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ÚVODNÍČEK 
Jak jsem se dostala ke psaní Škrpálu?  

   Je porada vedoucích před vánoční výpravou a jeden z bodů k řešení je, 
kdo napíše další díl Poutníkova Škrpálu.  
   „Tak co, kdo napíše další díl?“ Najednou všichni ztichli. Představte si, 
že se vás vedoucí zeptá, kdo umyje nádobí. Ano, až takové ticho tam 
bylo. Zanedlouho se ticho změnilo ve velký smích.  
   „Kdo to tedy napíše?“ padla znovu tahle otázka. „Já bych to ráda zku-
sila, ale ráda bych ho vytvářela s někým,“ odpověděla jsem. „No, tak 
píšeš další číslo.“  
   Tohle byl můj krátký příběh, jak jsem se dostala k vytváření tohoto 
čísla.  
   Co od tohoto čísla můžete čekat? Ohlédnutí se za minulými akcemi, 
díla Dráčka a Tygříka, zajímavosti o větru, jestli straší na Selešce a 
spoustu dalších zajímavostí.  
   Doufám, že si čtení tohoto Škrpálu užijete tak, jako já při jeho vytvá-
ření.    

 
Bebina 
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AKCE BUDOUCÍ 

Termín Název Místo Poznámka 
28. 3.–1. 4. Velikonoční 

výprava 
Brlenka  

      17. 3.  
Batikování za 

studena 
Neobyčejná klu-

bovna 
Borcovka 

      14. 4. 
Tajemství tra-
perovy pánve 

Krhútské teritorium 
Soutěž ve vaření na 
ohni 

   27. 4.–1. 5. Čarodějnice Zátoka pláňat  

  18. 5.–19. 5. 
24 hodin na 
koloběžce 

Stromovka 
Akce pro veřejnost, 
rodiče a kamarády 

  25. 5.–27. 5. Květnovka Kubrychťárna Cyklo-pěší 

 
 

 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 16, Praha 10 
 
 
 

 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy 
 Občasně pořádáme vzdělávací akce pro širokou veřejnost 
 Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou 
 Na programu máme akce pro veřejnost, rodiče, přátele 
 Párkrát do roka máme netradiční schůzky 
 V únoru jezdíme lyžovat a bobovat   
 V srpnu jezdíme na letní tábor   
 Účastníme se Srazu oddílů   
 Pravidelně se vzděláváme na Celostátní vzájemné výměně 
zkušenost 
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KRONIKA STRUČNĚ 
 
 

Vánočka 

   Vánoční výpravu jsme strávili na chatě Selešce obklopené sněhem, se 
kterým jsme se řádně vyblbli.  
   Netradičně jsme ozdobili stromeček jen bílými ozdobičkami, pekli per-
níčky, postavili kozla, který stál u stromečku… 
   Večer jsme si zazpívali některé koledy a přišel poutnický ježíšek. 
 

XXIX. putování za vánoční vločkou 

   Letos jsme se vydali na horu Říp. Měli jsme s sebou kočárek, pro který 
nebylo lehké zdolat právě tuto horu a cestou dolů musel jet stejnou ces-
tou, jakou jsme se dostali nahoru. Ostatní šli jinou dobrodružnější. Pod 
Řípem jsme si zahráli běhací tichou poštu. Po cestě jsme také našli něko-
lik kešek.  
 

Lednovka – Historie bojovníků 

   Na lednovou výpravu jsme se vydali do Kutné Hory. Navštívili jsme 
Kostnici. Nejen tohle všechno, ale ještě jsme si vyslechli ságu o Odinovi.  
 

