít 
do podzemí. Bláťa se smála, Miky se 
smál, to by bohdá nebylo, abych se 
nesmál též. 
 
Průzkumník Dáda klouzaje po slizkých a 
zasněžených kamenech dopotácel se 
vrávorajíc ve svých sněhulích až k místu 
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ponoření toku řeky do půdy zemské. Zakrátko jsme mohli slyšeti pouze 
jeho úpění, jelikož volný průchod končil. Dáda oznamujíc nám své 
rozčarování, neopomenul informovat nás o skutečnosti, že nalezl krysí 
cintorín (rozuměj krchov). 
 
Až při pokusu donésti krysy na ohledání zbylým účastníkům, dopátral se, 
že krysy nebyly v posledním odpočinku, nýbrž pouze maskovaly svou 
živost. Dádu bylo opět slyšeti, 
anobrž pocestný procházející kol 
dopídil se této zprávy. Z této 
příhody přezdívka Krysař Dádovi 
právem náleží. 
 
Kterak pokračovaly naše 
kratochvíle, dozvěděti se můžete 
rozpravou s námi, leč zkráceně 
zvěstovati vše písemně mohu. Bylo 
frišno převeliké, pročež jsme nešli 
plavati, alebrž do jeskyně Punkevní, kde teplota jest stálá, na Celsiově 
stupnici nad nulou, přesněji na osmém ukazateli celém. 

DŮLEŽITÉ MILNÍKY „ZZZ“ 
 Od Bílého krále Voirdžin jsme se dozvěděli, že Alarg, první král 

Arkasínů, je vyvolený my, podle stejné legendy, jsme jeho 

pomocníci na cestě k sesbírání kamenů, díky kterým se 

otevírá brána. 

 Poutník byl původně Znalec. Ten spolu se Strážcem hlídal bránu, 

kterou se vstupovalo do jiných světů a jejíž strůjcem je Atal. 

Znal kombinaci rozložení kamenů, které určovaly směr brány. Ve 

velké bitvě mezi Arkasíny s Chuorky a Ofiliány a Marymeny chtěly 

temné rasy zlomit Znalce, aby se přidal na jejich stranu. To se 

jim podařilo jen částečně. Znalec zapomněl správná rozložení 

kamenů a zšedl. Začal si od té doby říkat Poutník. 

 Průběžně dostáváme k opatrování jakési okrasné kameny, na 

kterých jsou písmena z řecké abecedy. Díky nim můžeme otevírat 

http://poutnici.desitka.cz/pismo-a-jazyk-v-zemi-za-zrcadlem/
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brány a procházet tak do jiných světů. Tyto „portály“ v podobě 

bran vymyslel a se svými pomocníky vytvořil Atal. 

 Dozvěděli jsme se, jak vznikla celá Země za zrcadlem s jejími 

světy, a to tak, že jsme slyšeli legendu o Atalovi. 

 Seznali jsme, že Ofiliáni a Myrymeni jsou temné bytosti a není 

radno si s nimi zahrávat. Poznali jsme již i celou řadu denních ras. 

 Každá rasa žijící v Zemi za zrcadlem má od počátku svého života. 

Jsou to kameny každý jiné barvy, které opatruje vždy nějaký rod 

té které rasy a je předáván z generace na generaci pro paměť 

jejich počátku. Jen při zvláštních příležitostech a při 

nebezpečích je tyto kameny možné shromáždit na jednom místě, 

protože jejich síla je značná. Čím více kamenů se shromáždí, tím 

více síly se soustředí.   

 Podzimní prázdniny | Vstoupili jsme pomocí brány do Země za 

zrcadlem. Náš průvodce je Poutník. 

 10. 10. 2015 | Našli jsme skříňku s prazvláštním znakem. V ní byl 

ukryt starodávný pergamen od cestovatele Johnatana Marvela. 

Odkazoval se na deník, který však v truhle nebyl. V truhle byl 

však, ale návod, který praví, jak máme vstoupit branou do jiných 

světů. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE… 
1. Polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s přehříváním než 
se zimou. I ve velmi chladném počasí se mohou při běhu lehce přehřát. 
Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je problém ledního medvěda 
zachytit termovizí. 

2. Medvídek koala (který nemá s medvědy nic společného) má úplně 
stejné otisky prstů jako člověk. Těžko se odlišují i pod mikroskopem. 
Koala ve stresové situaci vydává srdceryvný skřek podobný dětskému 
pláči. A umí skvěle plavat. 

http://poutnici.desitka.cz/text-legenda-o-atalovi/
http://poutnici.desitka.cz/text-rasy-v-zemi-za-zrcadlem/
http://poutnici.desitka.cz/text-zeme-za-zrcadlem/
http://poutnici.desitka.cz/text-zeme-za-zrcadlem/
http://poutnici.desitka.cz/text-jednodenka-cesky-sternberk/
http://poutnici.desitka.cz/obrazky/kronika/kronika-15-16/p1400071-1.jpg
http://poutnici.desitka.cz/obrazky/kronika/kronika-15-16/zprava-marvel.jpg
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3. Žirafy spí jen 20 - 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích 
během dne. Čistí si uši vlastním (až půlmetrovým) jazykem. Žirafí mládě 
po porodu spadne z výšky téměř dva metry, bez následků. I přes obří 
délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla hlavou na zem. Aby 
něco zvedla ze země, musí pokleknout a směšně roztáhnout přední nohy. 

4. Vačice virginská rodí 12 dnů po 
oplodnění. Při ohrožení hraje 
mrtvou, a aby to bylo co 
nejopravdovější, z řiti vyměšuje 
pach podobný hnilobě. 

