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Eh, ty už jsi tady? Promiň, ještě 
jsem nedosnídal. Hlt, hlt. Budu 
tě… eh… provádět tímto číslem. 
Mám k tomu svolení od šéfredak-
tora Opičáka. Hlt, hlt. Ještě se 
převléknu, ať nevypadám jako 
vandrák. Níže je moje snídaně. 
Uhodneš co je co? 

 49,90 / 1 kg 
Tesco value 

 
Zdarma 
pole u Keblova 

Strašný prachy 

Rio mare 
Karibik 
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AKCE BUDOUCÍ 

Termín Název Poznámka 

31. 8. 
Uzavírka přihlášek akcí do projek-
tu Borcovky 

Máš přání? Připravíš ně-
co sám? Oslov vedoucí.  

1.-2. 9. Bourání tábora  

12.9. Schůzka pro rodiče 
Co a jak v oddíle bude 
další rok 

14.-16. 9. Kydání hnoje Pro vedoucí 

21.-23.9. Sraz oddílů Pořádáme 

7.10. Promítání fotek Akce pro veřejnost 

26.-30.10. Podzimky  

16.-18.11. 
Celostátní vzájemná výměna zku-
šeností 

Doporučujeme věk 14+ 

23.-25.11. Listopadovka  

14.-16.12. Vánoční výprava  

26.12. Putování za vánoční vločkou Akce pro veřejnost 

18.-20.1. Lyžo-bobo 
Otevřená akce i pro 
rodiče 

25.-27.1. Zapalovač 
Pro nové a budoucí ve-
doucí, Rádce 

 

→ 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 
 

 

 

Jo, tohle zní jako 
slušnej oddíl. Vy-
bral bych si vše. 
Kór když jsou za 
to měňáky. 
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Krásné léto, Poutníci, 

přišel čas, kdy se smažíme v neskutečných vedrech tak, že skoro začíná-
me vonět jako vuřtíky nad táborákem, nebo naopak odoláváme kýblům 
vody, které na nás pánbíček lije z oblaků. Všechno má co do sebe. Uží-
váme si vodních radovánek a vysoušíme prosakující stěny Neobyčejné 
klubovny, opalujeme se a vyspáváme vlivem úpalů. 
 Četnými psychologickými výzkumy je však dokázáno, že náš mozek 
si na paměťových okruzích déle a intenzivněji drží radostné vzpomínky 
oproti těm, které nás zasáhly negativně. A ty, co překonáme se zatnutý-
mi pěstmi a výrazem jako paní Smolíková, co si nevzala Pištu Hufnágla, si 
nakonec stejně zpětně prožijeme s úsměvem a hrdostí nad tím, že jsme 
to zvládli. Navíc jak praví motto zážitkové pedagogiky: „Zážitek nemusí 
být nutně pozitivní. Stačí když je silný.“ 
 Vzhledem k tomu, že poutnický rok se neláme o Silvestra, ale spí-
še během léta, pokusím se v tomto úvodníčku shrnout celý rok do tak-
zvaných highlightů (záblesky toho NEJ). Odhodlali jsme se jít do projektu 
Neobyčjená klubovna, podařilo se ji zrekonstruovat, překlenout mosty 
přes pasti, motivovat desítky dobrovolníků. Rozjeli jsme tam pravidelnou 
činnost, vytvořili web, Facebook a Instagram. Proběhlo Kydání hnoje, 
kde jsme si vytyčovali cíle na roky dopředu a hodnotili uplynulý rok. Po-
kračovali jsme s projektem Borcovky, odehráli jsme celoročku Vikingové, 
věnovali se řemeslu. Řešili jsme právní věci jako GDPR, struktura organi-
zace, granty, účetnictví, vedení organizace. Věnujeme se shánění posil 
do týmu vedoucích. Podpořili jsme starší děti, aby se stali Rádci a poma-
lu si zkoušeli vést oddíl. Sportovali jsme na lyžích, kolech, koloběžkách a 
věnovali se turistice. Nikdo neměl zájem putovat krásami desítky let 
uzavřeným vojenským prostorem Brdy. 
 Pořídili jsme nové stany a jeden velký party stan. Máme 3 ko-
loběžky, které jsme se rozhodli půjčovat i mimo akce oddílu za směšný 
poplatek. Převzali jsme organizaci Srazu oddílů 2019, rozhodli se pořádat 
další ročník kurzu Zapalovač. Založili jsme vlastní Instagram, nedařilo se 
nám stříhat videa z akcí jak by bylo nejlepší. Vyprali jsme kostýmy a 
uklidili kostymérnu. Napsali jsme nový poutnický web a začátkem nového 
školního roku ho chceme spustit. Snažili jsme se o získání finančně-
materiální podpory od soukromníků. Nedaří se nám zaujmout členy 
k tomu, aby si plnili Stezky, chceme na tom zapracovat. 
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 Objevují se nám na schůzkách děti, které se jinak neúčastní celo-
roční činnosti, což bychom rádi změnili – víkendové a delší akce rozvíjí 
děti nejvíce. Zároveň je neúnosná kázeň některých jednotlivců, na čemž 
jsme začali intenzivně pracovat.  I v průběhu jara/léta jsme přibírali no-
vé členy. V září bude schůzka pro rodiče (a děti), kde vysvětlíme co a jak 
v oddíle funguje a co máme v plánu dál. 
 Jako vedoucí neustále doplňujeme svá vzdělání nejen kurzy, ale i 
zájmem o články na internetu, účasti na vzdělávacích akcích i akcích 
jiných organizací. Tvoříme stále metodickou poutnickou Wikipedii pro 
kolektivy našeho typu (pWiki). Začínáme se společensko-politicky anga-
žovat. Nenásilně, informativně. Nepodsouváme, nabízíme. Např. chodí-
me k volbám, pořádáme diskuzní akce, máme tematické schůzky na Den 
boje za svobodu a demokracii, povídáme si, rozšiřujeme své vědění, 
máme akce s přesahem (např. ukázka manipulace ze strany postav na 
výpravě, simulace volebních debat, „hra na volby“ atp.) 
 Bylo toho hodně a ještě víc je toho před námi. Určitě se může za-
pojit kdokoli i z řady rodičů, sympatizantů oddílu apod. Stačí říct a vy-
myslíme spolu kde se může dotyčný vyřádit. 
 Dost už plácání se po zádech. Toto kulaté pětadvacáté číslo Pout-
níkova škrpálu obsahuje příspěvky skutečně od všech vedoucích a samo-
zřejmě i od dětí, které obdrží měňáky na táboře. Pokusili jsme se o oži-
vení přední obálky, která snad zažila středověk a ozvláštnili čtení prů-
vodcem. Pamatujete vy starší na sponku v Microsoft Office s nápovědami 
a vtipnými hláškami? Tak snad budeme vtipnější a zajímavější. I kvůli 
tomu není možné našeho průvodce vypnout křížkem. Bude vás bavit a 
poučovat po celé čtení časopisu. 
 Přeji vám příjemné čtení tohoto čísla ať už jste kdekoli – s námi 
na táboře, na dovolené, nebo ho čtete zpětně. Ať vás minou jakékoli 
nepříjemnosti v podobě kormutlivé nálady, úrazů, neduhů na vašem vy-
bavení na cestách a „blbejch“ keců ze strany kohokoli. 
 Číslo je neobyčejně obsáhlé. Hodí se tedy na TheDayOf na táboře, 
na polední klidy, pro Kmeňáky po večerce a těm, co zůstali v Praze zra-
dostní notně dlouhé cestování v hromadné dopravě, neboť jak jste si jis-
tě všimli, celé město je rozkopané, tramvaje jezdí kudy dispečery na-
padne, autobusy nemají problém stát tři čtvrtě hodiny v koloně u 
Barrandova. Počtení jistě ocení ti, co se vracejí v sobotu či neděli 
z dovolených po dálnici vzhledem k vtípkům dopraváků v podobě zúže-
ních. 