Chytrolíni z CVVZ 

   Tohle byla nově vymyšlená akce. Sešli se ti, co byli na CVVZ a ti, které 
zajímalo, co se bude dít. Řekli jsme si své poznatky, které jsme na CVVZ 
získali.  
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FOTOKOUTEK 
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VĚDĚLI JSTE, ŽE… 
Vítr 
To, že vítr fouká, více nebo méně víme všichni. Jak ale vítr vzniká? Je 
lidstvu pomocníkem nebo nepřítelem? Jak rozeznáme sílu větru? To jsou 
některé otázky, na které se pokusím tentokrát odpovědět a opět přidám 
i nějaké zajímavé informace. 
Vítr od vánku až po orkán způsobuje kolísání teplot. Změnu teploty způ-
sobuje sluneční záření, otáčení země kolem své osy, nebo obíhání plane-
ty kolem slunce, vlhkost vzduchu a další proměnné faktory. Při vzájem-
ném ovlivňování teplého a studeného vzduch dochází k rozpohybování 
částic, a to je vlastně ono zrození větru. Čím větší teplotní rozdíl, tím 
silnější proudění vzduchu vzniká. 
Směr větru se dá určit několika způsoby: 
- měření pomocí anemometru (měření rychlosti a směru větru) 
- podle světových stran 
- větrnou korouhví  
- směrovým rukávem 
- podle azimutu  - východní vítr má azimut směřování 90° 
   - jižní vítr má azimut směřování 180° 
   - západní vítr má azimut směřování 270° 
   - severní vítr má azimut směřování 360° 
 

   
Směrový rukáv Větrná korouhev Anemometr 

 
Vítr jako pomocník 
Jako pomocník přírody pracuje na obměně vzduchu. Přesouvá studený, 
teplý, suchý, vlhký vzduch a tím mění podnební podmínky a podmínky 
pro život všude na světě. Napomáhá rozmnožování některých druhů rost-
lin. A mimo jiné vítr svou teplotou a směřováním ovlivňuje teplotu a 
směřování mořských proudů. 
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Jako pomocník civilizace pomáhá například při získávání energie (větrné 
elektrárny), ve vodním hospodářství (čerpání a zásoba vody, pohon 
mlýnů), v dopravě (pohon lodí, bezmotorové létání) ale i ve sportu a zá-
bavě (kajtování, jachting, paragliding nebo prosté pouštění draků). 

 
 
Podle síly a charakteru větru lze vítr rozdělit a pojmenovat. Každý vítr 
má svoje označení a má své projevy podle kterých je možné vítr rozlišit. 
Projevy jsou sepsány v Beaufortově stupnici síly větru, která popisuje 
znaky rozpoznání na souši a na moři. 
 
 m/s km/h Popis 

bezvětří 0 - 0,2 ˃1 kouř stoupá vzhůru 

vánek 

0,3 - 1,5 1 ˗ 5 

směr větru je možné určit podle 
pohybu kouře, vítr nepohybuje větr-
nou korouhví 

slabý vítr 

1,6 - 3,3 6 ˗ 11 

vítr je cítit ve tvářích, listy stromů 
ševelí, větrná korouhev se začíná 
pohybovat 

mírný vítr 

3,4 - 5,4 
12 ˗ 
19 

listy stromů a větvičky jsou v trva-
lém pohybu, vítr napíná praporky a 
slabě čeří hladinu stojaté vody 

dosti čerstvý vítr 
5,5 - 7,9  

20 ˗ 
28 

vítr zvedá prach a kousky papíru, 
pohybuje slabšími větvemi 

čerství vítr 

8 - 10,7 
29 ˗ 
38 

listnaté keře se začínají hýbat, mla-
dé stromky se ohýbají, na stojatých 
vodách se tvoří menší vlnky se zpě-
něným hřebenem 

silný vítr 10,8 - 
13,8 

39 ˗ 
49 

vítr pohybuje silnějšími větvemi, 
telegrafní dráty sviští, nelze použí-
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vat deštník 

prudký vítr 13,9 - 
17,1 

50 ˗ 
61 

 vítr pohybuje stromy, špatně se 
chodí proti větru 

bouřlivý vítr 17,2 - 
20,7 

62 ˗ 
74 

vítr ulamuje větve, je téměř ne-
možná chůze proti větru 

vichřice 
20,8 - 
24,4 

75 ˗ 
88 

vítr způsobuje škody na stavbách 
(strhává komíny, odnáší střešní taš-
ky) 

silná vichřice 
24,5 - 
28,4 

89 ˗ 
102 

vyvrací stromy, působí větší škody 
na majetku, na pevnině se nevysky-
tuje příliš často 

mohutná vichřice 
28,5 - 
32,6 

103 ˗ 
117 

působí velmi výrazné škody na lesích 
a stavbách, na pevnině se vyskytuje 
jen velmi zřídka 

orkán 32,7 ˃ 118 ˃  naprosto ničivé účinky 

  