5. Cvrček má uši pod koleny. 

6. Ve skutečnosti netušíme, jakou 
barvu mělidinosauři. Filmaři si 
prostě vymýšlí, nic jinéhojim ani 
nezbývá. 

7. Kočky za celý život při čištění kožichu vyloučí tolik slin, jako tekutin 
při močení. Stráví 30 % života péčí o své tělo. Čistota půl zdraví. Pro 
kočku je nebezpečnější pád z malých výšek než z velkých. 

8. Jazyk Plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je 
stejně velké jako malý automobil. Novorozené mládě váží tři tuny a 
přibírá 4 kg za hodinu, protože vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny 
jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Za jeden den 
Plejtvák bez problémů spořádá tři tuny žvance (a pak vydrží nejíst i půl 
roku). Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě. 

9. Rorýsi tráví až tři roky nepřetržitě ve vzduchu. V letu se páří i spí 
využívajíc proudů teplého vzduchu, který je nadnáší. 

10. Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou 
by se na vás ale nevlezli... 

11. Váha veškerého hmyzu na zemi je větší, než váha všech ostatních 
živých tvorů dohromady. 
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12. Žížala má 5 srdcí. Když je přetržena za tlustým páskem uprostřed 
těla, přežije, zbytek doroste, jako by se nechumelilo. 

13. Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o 
dva roky. 

14. Největší oči na světě má obří druh chobotnice. A vůbec, proč jim 
říkáme chobotnice, když nemají chobot? 

15. Pouze 5 - 10 % gepardích mláďat se dožije dospělosti. Od narození 
doslova bojují o život. 

16. Stegosaurus byl přes 
devět metrů dlouhý, ale 
měl mozek o velikosti 
vlašského ořechu, takže se 
neuměl ani podepsat. 
Tyranosaurus měl 13x lepší 
zrak než člověk. 

17. Žralok tygří sežere vše, co mu přijde pod zuby (které se mu 
mimochodem obnovují i po vylomení). Jelikož zblajzne opravdu cokoliv 
(plechovky, kanystry na benzin...), je nazýván "smetištěm moře". Je také 
velmi agresivní. Dokonce ještě nenarozená embrya mezi sebou bojují na 
život a na smrt. A to doslova, přežije a narodí se pouze vítěz. 

18. Psi jsou prakticky barvoslepí. Rozeznávají věci nejprve podle pohybu, 
pak podle jasu a nakonec podle tvaru. Rozeznají však více odstínů šedé 
než člověk. A slyší i tichoučké zvuky na vzdálenost 250 metrů, kdežto 
člověk maximálně 25 metrů. Hrabání psa po vykonání potřeby není 
pokusem zahrabat výkaly, ale roztírání pachových výměšků z tlapek. Při 
hře štěňat nechávají samečci schválně vyhrávat samičky. 

19. Kočky chodí po prstech. Také se potí pouze na polštářcích tlapek. Po 
vyšetření u veterináře si proto můžete všimnout mokré stopy na stole. 

20. Žraloci mohou vydržet bez jídla i půl roku. Zaznamenaný rekord byl 
15 měsíců, po které žralok nepozřel ani sousto. Žralok také cítí kapku 
krve na vzdálenost více než jeden kilometr. A nakonec je to jediné zvíře, 
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které nikdy neonemocní. Je imunní vůči všem druhům chorob včetně 
rakoviny. 

21. Zdroj: http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-

prirode-a-vesmiru       Bára 

VÝZVA 
 Kurs vstupní kvalifikace  

 

Základní informace 

 

Chystáš se začít pracovat s družinkou dětí a nevíš jak? Máme řešení - kurz 

vstupní kvalifikace Mladých ochránců přírody. Bojíš se? Nemáš čeho. 

VÝZVA je šancí pro každého začínajícího vedoucího ve věku 14-18 let. Jsi 

mladší? Nevadí, vše se dá domluvit. Klademe důraz zejména na 

praktickou formu výuky. Dozvíš se spoustu zajímavých informací             

z oblastí: první pomoc, bezpečnost, pedagogika a psychologie, metodika, 

právní minimum, hospodaření a možná i dalších. 

Zahraješ si spoustu 

zajímavých her, vyzkoušíš 

svůj um v tábornických 

znalostech, naučíš se 

připravovat a organizovat 

hry. Získáš důkaz, že       

"v tom nejsi sám" neboť poznáš stejně "střelené" kolegy z různých koutů 

naší republiky. Dovíš se, jak řeší různé situace v jiných kolektivech         

a odneseš si celou řadu nových nápadů. 

 

Nejbližší kurz bude dle počtu zájemců, v termínu 9. – 12. 6. 
2016. Pokud máš zájem, tak neváhej a domluv se s Bláťou  

 
 

http://vyzva.emop.cz/foto/vyzva12-spol.jpg
http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru
http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
…aneb jak se daří oddílu… 

 
 Na jaře, konkrétně 22. 5. 2016, bude oslava 5. narozenin Poutníků 

v Heroldových sadech 
 Od září 2015 máme v plném provozu klubovnu a od listopadu 2015 

máme i dílničku s vlastním ponkem  
 Lyžo - bobo je 300. akce včetně schůzek, 65. vícedenní mimo táborů 

a 70. s táborama 
 Pro velký zájem musel být posunutý termín odevzdání závazných 

přihlášek na LT 2016 na 30. 1. 2016 
 Pravidelně aktualizujeme Facebook, web i Youtube  
 Přesunuli jsme fotogalerii na naše stránky 
 Chumba složil zkoušky z akreditovaného kurzu na hlavního vedoucího 

 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 
 

 
Vydáno jakožto 28. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 

 
Na tomto čísle spolupracovali: Chumba, Op, Bára 
Nepodepsané články jsou dílem Bláti. 
Přední obálka: Opičák a Yellen 
 
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 

 
 
 
 

http://www.emop.cz/
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