Krásné časy při čtení přeje šéfredaktor tohoto čísla                
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VYPRAVĚČ SÁG ZVĚSTUJE 
Schůzky 

Zajímali jsme se o Strom republiky blízko klubovny, uklidili Heroldovy 
sady, vymalovali Neobyčejnou klubovnu, vytvořili mozaiku z kachliček, 
zahráli si mnoho her, naučili se to, co využijeme na výpravách. 

Lyžo-bobo v Hlinsku 

Lyžovali jsme, snowboardovali, jezdili na bobech, klouzácích, nechybělo 
noční bobování ani rozbitá klouzátka, shlédli jsme dokument Byl jednou 
jeden člověk o vikingské době. Viděli jsme historický skanzen Betlém a 
klouzali se po zamrzlé řece uprostřed města. 

Vikingské Velikonoce 

Dobré jídlo, těžce zasloužené, déšť i slunce, tradiční život vedle betono-
vé civilizace. Uctili jsme Matku přírodu a zakusili kouzlo tradičních vikin-
gských rituálů. Naučili jsme se jak se dají využít byliny. Vyráběly se svíce. 

Čarodějnice v Zátoce pláňat 

Půlku programu vedli Senioři. Provedli nás příběhem celých 7 let oddílu. 
Viděli jsme postavy ze všech různých celoročních her a prožili dobrodruž-
ství, které jsme třeba ani neměli možnost zažít v minulosti. 

Hotovo. Jsem Bez názvu.jpg 
z fotobanky. Kamarádi mi ale 
říkají troubo, podržtaško nebo 
budižkničemu. Ty si mne můžeš 
pojmenovat dle libosti. 

Sluší se rozepsat, co 
jsme dělali od posled-
ního čísla Škrpálu. Fuj, 
to je doba. 
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Tajná akce pro Seniory 

Senioři shlédli přednášky a divadelní představení mapující období velké-
ho třesku – vznik oddílu Poutníci – budoucnost. Na závěr akce se Efa, 
Lentilka a Koza stali Rádci. 
Videa z akce: poutnici.desitka.cz/text-tajna-seniorska-akce 

Borcovka: Batikování za studena + sítotisk 

Bláťa naučila účastníky jak si zkrášlit své kousky oděvu. Povedlo se! 

Cyklopěší výprava do Českého krasu 

Cyklisté vytáhli kola až na skálu u Svatého Jana pod skalou, projeli důl-
ním skanzenem, střetli se s pěšáky u lomů Amerika. Pěší si udělali výlet 
na Karlštejn. Akci provázel příběh Thora a jeho kladiva. Cyklisté v neděli 
dojeli až do Prahy (40 km) a pokořili tak poutnický cyklorekord co do 
vzdálenosti. Nejmladšímu bylo 7 let. Navázali jsme pak akcí 24 hodin na 
koloběžce. 

Poutnický Top Gear, šestý ročník 

Jak jinak, než za největšího vedra na světě – v červnu. Klasika. Symbo-
licky jsme touto akcí otevřeli Zátoku pláňat pro konání letních táborů o 
prázdninách. Opičák – dětská koloběžka s pěnovými koly + Brňák – šlapací 
vozítko, Bebina – vlak / bus / dětské odrážedlo + Vačice – vlak / bus / 
chůze, Bláťa – skůtr / autobus / automobil. Report z akce: poutni-
ci.desitka.cz/text-poutnicky-top-gear-2018 

Červnovka pod stany 

Šli jsme údolím Krounky, viděli zatopené lomy, prolezli jsme důlní objek-
ty a uzavřeli tak celoroční hru Vikingové, na kterou navazuje letní tábor. 

Poslední schůzka 

Poslední schůzku školního roku 2017/2018 jsme strávili v Kunratickém 
lese, kde jsme si opékali všechno možné na místním ohništi. Zároveň 
jsme si zahráli na kytaru a zazpívali písničky.  

Stavění tábora 

Díky všem, kdo se na tom podíleli. Bez svépomoci by tábor nestál. 
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Za půl roku dobré, že? 
Celkem to bylo 52 dnů, 
kdy  spolu Poutníci trá-
vili čas. Samozřejmě do 
toho nepočítám porady, 
schůzky s Rádci, práci 
doma a podobně. Hezký. 
To chce foto, no ne? 
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Tak na naše nové Rádce. Šetři 
vodou, pij champagne (dětské). 
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PAJDÁKOVO ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Severní Itálie, provincie Trentino, Val di Sole, vesnička 
Ortisè 1 487 m n. m. 

Půl jedenácté a dva muži se vydávají vstříc svému cíli. Passo Valleta 2 
691 m n. m. Val di Sole je název údolí pod nimi. Slunečné údolí moc ne-
dosahuje svého jména. Je zataženo a valí se sem oblaka. 

První komplikace je za nimi. Italsky hovořící postarší pán je gesty 
prosí o přeparkování. Starší ze dvou mužů se přeci nebude zouvat. Citlivé 
pohyby nohou mu dovolí pohnout s autem. 

Skialpy jsou jim k ničemu. Rychlejší je chůze po zmrzlém sněhu s 
lyžemi na zádech. Klikatící silničkou po horských loukách se dostanou za 
hodinu o 400 metrů výš k hospodě Malga Stabli. První záchytný bod. 

Je třeba nandat skialpy. Všudypřítomné cesty pro sněžnice již ob-
sahují tolik sněhu, že by se muži bořili. Bonbón, oddech, nalepit pásy a 
vzhůru na to. Cesta vede po trase pro sněžnice, jejíž označení je snad 
každých padesát metrů, i když cesta je tu jediná. 

Druhé obydlí po cestě je Malga Bronzolo. Chata, která je téměř ve 
dvou tisících, nabízí stolečky k posezení, vypití čaje a pohled do údolí, 
který zastírají oblaka. 

Následují krásné louky plné trav. Je začátek března, takže jsou 
pokryty notnou vrstvou sněhu. Je to tu. Začátek velkého údolí končící na 
vysněném sedle. 

Začíná podivné světlo. I přes sluneční brýle muži pořádně nevědí, 
jestli se jedná o hranu svahu či je to jen klam. Mladší muž utíká staršímu 
dopředu. Na skialpech se vyšvihne na převěj v půlce údolí a odpočívá. 

Po notném odpočinku se oba vydávají dál. Svah začíná být strmější 
a plný různých údolíček, přes které první z nich křižuje jak křižník. Vidí 
jen skalnatou stěnu před nimi. Druhý zas sleduje stopy. 

2 470 m n. m., půl čtvrté. Muži odpočívají pod skalní stěnou a roz-
hodují se, jestli pokračovat. Bylo by nutné sundat skialpy a pokračovat 
sněhem po kolena jen s cepínem a mačkami na nohou. Shodnou se na 
tom, že končí. Asi by se nahoru dostali, ale je velké riziko sjezdu v noci s 
jednou baterkou a totálně vyčerpaní. Vzdálenostně tři stovky metrů a 
výškově dvě pod sedlem končí. Svačí, sundavají pásy, nandavají helmy a 
jedou dolů. Občas vidí jen na špičky lyží. Je dobře, že neriskovali a vráti-
li se. 
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Drahý synu, 
jak se máš? Já a maminka se máme dobře, ale stýská se nám po Tobě. 
Prosím vypni počítač a pojď se dolů najíst.  
 
S láskou 
Tvůj otec. 
 
(Pajdák)  

I takové věci jsou sou-
částí Stezky sportu. Ho-
nem si splň ZOZ, ať se 
můžeš vydat na skialpy. 
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LE CIL VERT 

 
Ten obrázek mám od pána který 
se tima komixama živí žije ve 
Francii hlavní město Paříž mluví 
francousky a anglicky je to moc 
hodný pán. 
 