 
Ve vesmíru by šlo možná o vánek, ale co je tohle za vítr na Zemi??? 
 
Dost možná Vám budou chybět některé názvy větru, které znáte z knížek, 
časopisů nebo televize. Existují názvy, které se používají jen v některých 
lokalitách. 
Kupříkladu podle zeměpisného místa výskytu se orkánu říká také tajfun, 
hurikán nebo cyklón. 
Mají nějaké rozdíly v projevu ale spíše malé než významné. Kdo by navíc 
poměřoval místo totální zkázy. 
Jsou i specifické druhy větru například monzun. Ten se objevuje na jihu 
a jihovýchodě asijského kontinentu. Monzunový vítr rozeznáváme letní a 
zimní a vždy přináší značné množství srážek. 
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Mistrál nebo také bóra je padavý studený vítr, který se vyskytuje výhrad-
ně nad pevninou.  
Alpskému větru se říká také fén. Přichází od jihu jako teplý vítr a při 
vzestupu podle hor se ochlazuje. 
Bríza je označení pro pobřežní mořský vánek. Ve dne je bríza mořská a 
vane z moře na pevninu, v noci se promění na brízu pevninskou a fouká 
z pevniny na moře. 
A kdo by neznal zvláštní větrný spirálový úkaz nazývaný tornádo. 
 
Silnější větrné úkazy dostávají často jména. Asi proto, že se tak často 
nevyskytují a jejich důsledky si chce lidstvo připomínat. Nejsilnějším 
větrným úkazem na naší planetě od dob, kdy se započalo s měřením 
proudění vzduch v 17 století, byl cyklón Olivia. Ten v roce 1996 pustošil 
oblasti Austrálie při rychlosti větru 403 km/h. Druhou nejsilnější je pak 
vichřice na vrcholku Mont Washington v roce 1934. Nejsou spolehlivé 
údaje, ale vichřice měla údajně rychlost sílu 372 km/h. Existuje ovšem i 
záznam o nárazu větru v této vichřici o rychlosti 416 km/h. 
To jsou sice rekordy na naší planetě, ale vítr na naší planetě nepatří 
k nijak zvlášť rychlím. Vezmeme-li v úvahu naší sluneční soustavu pak 
takzvané povrchové větry násobně překračují nejsilnější zaznamenaný 
vítr na Zemi. Na Jupiteru je kupříkladu díky vysokým proměnám teplot 
takzvané tryskové proudění o rychlosti až 1500 km/h. Stejná rychlost 
větru bývá měřena na Saturnu v troposféře. Planeta Mars je zase známá 
svými písečnými bouřemi s rychlostí až 1600 km/h. Rekordmanem slu-
neční soustavy je planeta Neptun. Tam byla změřena nejvyšší rychlost 
větru 2500 km/h.  
Ve vesmíru ale existují i takzvané horké jupitery, které nerotují kolem 
vlastní osy a vítr na nich dosahuje rychlosti až 10 000 km/h. Tato hodno-
ta není zjišťována měřením, ale výpočtem podle vzdálenosti planety od 
své hvězdy. Porovnávací hodnotou je vzdálenost horkého jupiteru od 
vlastní hvězdy v porovnání se vzdálenostmi planet od slunce v naší slu-
neční soustavě. 
Další kapitolou by byla takzvaná galaktická tornáda. Rychlosti větru jsou 
zde ještě daleko vyšší, ale jejich vlastnosti jsou často nesrozumitelné i 
pro odborníky. 
 