Le Cil Vert Tygra naučil kreslit a druhý obrázek je komiks, který sama 
vytvořila. Včetně námětu. Ve velkém formátu ho můžeš vidět v klubovně 
na nástěnce. 

 
(Tygr)  

Ten oblek mi fakt ne-
padne. I košile Vačice 
je lepší… 
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JAK UVAŘIT PÁREK 
Vložíme párek do hrnce se studenou vodou a vaříme na mírném plameni, 
dokud nepřivedeme vodu k varu. Poté hned plamen stáhneme, aby nedo-
šlo k prasknutí párku. Podáváme s hořčicí dle výběru a krajícem chleba, 
případně jiným pečivem. 
 

Vybrané komentáře 

• Dobrý den, postupoval jsem přesně podle receptu, ale voda z hrn-
ce se všechna nevejde na talíř a chleba je potom rozmočený. Udě-
lal jsem někde chybu? 

• Mám stejný problém, ale vyřešil jsem to. Vodu z hrnce jsem nalil 
do půllitru a upíjel k párkům. 

• Asi před dvěma hodinami jsem započal s přípravou párků dle re-
ceptu. Před hodinou a půl se začala voda vařit a mírný plamen se 
zatím neobjevil. Jak dlouho mám ještě čekat, než se plamen ob-
jeví abych jej mohl ztlumit? Děkuji, čekám, stále čekám,, 

• Mám podobný problém, voda byla již vyvařená, ale mírný plamen 
se stále neobjevil. Vypnula jsem raději elektrický sporák, párky 
jsem ode dna odřezala nožem a nabídla kocourovi. Až se zase příš-
tě pustím do tak složitého receptu, požádám raději o dozor svou 
zkušenou tchýni. 

• Můžete sem někdo vložit adresu webu, ze kterého se dá plamen 
stáhnout? Zkoušela jsem hledat na ulozto, ale marně. Děkuji. 

• Vůbec to není jednoduchý recept, plamen se objevil po více jak 
hodině, na jeho stáhnutí jsem musel zavolat hasiče, a v čase je-
jich příchodu vůbec nebyl mírný,, 

• Když vařím 2 párky, musím přivést vodu k varu 2x? Nebo použít 2 
hrnce? 

• Můžu místo párků použít bůček, místo hořčice zelí a místo chleba 
knedlíky? Zůstává postup stejný? 

• Máte nějaké doporučení, jak uvařit tuto delikatesu, i pro nás, co 
používáme místo plynu elektrický sporák a nemáme plamen, který 
bychom stáhli? Chci si tuto svěží novinku na českém kulinářském 
nebi také dopřát, leč takto asi nemohu. 

 
(FB, Ať je veselo) 
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CO ČÍST 
Původní český komiks pro děti i dospělé od  
známého současného výtvarníka Františka  
Skály. Jeho první vydání vyšlo roku 1987.  
Příběh je napínavý, chytrý, plný tajemství, 
A svou svébytností u nás nemá obdoby. 

 
 
  

Zachráním tě! 
Neboj, kámo. 

Uh, někdo 
uvěznil člově-
ka do klece a 
hodil ho do 
vody! 
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VAČIČÁKOVY PAMĚTI 
Tak trochu zpověď nejfousatějšího Poutníka i Tuláka 

„Ztracen je ten, kdo ztratí víru v lidi.“ 
 
Ve sféře zvané "Oddíl" se pohybuji od roku 1989 sem tam, pravidelně pak od 
roku 1990. Nechci tu bilancovat a ani přednést nějaké přesné statistiky. Jen se 
trochu zamýšlím nad tím časem, který jsem do toho dal a jak vše má svůj vývoj, 
který nikdy nejde stále vzhůru, vpřed a zpátky ni krok, není pořád jen lepší a 
pak ještě lepší a zase ještě lepší, ale má své drobné i větší pády a vzestupy. 

Stačil jeden telefonát, že prý to ještě nevím, ale jedu o víkendu na vý-
pravu s oddílem. A já na to (tedy na Luďka, se kterým jsem maturoval), že se 
asi zbláznil, že vůbec nevím, jak se k dětem chovat, nemám žádné zkušenosti s 
oddílovou činností... atakdále, atakdále. Přesvědčil mě docela rychle. Ono to 
bylo dáno i tím, že jsem ve věku tak 18-20 let nakukoval do různých směrů lid-
ských činností a přemýšlel jsem s maturitním vysvědčením v kapse, co dál. Na 
výpravu jsem jel a na jejím konci jsem prohlásil: S Tuláky příště třeba i do pe-
kel - S Tuláky?? Ano, ten čas, který jsem strávil v našem prvním oddíle, něja-
kých 17 let, je daleko delší, než existence nás, současných Poutníků. 

V době svého rozhlížení „po světů jsem psal povídky, skládal písničky, 
básničky, zkoušel prorazit v Literárním měsíčníku, účastnil se několika ročníků 
Ceny Karla Čapka, byl jsem členem několika literárních skupin, osobně poznal 
některé básníky, malíře, spisovatele, kteří v té době teprve začínali, a přitom 
jsem pomýšlel na studium přírodních věd a především paleontologie, která mě 
učarovala již v deseti letech. No a on mi přišel do cesty oddíl:) Jak málo někdy 
stačí, aby se některé věci staly, změnily směr a vydaly se trochu jinam... Mé 
psavectví se proměnilo ve psaní příběhů pro děti - bylo vklíněno do mnoha celo-
ročních her, písně ze života ustoupily písním táborovým, vše se přetavilo do 
něčeho nového a do dosud neprobádaného směru. Nelitoval jsem nikdy, že jsem 
se nechal zlákat tou prvotní pozvánkou jet na výpravu. Nebýt toho, bylo by 
všechno jinak. Opravdu - jak málo někdy stačí a celý svět je naruby. 

Někdy někde jsem napsal, že mne formovala praxe. Pravdou je, že nej-
prve přišly ty zkušenosti a pak teprve nějaký list, glejt, certifikovaná školení 
na... prostě na cokoliv. Devadesátá léta byla v mnohých ohledech opravdu svo-
bodná, navíc z těch lesů a míst, která jsme navštívili, z nichž nám mnohá při-
rostla k srdci, se nehledělo na děravost některých zákonů tam, v těch zapráše-
ných městech. Tolštejn bylo jedno z těch nezapomenutelných míst, kam jsem 
putovali nejprve do pravěku, v dalším roce do Labyrintu světa a ráje srdce pod-
le Komenského a do třetice - a tehdy poprvé - mezi rytíře kruhového stolu. V té 
chvíli jsme netušili, že je to poslední tolštejnský tábor. Klec na pravěkého dé-
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mona, šaman, Merlinovy kameny, tvář vytesaná do skály, Všudybyl a Mámení i 
královna Moudrost - vše zůstalo tam v těch až někdy posvátných místech. Bylo 
třeba posunout se dál... 

Keblov - tak tohle místo už (téměř všichni) znáte. To jsme před létem 
vyrazili na několik předem vytypovaných míst, abychom si mezi nimi vybrali, 
kam pojedeme na příští tábor. Jedno místo - oplocenou louku, jednou stranou 
přilepenou ke zdi hospody, jsme zamítli všichni. Druhé místo byla louka, žádný 
stín, na jedné straně se mírně svažující, a v těch místech podmáčená, s houfy 
komárů. Nejbližší voda na koupání pár kilometrů, pitná voda - pramen v lese, 
vaření na roštu. Tohle místo už mělo své zastánce. Třetí byl Keblov. Starý srub, 
s potřebou provést opravdu generální úklid, studna nad loukou a pěšina lesem k 
neuvěřitelné vodní hladině, včetně stínu vysokých stromů. Konečné rozhodování, 
kam tedy pojedeme na tábor, k mému překvapení nebylo jednoduché. Nakonec 
jsem tíhu rozhodnutí vzal na sebe, jinými slovy rozhodl jsem, že to bude  
Keblov - právo veta... A „svět“ se změnil a opět posunul jinam. Věděl jsem, že 
se mi to někdy vrátí. Byl rok 1995 a Keblov, bývalý tábor Šipka, kde se již něko-
lik let tábory nekonaly, ode mne dostal nové jméno - Zátoka pláňat. Ten letošní 
tábor (2018) je naším 23. táborem v Zátoce... 