(Kocík) 
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KVÍZ ZA DVA MĚŇÁKY 

 
 

(řešení sdělte Bebině,test převzat, autorka: Dagmar Vorlíčková) 
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TEST PRO BYSTRÉ HLAVIČKY 
Za každých 5 správných odpovědí tě čeká 1 měňák. Odpovědi sepiš a odevzdej 
potajmu Opičákovi. 
 
Jak se jmenuje zelené barvivo rostlin? 
Zelené rostliny vždy vyrábějí kyslík. Je to pravda? Ne? Proč? 
Delfíni – jaký je to živočišný druh? 
Dovedeš vysvětlit význam slova "predátor"? 
Co jsou to "byliny" a co "dřeviny"? A co potom "rostliny"? 
Odkud se bere stále voda, která dopadá na zem v podobě deště? 
Co víš o zimním spánku zvířat? Co se při něm děje v těle zvířete? 
K čemu stromy potřebují pryskyřici? 
Co je to jantar? 
Jak vzniká duha? 

(Opičák) 
 

OBRÁZKY DRÁČKA A TYGŘÍKA  
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CO JSEM DĚLALA, KDYŽ… 
 
Říkám si, proč bych vás měla každé číslo Škrpálu nudit nějakou svou 

trapnou historkou, příběhem nebo zážitkem? A proč ne  
 
Vzpomínala jsem, kde jsem byla, aby to bylo pro vás zajímavé a nenapa-
dlo mne nic jiného než příběh o tom, jak jsme tahali zapadlé auto. Byl 
konec prosince minulého roku a já, Brňák a Bebina jsme vyrazili, jako 
první předvoj, na osamělou Hájenku v blízkosti Trutnova nebo Turnova 
(neustále se mi to plete, tak to budu psát jako Tčko). Dojížděli jsme k 
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místu, kde jsme chtěli nechat auto. Ještě předtím jsme zvládli nakoupit 
moje spodní prádlo, protože to jsem si nezabalila A ještě jsme kupo-
vali boby, také na mou, trochu dětinskou, žádost. Koukáme se a už z 
dálky je vidět, že někdo jel, kam neměl. Byl to pan Aniček. Pro vysvětle-
ní táta Aničky, naší další kamarády, který jí přivezl na pár dní za námi. 
Koukáme na to, jak krásně zapadl v té rozmočené louce s tím veeeelkým 
autem. Několik desítek minut jsme se ho snažili vyprostit.  
 

Dokonce několikrát to už vypadalo, 
že vyjede. No nebýt pana správce 
objetu, který když odcházel, tak 
nezapomněl opomenout, že by to 
vyjel úplně s přehledem, tak jsme 
ani nedoufali, že to někdy zvládne-
me. Proběhlo několik dalších pokusů, 
ale ty byly také marné. Proto jsem 
se vydala s holkami do chalupy a 
Brňák s panem Aničekem vyrazil 
vstříc dobrodružství. Po několika 
otravování lidí našli týpka, co dojel 
a pomohl jim vytáhnout auto. Já 
jsem pak vyšla kopeček pro věci a 

bylo to Ještě ale než jsme opus-
tili plac, kde auto stálo, tak přijel 
další příjemný člověk. Všimla jsem 
si, že lidé z tohoto kraje jsou doce-

la nerudní nebo nervní. Byl to myslivec, který na nás řval, co jsme jako 
zač, že mu plašíme zvěř, že jsme tu rozryli louku. Tak jsme mu vše s 
úsměvem vysvětlili a on odjel. Tento příběh by nebyl ani tak záživný, 
kdyby z něho nevznikla fotka, kde je Bebina od hlavy až k patě od bahna 

a to je pointa celého příběhu . 
 

(Bláťa) 
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VYROB SI LAMPION 
 
V tomto projektu vám ukážeme jednoduchou výrobu lampionu 
z pauzovacího papíru a kulaté krabičky od sýru. 
Technika je vhodná pro práci s kolektivem dětí, především pro její fi-
nanční nenáročnost. 
Materiál a pomůcky 

• transparentní papíry pauzovací 
• papíry jednobarevné 
• lepidlo v tužce  
• raznice na papír  
• oboustranná páska průhledná  
• čajová svíčka 
• drátek na tvoření 
• akrylová barva   
• papírové washi pásky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvorive-projekty.cz/Files/rejka/20130903lampion-hlavni.jpg
http://www.davona.cz/transparentni-papir/c-1691/
http://www.davona.cz/papiry-jednobarevne/c-1693/
http://www.davona.cz/lepidla-v-tuzce/c-1568/
http://www.davona.cz/raznice-na-papir/c-1141/
http://www.davona.cz/lepici-oboustranne-pasky/c-1561/
http://www.davona.cz/dratky-a-dratkovani/c-1531/
http://www.davona.cz/akrylove-barvy/c-1950/
http://www.davona.cz/papirove-washi-pasky/c-1884/


S t r a n a  |  15 Oddíl Poutníci | 2/2018| web: poutnici.desitka.cz 

 

Postup 
 

 

 

1. Upravte víčka od sýru tak, že do 
vrchního dílu vystřihnete kruh a do 
krajů po stranách uděláte otvory 
pro provlečení drátku. Na spodní 
část nalepte pruh samolepicí obou-
stranné pásky pro přichycení čajové 
svíčky. 

2. Změřte si obvod krabičky 
a nastříhejte pauzovací papír tak, 
abyste papír obmotali kolem víčka. 
Případnou chybějící část napojte 
pruhem pauzovacího papíru 
a slepte průhlednou lepící páskou. 
Z tenkého barevného papíru vystří-
hejte obrázky, nebo je vyrazte raz-
nicí a přilepte na papír pomocí tu-
hého lepidla. 

http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-3.jpg
http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-1.jpg
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3. Ze čtvrtky nastříhejte pruhy, ty 
i s papírem zohýbejte přes hranu 
stolu, tak aby se vám stáčely do 
kruhu. 

4. Připravené pruhy ze čtvrtky na-
lepte do horní a spodní části papí-
ru, použijte tuhé lepidlo. 

  

http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-2.jpg
http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-4.jpg
http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-5.jpg
http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-6.jpg
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5. Pruhy potřete lepidlem a lepte 
na hrany víček současně. Krabičky 
si postupně otáčejte, použijte opět 
tuhé lepidlo. 

6. Vrchní část lampionu přetřete 
akrylovou barvou. 

  

7. Přechod mezi kostrou lampionu 
a víčkem od sýru přelepte papíro-
vou páskou, nebo můžete použít 
pruh barevné čtvrtky. 

8. Ustřihněte si drát. My jsme 
v projektu použili tenčí drát, který 
jsme napojili. Drátek provlečte ot-
vory a zafixujte pouhým založením. 

 
Lampion v našem projektu je vyšší. Vy si můžete výšku upravit podle se-
be. Doporučujeme vyrobit lampionek nižší, aby se vám nebo dětem lépe 
zapaloval. 
Stěny lampionu mohou být také z pauzovacího papíru, na kterém jste 
před tím rozžehlili voskovky, viz. projekt podzimní obrázek 
z pauzovacího papíru. Nebo děti mohou na pauzovací papír nalepit oblí-
bené samolepky a obrázky z časopisu. 
 
 

(http://www.tvorive-projekty.cz) 
 

http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-7.jpg
http://www.tvorive-projekty.cz/Files/FckGallery/20130903lampion-8.jpg


S t r a n a  |  18 Oddíl Poutníci | 2/2018| web: poutnici.desitka.cz 

 

SAMOTA 
  
Našla jsem si kamarádku, a kde kdo jí zná. 
Chodí stále okolo nás a není vůbec zlá. 
Jednou mě tak oslovila, zda chci někam jít, 
Právoplatně jsem jí řekla ať mi teď dá klid. 
 
Po nějakém čase, zjevila se zase. 
Uměla to načasovat nebylo to pase. 
 