Ta léta následující byla pestrobarevná, plná příběhů, nových písniček, 
nových generací dětí i vedoucích. Zátoka pláňat ožila, místní si zvykli, že tu po 
letech opět někdo přes prázdniny „bydlí“. Ke konci mé éry u Tuláků, poslední 
dva tábory, které jsem hlavasoval, jsem dospěl do stavu, kdy jsem už nebyl 
schopen sjednotit tým do jediného celku. Bylo znát, že mi ubývají síly přít se o 
něco, co považuji za důležité. Vyhořel jsem a nakonec ten post  
nejvyššího - nejen táborového - předal Berunovi. Ještě další dva roky, co oddíl 
Beruna vedl, jsem fungoval jen jako obyčejný vedoucí. Po Berunovi již pro mě 
nebylo místo. Pod heslem "Mládí vpřed" jsem, již připravený, opustil řady Tulá-
ků a neočekával jsem další pokračovaní svého oddílového příběhu. 

Aniž bych se někomu o svém odchodu z oddílu zpovídal, přistál mi v mai-
lové schránce dopis od několika bývalých Tuláků s tím, že vědí, k čemu došlo a 
že by chtěli založit nový oddíl na  těch nejlepších základech, jak ho znali za mé 
éry. A že beze mne do toho nepůjdou. I když je to už (zase) pěkných pár let, 
ještě stále mne ten dopis nenechává zcela klidným.  Ten chlap ve mně, který to 
už vzdal, se v tu chvíli jednoduše rozbrečel. Neskolilo ho nic jiného, než pár 
slov od lidí, kteří na něj vsadili. Zprvu jsem do toho jít nechtěl, protože jsem 
věděl, že okamžitým založením nového oddílu ve stejné lokalitě můžu Tulákům 
ublížit. A to jsem, pro všechno, nechtěl. Trvalo mi to půl roku, než jsem nako-
nec souhlasil... a opět se svět trochu pootočil.  

Hned na počátku Poutníků, při jedné rozmluvě co a jak bude, jsem těm 
nadšencům řekl, že pokud ten nový oddíl začne fungovat, předám hlavasování 
někomu z nich. Smáli se, ale myslel jsem to od začátku vážně. Nikdy jsem si, s 
tím maturitním vysvědčením v kapse, nemyslel, že budu vedoucím v oddílu. 
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Stejně jako jsem si nikdy nemyslel, že budu nový oddíl od nuly zakládat. A také 
jsem nečekal, že vedoucí z Tuláků se postupně stanou vedoucími u Poutníků. 

Oba oddíly mi daly zkušenost, že přes všechno nepříjemné je možné se 
přenést a znovu se vydat po starých (i nových) stezkách společně, bez záště, 
bez pocitu křivdy a neupřímnosti. Přesvědčil jsem se o tom, že se dá zvednout i 
ze dna a pokračovat. Nakonec jsem vděčný všem za každou zkušenost, i tu, 
která byla v trochu tmavých barvách, protože bez toho bych se neposunul dál. 
Na loňských koloběžkách jsem nečekaně dostal Březový lístek a řekl na to jen 
krátkou větu: „Nebyl bych tím, čím jsem, nebýt vás.“ 

Psát o obou oddílech bych mohl dlouho, těch příběhů vymyšlených i 
osobních jsme zažili opravdu hodně. Co říci na konec této, pro někoho možná 
nečekané, zpovědi? Vždycky je naděje a ne nadarmo se říká, že ta umírá po-
slední. Vždy je nějaká možnost, co dělat, i když je člověk na úplném dně, pro-
tože ode dna se dá nejlépe odrazit... Za svou oddílovou éru jsem spoustu věcí 
také zkazil, některé od sebe odehnal, jiným přál sluch více, než jsem měl. Ko-
mu jsem někdy ublížil (a třeba o tom ani nevěděl) se omlouvám. A děkuji velice 
těm, kdo na mne vsadili, přestože nejsem dokonalý, i když jsem člověk a do 
Supermana mám opravdu daleko. Jsem rád, že jste... 
 
Světlo vaším krokům, vám všem:) 
Michal* 

 
(Pajdák) 
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Samozřejmě! 

Děkuji, pane krejčí, to vy-
padá mnohem lépe. Mimo-
chodem, víte, že 21. 6. je 
Mezinárodní den selfie? 

Proto nám 
Tonda 
z Karlíňáků 
poslal toto. 
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(CENIA, česká informační agentura životního prostředí) 
 

BOHÁČ 
Koupím Váš dům, 
napsal jsem 
a málem papír podsunul pode dveřmi. 
Pak jsem si ale vzpomněl, 
že nemám na ten dům peníze. 

(Opičák)  
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(Pajdák, originál zřejmě @Ferdeles)  

Mnohem lepší. 

Ten krejčí je fakt fra-
jer. Chcete číslo? 
774 570 292 
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LÍZÁTKA 
Je legrační, jak se lidem hýbe hlava 
sem 
tam 
sem 
tam 
dolů 
nahoru 
sem 
tam 
sem 
tam 
doprava 
dolů 
doleva 
nahoru 
sem 
tam 
sem 
tam 
 
Hlavně pod zemí je to švanda 
myslím v metru 
Tdm 
tdm 
tdm 
tdm 
hlásí se o slovo koleje 
A hlavičky hopsají 
jako lízátka na gumových tyčkách 
 
 
 

Tdm 
tdm 
tdm 
tdm 
 
Ukončete prosím výstup… 
Nahoru 
a nástup… 
Dolů 
…dveře se zavíraji. 
Zzzzz… 
Buch! 
Doleva 
Uf, uf, děkuju vám. 
Nemáte zač. 
Dolů 
A druhá taky 
 
Prosím vás, haló, pane… 
Doprava 
Pane, mohl byste mi uvolnit místo? 
Dolů. 
A krok sum krok pryč. 
A ta hlava mluvící 
doleva 
doprava 
doleva 
doprava 
doleva 
doprava 
doleva 
doprava…

 
 

 
 
 

(Opičák – více na http://opicakuz.desitka.cz/category/litera)
  



  

Prrrrrr! 

Hýje! 
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Ptáte se mne na 
to, co to bylo? 

Fakt netuším. Ale 
bylo to hodně divný. 

Fakt hodně divný! 
Vygoogli si „chariot 
race“. 

(Tygr a Soňa – oceňujeme 1 měňákem pro každou) 
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INVALIDÉ 
Druhý rok, druhá noha, 
opět nohu v sádře zvedá. 
Oba dva dost málo chodíme, 
Vlčice a Matěj zdravíme. 
 
Je to velká škoda, 
ani jeden se nedá.  
Zas budou skotačit s radostí, 
další zlomenina je možností.  
 
Vlčice není dementní 
ví, že je to ke zlosti 
však za čas zradostní 
pro oba má zadosti 
 
Matěj chvilku tahá pilku 
Vlčice bere šroubovák 
Dali oba ruce k dílku 
Mají místo nohou vak. 
 
Nohy už je nebolí 
řeknou vám však bodře 
že dotýkat se nesvolí 
když se pytel prodře. 
 
Je to radost veliká, 
že Vlčice zas zaskáká, 
Matěj jezdí na kole, 
nespadne snad do pole. 
 
Knedlík aby nebyl pozadu, 
nasazuje ortézu dvorní 
má to jako prevenci 
své docházky školní 
 
Miky hlásí také, 
že sádru zas nosí směle.  
Je to jeho koníček,  
teď je to zas prstíček. 
 

Sádru má též Miky, 
snad ji nemá Víky. 
Kdo další se přidá, 
kdo nám je teď vydá? 
 
Kačka hlásí: „Udělejte fotku!“ 
kdo nás všechny sveze, 
jen ať to není na na Lotku, 
když po čtyřech leze. 
 
Je to síla, je to krušný, 
když se sejdou ženám cykly. 
Co však na ty sádry říct? 
Poutníci jsou bez hranic. 
 
Je to zkouška oddílu,  
nedělat si modřinu.  
My jsme to však vzali hopem, 
skoro jedním skokem. 
 
Na tábor pojedeme zdrávi, 
To jsou dobré zprávy. 
Vybráno už na sto let, 
sport je někdy hořký med. 
 
Bebina se přidává,  
rukou v sádře na zamává. 
Opovi zas noha hnije, 
doktor myslí, že to Dolgit smyje. 
 
Koza nehty má srostlé,  
Kulda z kolobky padá posté. 
Zubař Krysařovi zuby drátuje a trhá, 
Fífa při otřesu mozku obočí si strhá. 
 
Michalovi svitla naděje, 
že zas stihne Matěje. 
Bolí ho noha stále,  
nehraje si na krále.

(Opičák, Pajdák, Vlčice, Bláťa, Bebina – redakčně upraveno) 
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PAJDÁK CENZOREM 
Připadám si jako cenzor v době, kdy se za komunistů mazali lidé z foto-
grafií. V Českoslevensku např. Vladimír Clementis z fotografie z Klemen-
tem Gottwaldem, v Sovětském svazu zas Nikolai Yezhovz z fotky se Jose-
fem Stalinem. 

Jen pohnutku mám jinou. Ti lidé se znelíbili režimu. Yezhovz i 
Clementis byli popraveni. Já jsem jen potřeboval fotku, kde by byla sa-
motná usmívající se Bebina. 

Sorry, Vlčice. 
 

  

Cenzura znamená, že někdo zakazuje 
říkat, psát, či jakkoli sdílet informace, 
které se nehodí vzhledem k jeho snaze 
udržet si moc. Nejde tedy třeba o za-
kázání vulgarit v oddíle. Kdybychom 
ale zakazovali říkat, že je tu ten a ten 
problém, že nesouhlasíme s tím, co 
říká druhý z účelem společné dohody, 
šlo by o cenzuru. Dříve se za toto 
opravdu i vraždilo či se lidé třeba posí-
lali na nucené práce v kamenolomech. 
Dnes je snaha cenzurovat média, in-
ternet, někdy i knihy.  
Vygoogli si spojení „newspeak 1984“ 
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ČERNÁ RŮŽE  
Putoval jsem dlouho pěšinou stříbrných luk, viděl mnoho zla-
tavých hor s prapory vítězů i stovky padlých ořů u štvaných 
spádem událostí. Slyšel jsem dosti příběhů a viděl toho tolik, 
že tíhu vědomí nevědomost hlupáka nevyváží. Na jedné z dlouhých cest 
složil jsem slib. Je mou morální povinností ho dodržet. 

Usaď se na hodnou chvíli a naslouchej tomu, co za poselství nesou 
tyto řádky. Jedna z mých cest životem zdála se být všední. Asi tak jako 
jest všední tato chvíle, když čteš tyto paměti. Všední a jedinečná, neo-
byčejná a přitom nefascinující. 

Mé kroky vedly rozkvetlou loukou. Procházel jsem kolem aster, 
pelyňku, chuchvalců pýru, rododendronů planých stejně jako jabloně 
kolem cest. Mezi všemi těmi nádhernými květy, travinami a půdou na-
kypřenou k dobrému růstu, nalezl jsem růži. 

Přistoupil jsem k ní, předlouho na ni hleděl a snažil se naslouchat 
jejímu příběhu. Zdála se býti na první pohled šťastna. Energická, nadše-
ná rostlina. Rostlina, ne květina. Vracel jsem se k růži opakovaně a vedl 
s ní rozhovory. Netrvalo krátce, abych zjistil, že pod tvrdým neoblom-
ným obalem stonku skrývá se dužina měkká, ranitelná. Však na některých 
místech jakoby byl stonek dutý. Nemohla si pak dovolit vykvést do růže 
červené, jak si vždy přála. 

Ptala se mne, když získala pocit důvěry v mou osobu, jak ona mís-
ta zaplnit. Naléhala dlouho svým vlastním způsobem – odhalováním svého 
pocitu nejistoty pramenící v nemožnost dosáhnout domnělého ideálu v 
obrazu svých květinových bohů. Svolil jsem cestu naznačit, ne ukázat, 
neb díru v plotě, který brání rozhledu na mnoho rozličných cest, každý 
musí objevit, či vystříhat sám. 

K celistvosti, k zaplnění prázdných prostorů ve stonku, potřebova-
la mnohých setkání. Prvně setkala se s kohoutem. Kohout jí předával 
znalosti, zkušenostmi nabyté. Oháněl se závojem znalostí, avšak nikdy 
nedohlédl přes svou neochotu nahlédnout dále, než na odžité.  

Nikdy to nepřiznal. Nebyl natolik přímý, ač hlásal, že je nejupřím-
nější zvíře na planetě. Jeho výklad upřímnosti však vězel v možnosti 
pouštět slova, větrat své nahromaděné problémy a zla. Záhy rostlina se-
znala, že to pravou upřímností není. 
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Jejím dalším setkáním byla socha Davida. Mluvila o sobě ve verších 
a sotva ji někdo spatřil, rozezněly se libé tóny. Klaněla se před jeho krá-
sou, naslouchala jeho pravidelným moudrým slovům. Snad by i podlehla 
celým svým bytím a zavázala se patřit oné soše. 

Zjistila však po delší době, že ne vše je tak, jak socha říká. A že 
ostatní ty, které uloví, bere jako své rukojmí k tomu, aby sekali křoví, 
které ji překáží, též aby jí pochlebovali a činili věci, které soše zpříjem-
ňují život v sobecko-egoistickém smyslu. To černá růže nepřijala. Třetí 
pozastavení měla černá růže u kronikáře. Ten neustále zaznamenával, 
schraňoval, archivoval, sbíral. Máloco předal dál, ač vědom si svého 
střádání. Bál se, že změna bude život. A i z historie může změna vzejít. 
Miloval svět, přírodu i bytosti okolo sebe. Však postupem času jeho láska 
byla pouze domnělou, čistě rozumovou. 

Černá růže setkala se i s kotětem. Svět vidělo jako jednu velkou 
hru. Však tak těžkou, že neustále hledalo její pravidla. A ona se neuka-
zovala celá. Bylo to podobné jako mašlička z papíru, co se na chvíli uká-
že, ale jen co po ni kotě chmátne, provázek ji odsune dál a dál. Někdy 
až mimo dohled. A pak se zjeví úplně jiná, neodrbaná mašlička. Tehdy 
černá růže pochopila, že pravidla hry zvané život se neustále mění. 

Dalším setkáním byly chvíle strávené s jezevcem. Jevil se jako 
moudrý, rozvážný. Dokázal být spravedlivý a byl vladařem lesa. Černá 
růže však pochopila, že ani vladař nemůže být dokonalým, utíká-li do své 
nory před citlivě-palčivými problémy. Se znamením zranitelnosti a tou-
hou po potlačení prve nepředstavitelné výzdoby a uspořádání či rozšíření 
lesa zdrhal hlouběji, avšak bez toho, aby na své pocity a chování jakkoli 
upozornil.  

Byl tak podobný bažantovi. Ten se neukrýval, jen nebral to, co mu 
bylo předkládáno, v potaz. Neměl sluch, ani oči, ani necítil. Nebo si ne-
chtěl přiznat to, co se dělo. Ale to je v tomto případě s totožným výsled-
kem. 