Tak jsme spolu vyrazily a procházely parky, 
Hovořily o životě, a prý mám špatné známky 
 
„Napiš dopis znovu k nejvyššímu stromu. 
Říkám ti to usilovně v tom největším shonu“. 
 
Byla totiž tma, a přesto bylo vidět, 
Spousta malých hvězd, co jen tak neodkryješ. 
Najednou se zmítalo, tolik různých cest, 
Kterou z těchto tisíce mám se nechat vést? 
 
Vzala mě však kolem ramen a tiše mi řekla: 
„Žádná z těchto cest, není tak těžká, záleží jen na tobě, 
která razíš hesla, přísloví a moudra v tom je tvoje stezka. 
 
Probíhá mi v hlavě, její tichá věta, chci jí za to poděkovat. 
A že je osvěta. 
Najednou jí hledám kolem nikde nikdo. 
Asi mi dochází, že mi někde něco uniklo. 
 
Stresem, shonem, úkonama nebyla jsem dlouho sama. 
Se svým vnitřním já. 
 
Myšlenky je dobré třídit, v naší hektické době. 
Pak se stávají nehody, mluvím i o sobě. 
…….Některá slova nejdou vzít zpět 
A přesto jsou to jen slova………………                                         (Vlčice)  
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STRAŠÍ NA SELEŠCE? 
Taky se vám stává, že když si jdete lehnout v neznámém prostředí a na-
posledy se rozhlédnete po tmavém pokoji, tak znejistíte? V pokoji je tma 
a trochu světla dopadá na nábytek. Je podivně ticho. Začnete přemýšlet 
nad tím tichem. Je trochu jiné než to, na které jste zvyklí. Občas se 
ozve nějaké to křápnutí ve stropě nebo v podlaze, ale uklidníte se tím, 
že to určitě nic zvláštního nebylo. Jenže čím víc se tak rozhlížíte po po-
koji, tím míň se vám chce spát. Kouknete se na okraj postele na svoje 
nohy. I když si to vůbec nepřejete, vypluje vám na mysl představa, že 
zpod postele se vynoří ruka, která vám chňapne nohu a začne vás urput-
ně táhnout z postele dolů jako chobotnice do hlubin oceánu. Ačkoliv vám 
něco říká, že to není úplně reálné, raději nohy skrčíte, aby nebyly tak 
moc na okraji postele. Kouknete se z okna, kterým prosvítá měsíční svět-
lo a napadne vás, že v jednom strašidelném filmu, přesně při tomto po-
hledu, na okně s obrovským žuchnutím přistála nakrčené postava zom-
bie, celá dychtivá hlavního hrdinu zakousnout. Nejraději byste chtěli 
zatáhnout závěsy, ale kvůli předchozí představě vynořovací ruky se vám 
úplně nechce vstát a dojít tam. A tak se skrčíte ještě víc. Chvíli se 
v klubíčku choulíte. Najednou je ráno a vy už si na nic z toho ani ne-
vzpomenete.  

Ale co kdyby to všechno nebyla jen vaše představivost? 