Černá růže setkala se i s třešní. V té době nekvetla. Dívala se po 
okolí, sledovala ostatní kvetoucí a tápala, jak rozkvést v nějaké části své 
koruny. V tu chvíli černá růže věděla, jak vyplnit prázdná místa ve svém 
stonku. 

Pochopila, že třešeň není plně rozvinutá a že může být jen tehdy, 
když přestane tápat. Když nebude hledat v ostatních. Když bude hledět 
na sebe, tím spíše do sebe. Věděla tehdy, černá růže, že zvětšit dužinu 
může tak moc, aby prázdná místa zaplnila. Ona pochopila. 

Uvědomí-li si své kvality, rozvine je. Zaplní prázdná místa a snad 
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i vytlačí dužinu nedobrou. Nahradí ji tou zdravou. Opět jen pokud zjistí, 
která místa jsou ta nezdravá. Jen ta bude mít stonek nádherný, pevný, 
zdravý. Kdo ví, třeba pak i květ změní barvu. 

A můj slib? Když růže došla k tomuto zjištění, vrátila se ke mně ze 
svých cest a naléhala, ať její poznání šířím dál. S pokorou jsem přislíbil a 
odešel na další vlastní cesty. 

Ušel jsem tři kroky vpřed, abych se k černé růži opět vrátil. Pravil 
jsem, že jedno setkání jí ještě chybí. Černá růže věděla, proč se otáčím. 
Byla si jista, že toto její zatím poslední setkání bude tím, čím stvrdí její 
rozhodnutí. Když si mne dobře prohlédla, nechala mne velice dlouho stát 
na místě, až začala zpívat: 
 
Kráčeje světem, tvořil si svůj, 
vždy pevným chtěl být 
a nikdy neselhat, 
s klidem a sebedůvěrou 
všeschopným se zdát. 
 
Proti své citlivosti a obavám 
názory se obrnil 
a hrdě hlásajíce, co vše pochopil, 
dál stavěl hradby tam, 
kde jistotou oplýval 
a před neznámem uhýbal. 
 
Tak odvaha se skrytou zbabělostí 
míchala se v něm, 
a tak, jak v každém z nás, 
určovala směr. 
 
Ve své ješitnosti, hrnul se růži poradit, 
vidět se v ní nechtěl moc, 
avšak teď tu seděl, rozpačitý, 
v tichosti sebe malý kluk. 
A růže se svou moudrostí 
Skláněla se k němu, a ne on k ní. 
 
Světem svobodně kráčí ten, 
kdo ztratit se je ochoten 
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a v ztrátě čelit pochybnostem, 
i chvíli nevědět, kdo jsem. 
 
Růže šla svou cestou dál. 
Stud, vzdor a strach ze selhání, 
však i odvaha, síla a touha po poznání. 
Co dobývá, i co se brání, 
to vše jí bylo průvodcem. 
 

Váš i Tvůj Poutník 
 
 

(Sepsáno pro Vlčici v průběhu roku 2017. Opičák / píseň Áďa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITVA O LIBEŇSKÝ MOST MEZI 
HOLEŠOVICEMI A LIBNÍ 
Betonové barikády již pevně stojí na obou stranách a nyní nezbývá nic 
jiného, než jednou pro vždy rozhodout, po kom se bude Libeňský most 
nadále jmenovat. 

Vyzyvatelé z Holešovic jsou vybaveni rekoly, bitcoinem zakoupe-
nými cappucciny a tučnými platy z místních reklamích agentur. Jsou od-
hodláni se bít pod znakem nedávno zesnulé legendy z Manin: praseti 
Hektorovi. 

Naopak obyvatelé Libně si nenechají nic jen tak líbit. Díky doprav-
nímu podniku jsou odhodláni za pomoci kyvadlových autobusů zaházet 
přítupové cesty spojenců Holešovic z Karlína díly Bohumila Hrabala a 
Egona Bondyho. Znovuotevřením zavřeného východu z metra na Palmov-
ce budou zároveň proudit posily od Českomoravské vybavené dresy obou 

Tohle asi rozčílí 
pár lidí. Ale ta-
kový je život. 
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pražských S. Očekává se však přeběhnutí fanoušků Sparty k táboru Hole-
šovických. 

Vedení Prahy zatím odmítá tuto neohlášenou akci komentovat. 
Raději chce dopravu na Libeňský most navrátit do 8 let. 

Podle dostupných informací se ve stejný den uskuteční na dopra-
vou vyklizeném Libeňském mostě také další protest pražských taxikářů. 
Uber nabízí celý den odvoz zraněných do nemocnic z oblastí Libně a Ho-
lešovic zcela zdarma. 

(Radoslav Penkov) 

PAJDÁK EXHIBICIONISTOU 
Z výpravy na Kubrychtovu boudu. Když děti i ostatní vedoucí odjedou a 
já si chtěl namazat záda, abych se nespálil. Krásně jsou vidět tahy prsty, 
kam jsem si ještě dosáhl a kam už ne. 

VÍTE, ŽE? 
Emma Gatewood se v roce 1995 stala první ženou, která absolvovala 
3500 kilometrů dlouhou Apalačskou stezku v USA. Cestu prošla sama, ve 
starých converskách a se sprchovým závěsem místo pláštěnky. Bylo jí 67 
let. Druhé hrdinství bylo, že se rozvedla s hrubiánským mužem. V roce 
1941 to bylo nevídané. 
 
(Zaslal Pajdák skrze FB FAKTYCZSK a doplnil Opičák z The Washington Post)  
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NEVYHYNULÉ DRUHY 
Některé pravěké druhy zapomněly vyhynout. Říkáme jim živoucí fosílie. 
 

Mezi zvířaty i mezi rostlinami existují druhy, které tu byly už v pravěku a 
stále nám dělají společnost. Naše planeta je plná zajímavostí a neuvěři-
telných změn. Některé druhy po nějakém období změní svůj vzhled a 
chování, některé vymřou.  Vlastně v každém období vznikaly nové druhy 
v rostlinné i živočišné říši. Některé druhy vymírají samovolně, jiné jsou 
vyhubeny. 

Zvláště v posledním století se ozývají různé organizace, které se 
snaží chránit přírodu a rozmanitost druhů. Je ovšem otázka do jaké míry 
existující druhy chránit. Jsou známy případy kdy například v Austrálii 
ochránci v dobré víře chránili chovy ovcí, což ve svém důsledku vedlo 
k vyhubení tasmánského tygra (Vakovlk tasmánský). Poslední žijící jedi-
nec zemřel v 1936 v zajetí. V  Německu vykáceli část bukového pralesa 
kvůli ochraně kvetoucích rostlin. Ty sice rostou i v jiných částech Evropy, 
ale tamní zastupitelstvo rozhodlo v neprospěch lesa. Zjednodušeně řeče-
no snaha ochránit všechny a vždy nelze. Záleží vždy na tom kdo dostane 
přednost. V posledních několika tisících let záleží hlavně na rozhodnutích 
člověka.  

I přes výše uvedené příklady existují druhy, které tu existují mili-
ony let. Některé Vám dnes představím. Vzhledem k tomu, že mě je nej-
bližší život stromů začnu u nich.  
 

Rostliny, jejichž druh nám dává kyslík miliony let 

Blahočet (Araucaria) 
Je to rod stálezelených jehličnanů. Fosilní nálezy ukazují na výskyt tohoto dru-
hu v období Jury a Křídy (65 – 180 milionů let). V současnosti rostou zejména na 
jižní polokouli. Využívají se k produkci dřeva a také pro jedlá semena podobná 
piniovým oříškům. U nás je známá forma Blahočet různolistý nazývaný pokojová 
jedle. 
 

 

 

 

 
 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Araucaria_heterophylla_10_by_Line1.JPG


S t r a n a  |  32 Oddíl Poutníci | 7/2018 | web: poutnici.desitka.cz 

 

Cykas (Cycadopsida) 
Patří mezi nejstarší živé organismy na světě. Jsou známy stovky jedinců se stá-
řím více než 1100 let, ale je jasné že mohou růst/žít i mnohem déle. 
V současné době je známo 303 druhů cykasů. Vzhledem jsou cykasy podobné 
palmám, ale nejsou nijak druhově příbuzné. Mnohem blíže mají k jehličnanům. 
Vytváří největší šištice ze všech existujících rostlin.  
 

 
 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) 
Fosilní nálezy tohoto druhu pocházejí z období karbonu (270 až 300 milionů let) 
tedy z doby kdy se přesouval život na pevninu a vznikaly první rostlinné druhy. 
Z amerického kontinentu vymizel před 7 miliony let, z Evropy před 3 miliony let 
a dnes existuje na relativně malém území v Asii. Konkrétně v jihovýchodní Číně. 
Dorůstá do výšky 30 až 40 metrů a dožívá velmi vysokého věku. Nejstarší známý 
Jinan  má přibližně 4700 let. Zajímavostí je, že se jedná druhově o jehličnan, 
byť jeho jehlice připomínají spíše listy. 
 

   
 

Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides) 
Jedná se o opadavý jehličnan z čeledi cypřišovitých vyskytující se na naší plane-
tě od druhohor, zřejmě od období Jury (tedy období velkých dinosaurů). Dorůs-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gingko-Blaetter.jpg
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tá výšky 35 metrů a má malé jehlice. Jeden exemplář se nachází v Průhonickém 
arboretu. 
 

   
 

Wollemie vznešená ( Wollemia nobilis) 
Byla objevena až v roce 1994 poblíž australského Sydney. Její druh se objevil 
počátkem druhohor v období Triasu. Rostlinu v současnosti vlastní větší bota-
nické zahrady (u nás například v Liberci). 
 

   
 
Přestože jsou známy i další pravěké rostliny, přejdu teď ke zvířatům. Některé 
druhy přeživších jsou relativně nehezké, některé minimálně zvláštní.  
 

Okapi (Okapia johnstoni) 
Toto poměrně hezké zvíře je pozůstatkem třetihorních žiraf. Druh byl objeven a 
popsán roku 1901 v povodí řeky Kongo. Nepatří kupodivu mezi ohrožené druhy. 
Podle odhadů žije divoce mezi 5000 až 20000 kusy. Měří na délku okolo 2 -2,5 
metrů, výšku v kohoutku má 1,5–2 metry a váží něco přes 200 kkg. Typické růž-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metasequoia_glyptostroboides_A.jpg
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ky podobné novodobějším žirafám mají jen samci. U nás můžete Okapi vidět 
v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 
 

 
 
Ostrorep (Xiphosura) 
Patří do třídy mořských členovců hrotnatců. Kdysi bohatá třída dnes zahrnuje 4 
žijící druhy. Pravěké druhy dorůstaly okolo dvou metrů délky, ty současné má-
lokdy přerostou 60 centimetrů. Z rodu hrotnatců druhu různorepi se vyvinuli 
dnešní štíři. Samice ostrorepa kladou vejce po třech až čtyřech tisících do měl-
kých jamek na písečných plážích. Přežije zhruba  
2 – 5% vajíček nebo mláďat. Zvláštností ostrorepů je modrá krev, která se pou-
žívá i v medicíně. U Nás je můžete spatřit v mořském světě v Pražských Holešo-
vicích. 

Bahník (Protopterus) 

Je zástupce nozdratých ryb, které dokáží dýchat vzdušný kyslík. Bez přístupu 
k hladině se může utopit. Fosilní nálezy jsou známy z období Devonu (prvohory 
cca před 350 – 400 milionů let). Z těchto nálezů je známo více než 300 druhů, 
do dnešní doby dožily jen 3 druhy.  
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Hatérie (Sphenodontida) 
Je řád plazů, který se objevil v období Triasu v druhohorách. I přes svůj vzhled 
nepatří mezi ještěry. Do dnešní doby přežily dva druhy a to v oblasti Nového 
Zélandu. Hatérie se v přírodě dožívají i sta let věku. Jsou velmi pomalé a mají i 
pomalý metabolismus. Dokáží zadržet dech na jednu hodinu. Hatérie mají ně-
které primitivní znaky. Například zuby jsou srostlé s čelistí. Má třetí, takzvané 
temenní oko, kterým minimálně v mládí skutečně vidí. 
 

 
 

Latimérie podivná (Latimeria chalumnae) 
Byla poprvé objevena u břehů Jihoafrické republiky v roce 1938. Nález živého 
jedince tohoto druhu lalokoploutvých ryb byl největší senzací 20. století. Ryba 
byla známa ze zkamenělin a odhady vědců předpokládaly, že vymřela před 70 
miliony let. První živý kus byl vyloven až v roce 1952 u Komorských ostrovů. 
Latimérie měřila 180 centimetrů a vážila přes 90 kilo. Tato ryba žije v hloubce 
pod 200 metrů. V roce 1998 byl objeven další druh takzvaná Latimérie Cele-
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beská. Tento druh je zbarven do červena. Latimérie jsou vejcoživorodé. Zna-
mená to, že mláďata se vylíhnou z vajíčka v těle samice a ta je poté porodí. 
 

 
 

Loděnka (Nautilidae) 
Loděnky jsou hlavonožci, kteří se objevili na počátku prvohor v období Kambria. 
Je to jediný druh hlavonožců s pevnou vnější schránkou, která může měřit až 25 
centimetrů. Uvnitř mají loděnky ulitu rozdělenou na 33 až 36 komůrek. Toto 
rozdělení jim umožňuje měnit hloubku ponoru a to napouštěním vody do jed-
notlivých částí ulity. Okolo úst mají až 90 krátkých chapadel což je největší 
počet mezi hlavonožci. Zajímavé je, že loděnky se pohybují ulitou napřed což 
je trochu matoucí. 
 

 
 

Listonoh americký (Triops longicaudatus) 
Je všežravý korýš dorůstající asi 6 centimetrů. Vzhledem připomíná trilobita. 
Jedná se o jeden z nejstarších živočišných druhů vůbec a to přesto že se dožívá 
přibližně tří měsíců. Na hlavě mají listonohové tři oči, z nich jedno reaguje na 
světlo a díky tomu se listonoh pohybuje za světlem. Chovají se například jako 
návnada na ryby. Pohybuje se pomocí  142 nohou, kterými také dýchá. Rodově 
jsou listonohové příbuzní krabů a krevet. 
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Nasikabatrachus sahyadrensis 
Jedná se o velmi exotickou fialovo černou žábu, objevenou  roce 2003 v Indii. 
Dorůstá velikosti okolo 7 centimetrů a živý se především mravenci a termity. 
Zvláštností je, že žije a loví převážně v podzemí. K tomu má uzpůsobený nos, 
ústa i jazyk. Je natolik odlišná od ostatních známých druhů, že pro ni byla vy-
tvořena nová čeleď. 
 

   
 
Některé druhy rostlin a zvířat se prostě nechtěly smířit s vymřením, a tak se i 
dnes spolu s námi potulují na planetě. Je to opravdu zajímavé, ale přesto bych 
byl rád aby většina dinosaurů zůstala vyhynulá. ☺ 
 

(Kocík) 

   JAK VZNIKLY STROMY 
Kdysi dávno byl jeden Manitou a ten seděl na nebi na mráčcích. Jednoho 
dne si řekl, že by si chtěl sáhnout na květiny, ale nemohl na ně dosáh-
nout, a tak květinám poručil, aby rostly. Ony rostly a rostly, až 6 nich 
vyrostly stromy a on si na ně mohl sáhnout. 