Vánoční výprava na chatě Selešce se dařila, jak bylo naplánováno. Ranní 
koulovačka proběhla bez úhony, stromeček byl nazdobený, vikingské 
pláště byly nabarveny. Bylo už po půlnoci, když se Opičák odebral 
z jídelny do pokoje pro vedoucí. Cestou zakopl o něčí bačkory a zapnul 
se do spacáku. V pokoji byla ještě Bláťa, Bára, Martina, Matěj a Bebina. 
Všichni stulení ve spacácích, jen Martina ještě k tomu překrytá dvěma 
karimatkami, aby se cítila komfortně a v teple. Opičák nějakou chvíli 
přemýšlel, jestli jsou dvě karimatky přes hlavu opravdu to nejkomfort-
nější anebo spíš nejvtipnější řešení, až ho spánek přemohl a on spokoje-
ně usnul. V domě obklopeném lesem bylo ticho. Najednou se ale něco 
šustlo. Opičák otevřel oči a rozhlédl se po pokoji. V polospánku se snažil 
rozkoukat až najednou uviděl, že červené světélko od termostatu, které 
bylo na protější stěně, bliklo. Vypadalo to, jako by před ním snad někdo 
prošel. Nějaký stín. Pomyslel si, že se mu to asi jen něco zdálo, když 
v tom se samy od sebe otevřely dveře. Ve vší tichosti se dveře pootevřely 
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na větší škvíru, jako by je otevřel jemný vánek. Byly otevřené tak akor-
át, aby jimi mohl někdo projít. Do místnosti začal proudit studený závan. 
Opičák čekal, až se na chodbě rozsvítí světlo na čidlo a on uvidí, kdo to 
jde. Jenže žádné světlo se nerozsvítilo. Dveře zůstaly chvilku otevřené a 
pak se samy zase zavřely. Asi jsem se zbláznil, pomyslel si Opičák. A 
v tom světélko termostatu opět bliklo, zase jako by před ním někdo pro-
šel. To snad není možný, říkal si nervózně Opičák. Ty jo, přece tady ne-
straší to není možný, opakoval si dál a posadil se na posteli. Chtělo se 
mu prozkoumat, co to je za záhadu. Přesně nevěděl, co by měl vlastně 
dělat, a tak ještě chvíli seděl a koukal do tmy.  

Martina tu noc měla taky těžké spaní. Nejdřív jí byla hrozná zima. Za 
pobavení všech v pokoji se nechala překrýt navrch spacáku ještě kari-
matkami. Všechno je lepší než usínat v zimě, řekla si. Moc jí usnout ne-
šlo, všichni se do pokoje courali tak nějak postupně. Na závěr jí probra-
lo, jak Opičák cestou zakopl o její bačkory. Trvalo docela dlouho, než 
konečně usnula, ale zadařilo se. Sladký spánek jí však nebyl dopřán. Na-
jednou se vzbudila trhnutím. Měla pocit, že nemůže dýchat. Pot se jí 
valil z čela a připadala si jako v papiňáku. To snad není možný, jak to, že 
je tady takový vedro, zaúpěla a shodila ze sebe nálož karimatek. 
V pokoji se skutečně nedalo dýchat. Nechtělo se jí vylézt z postele, ale 
musela jednat. Bylo potřeba vypnout topení, jenže to by znamenalo pře-
lézt Bláťu, která svým tělem topení bránila. A tak místo toho došla ke 
dveřím. Cestou minula termostat a přemýšlela, jestli by se nedalo na 
něm nějak ztlumit topení. Ale neviděla vůbec nic kromě červeného 
světýlka. Tak bezradně došla ke dveřím, otevřela je a nechala se ovívat 
studeným vzduchem. Konečně pocítila úlevu a mohla se nadechnout. By-
lo to příjemné se takhle provětrat. Za chvilinku jí to, ale omrzelo. Přece 
tu nebudu stát celou noc, povzdychla si. A tak se po lehkém osvěžení 
odebrala zklamaně ke své posteli. Jak šla podél postelí ostatních, měla 
trochu nepříjemný pocit, že jí něco pozoruje. Tady určitě budou taky 
nějací duchové, tohle je taková stará chata, pomyslela si. Šlo to směrem 
od postele, kde spal opičák. Trochu znejistěla a naklonila se nad jeho 
postel. Povyskočila leknutím. Pár centimetrů od jejího nosu se proti ní 
objevil ještě jeden nos. Byl to sedící Opičák. 

„Jé, Opičáku, nevíš, jak se náhodou vypíná topení?“ vyhrkla. 

„Jo, to seš ty“ ozval se Opičák. A tak spolu vypli topení a strašení na Se-
lešce byl konec.                                                                          (Marťa)  
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VTÍPKY  
 
Víte proč si Kocík nemůže koupit iPhone? 
 
Nevíte? 
 
Protože má alergii na jablka.                  

(Miky) 
  

 
 (Krysař)  

Zvoní telefon. Zvedne ho pes a povídá: "Haf!" 
"Haló?" 
"Haf!" 
"Nerozumím." 
"Haf!" 
"Jakže, prosím?" 
"H jako Honza, A jako Adam, F jako Filip: Haf!!!" 
 
Baví se dva kapři: 
„Nevíš o něčem k snědku?“ 
„Vím, ale má to háček!“  
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"Mami, můžu si jít hrát za barák na Jana Husa?" 
"Jasně, upaluj!"  
 
Pán si jde koupit nějaké zvíře do zooshopu a ptá se prodavače: 
"Proč má ten papoušek uvázané na nohou provázky?" 
Prodavač ochotně vysvětluje: 
"Když zatáhnete za pravý provázek, papoušek Vám řekne dobrý den a 
když zatáhnete za levý provázek, papoušek vám řekne dobrou noc." 
"A co se stane, když zatáhnu současně za oba provázky?! 
"Spadnu na zem, blboune..." povídá papoušek.  
 
Potká Pepíček žábu a ta mu říká: "Pepíčku, polib mě." 
"Ne!" odpoví Pepíček. 
Žába znovu zaprosí: "Pepíčku, polib mě a něco dostaneš." 
"Inu, proč ne," řekl si Pepíček a žábu políbil. 
"A co dostanu?" zeptal se poté. 
A žába na to: "Ekzém, ekzém!"  
 
Sedí vrána na větvi a jde okolo zajíc: "Ahoj vráno, co tam na tý větvi dě-
láš?" 
"Machruju." 
"A můžu machrovat s tebou?" 
"Můžeš." 
Tak zajíc vyleze na větev a sedí tam s vránou. 
Jde okolo liška: "Ahoj vráno a zajíci, co tam na tý větvi děláte?" 
"Machrujeme." 
"A můžu machrovat s váma?" 
"Můžeš." 
Tak liška vyleze na větev a sedí tam s vránou a zajícem. 
Jde okolo medvěd: "Ahoj vráno, zajíci a liško, co tam na tý větvi děláte?" 
"Machrujeme." 
"A můžu machrovat s váma?" 
"Můžeš." 
Tak medvěd vyleze na větev a větev se ulomí. 
Vrána lítá ve vzduchu nad zajícem, liškou a medvědem a ptá se: "Vy ne-
umíte lítat?" 
"Neumímeee!!" 
"Tak co machrujete!?" 
                                                                                       (vtipkomat.cz) 
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(9GAG) 
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MÍSTA JAKO Z JINÉ PLANETY  
 
Duhové hory-Čína                                         Ledem pokrytá jeskyně-USA 

 
 
Růžové jezero Hillier-Austrálie                      Souostroví Socotra-Jemen 

 
 
Vodopád Goðafoss-Island                                   The Wave kaňon-USA 

 
 
                                                                                          (ikoktejl.cz) 
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VLK A STROM  
 

Vlk byl sám. Sám, jen sám, šel v háj. Tam zřel strom. Vlk na strom mrk.  

Co teď. Šplh?  

Vlk měl rád šplh a med. Lez na strom, výš a výš.  

Už jen kus! ...ten prut!?  Ano! 

Vlk šel na prut. Krok sun krok. Když tu prut prd.  

Vlk spad.  

Mech je hrob.  

(Tom a Kulička) 
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VIKINGSKÁ GALERIE  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                             (tvzone.cz, http://vtm.e15.cz) 
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
 

➢ První zájemci jsou už přihlášeni na tábor, tak neváhejte a hlaste se. 
➢ V NK (Neobyčejné klubovně) topíme. 
➢ Proběhla táborová porada, je na co se těšit!  
➢ Od tohoto roku je poplatek za výpravu 400 Kč.  
➢ Schůzky pravidelně organizují i Kmeňáci.  
 
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 
 
 

Vydáno jakožto 38. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 
 
Na tomto čísle spolupracovali: Dráček, Tygřík, Opičák, Matěj, Bláťa, Vl-
čice, Kocík, Marťa, Tom, Kulička 
 
Nepodepsané články: Bebina 
 
Přední obálka: Matějíček 
 
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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