(Bebina) 
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CESTOVATELSKÁ RADA 

 

  

To jsou mi fórky! Trochu 
škodolibosti však nikdy ne-
uškodí. Pokud neumíš an-
glicky, oslov někoho 
z vedoucích. S radostí ti 
text přeloží. 
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VYHRAJ MĚŇÁKY 
Tady jsem si pro vás připravil malý kvíz. Je zde 8 obrázků písniček. 
Dokážete je poznat? Pokud nebudete vědět, podívejte se do poutnického 
či tuláckého zpěvníku. Tam písničky určitě naleznete. Přines správné 
odpovědi Pajdákovi a ten tě odmění 2 měňáky. A to za to přeci stojí! 
 

  

Měňáky jsou oddílové 
oběživo. Za svou aktivitu 
v oddíle získáváš měňáky. 
Za ty si pak můžeš vymě-
nit nějakou více či méně 
hodnotnou věc. Sleduj 
nástěnku v klubovně a 
poutnici.desitka.cz/menaky 

Samolepky, 
mikina, 
tričko, ešus, 
hrnek, být 
palivcem... 
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CO JSEM DĚLALA, KDYŽ… 
Jednoho krásného květnového dne jsme se já, Brňáka, Mája a Drak vydali 
na společný výlet do Zoo do Norimberku. Cesta uběhla celkem hladce, 
protože holky z toho natěšení usnuly. Při přejezdu přes státní hranice 
jsme Draka vzbudili, protože chtěla vidět ten supr velký rozdíl mezi ČR a 
Německem. Od hranic už to nebylo daleko a za asi hodinu jsme už pro-
cházeli vstupem do této ZOO.  

Byl krásný den a na procházku jsme měli celý den, tak jsme nepo-
spíchali. Viděli jsme známá i nám neznámá zvířátka, ale hlavně naše ne-
trpělivost rostla, protože jako vyvrcholení byla delfiní show a kapustňáčí 
akvárium.  

Ještě než jsme usedli mezi ostatní diváky jsme viděli super lach-
taní show. Tam byly hned dvě překvapení a to, že trenérka lachtanů na 
ně mluvila česky a v akváriu byl s nimi i párek tuleňů. Už odmala jsem 
zvířátkomil a tuleni patří mezi mé oblíbené. Splnil se mi můj dětský sen, 
že ho uvidím naživo. Dalším překvapením byl lední děda medvěd, který 
byl neobvykle čilý. Nikdy předtím jsem neviděla medvěda skákat do ba-
zénu s rozběhem a ještě odražením se od kraje. Byl jak šílený, ale bylo 
na něm vidět, že se neskutečně baví a to bavilo i nás všechny, co jsme s 
úžasem v očích sledovali jeho vlastní super show. 

Po tomto jsme se vydali do delfinária a kapustňátira. Velká chvíle 
se blížila. Abych vás uvedla do nálady, tak to bylo tak, že jsem viděla 
někde obrázek kapustňáka a okamžitě se do něj zamilovala. Ta lenost, ty 
malé nejasné oči, ten pomalý pohyb, ta roztomilá tlamička… okamžitě si 
mě získal, má další pravá láska. Zpět k ZOO… Vstoupili jsme tam a já 
uviděla toho obrovského krasavce, který se skoro nulovou rychlostí plavil 
ve vodě. Jeho světle šedá kůže připomínající špatně nahozenou stěnu se 
pomalu sunula směrem pod dřevěný mostek. Ale támhle byl další a ještě 
jeden… Byl to ráj kapustňáků a pastva pro moje oči. Tolik líných stvoření 
pohromadě. Tu si jeden jen tak plul, tu si jeden jen tak lenošil a tady 
zase jeden baštil kapustu a trávu z krmící koule. Byl jasem šťastná, sku-
tečně. Pokračovali jsme do podzemního prostoru, kde jsme delfíny, ale 
hlavně kapustňáky, viděli ve vodě.  

Mrkli jsme na nádhernou delfíní show, ještě jednou se šli kouknout 
na kapustňáky a jeli se ubytovat do hotelu. A protože jsem byla moc 
hodná a nezlobila jsem, tak mi Brňák koupil krásného plyšáka kapustňáka, 
kterému jsme dali jméno Eda.  
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(Bláťa) 
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VÍTEJTE V EDINBURGHU! 
Tohle léto trávím v Edinburghu a tak bych vám o něm ráda něco napsala. 
Edinburgh je hlavní město Skotska, které je součástí Velké Británie. Už 
od 15. století byl sídlem skotských králů a tak se tu dnes nachází skotský 
parlament. Je zajímavé se tady procházet. Město má nádherný rozmani-
tý charakter. Uprostřed města je Edinburský hrad, který se tyčí na 135 
metrů vysoké skále, pod ním jsou v hlubokém příkopu zahrady, na jejichž 
místě 300 let zpátky bývalo obrovské bažinaté jezero. Jmenovalo se Nor 
Loch a bylo vyhlášené tím, že v něm topili čarodějnice, popravovali zlo-
činci, dále sloužilo jako žumpa a krom toho i jako zdroj pitné vody! Hrad 
je obklopen Starým městem, které vypadá stále stejně jako ve středově-
ku. Připomíná trochu náš Český Krumlov - vysoké kamenné temné domy, 
které vypadají jako by byly z pohádky. Nové město oproti tomu vypadá 
moderně a připomíná Londýn.  
 

 
 
Kromě toho je Edinburgh město plné pahorků, na kterých se nachází bu-
dovy ve stylu řecké antické architektury. Kdysi bylo centrem evropské 
vzdělanosti stejně jako Atény, a tak se mu přezdívalo Atény severu. Ta-
hle směs stylů dělá z Edinburghu jedinečné město, které vás vezme 
zpátky v čase rovnou do středověku. Architektura spolu s temnou a ta-
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jemnou historií je hlavním lákadlem pro turisty z celého světa. Edinburgh 
je také vyhlášeným městem pro lovce duchů. Nenajdete v Evropě mnoho 
měst, které se mohou pyšnit svou vlastní vyhaslou sopkou! Říká se jí Ar-
tušovo sedlo, mýtické sídlo Krále Artuše, na které se dá vyšplhat a pro-
hlídnout si celé město a jeho okolí. Na východní straně města se táhne 
pobřeží Severního moře, na západní straně jsou hory přírodní rezervace 
Pentlands. Je to radost pohledět, ale i v létě je dobré mít při ruce bundu, 
protože horský nebo mořský vítr je zde nemilosrdný. Počasí je nevýhodou 
Edinburghu, hodně tu prší a vítr je studený. V zimě jsou tu větrné a deš-
ťové bouře a je tma většinu dne. V létě je sice chladno, ale je vidět až 
do půlnoci a svítá už ve čtyři ráno. 
 

 
 
Koná se tu mnoho mezinárodních a filmových festivalů. Dá se říct, že 
město je jedním velkým táborem umělců. Stále se tu něco děje, žije to 
tu naplno kulturou a zábavou. Potkáte tu nepřeberné množství lidí ve 
zvláštních kostýmech, s netradičními účesy, lidi všech ras a národností, 
které si jen dovedete představit. Ale i přes svou 
otevřenost světu Edinburgh neztratil své tradice. 
Na ulicích můžete potkat i mnoho hrdých Skotů 
oblečených v kiltu, což je zavinovací suknice 
vyrobená z vlněné kostkované látky zvané tar-
tan. Je to tak, chlapi tu nosí sukně! A ať už 
jdete kamkoliv, téměř vždy vás doprovází zvuk 
skotských dud. 
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Jezdí tu dvoupatrové autobusy, a mezi nimi se prodírají proudy cyklistů a 
mezi nimi si to tu drandím i já. Je to zábava jezdit tu na kole, už jen 
proto, že se jezdí na levé straně. Je tu také hodně zeleně a příroda je tu 
krásná a zdravá. Je tu spoustu ptáků, které už v Čechách málokdy vidíme.  
 

 
 
Skrze město vede několik kilometrů dlouhá stezka podél řeky zvané 
Water of Leith. To je moje oblíbené místo.  Hluboké koryto řeky je zcela 
pohlcené stromy a rostlinami, vypadá to tu jako v pralese. Tu a tam hučí 
vodopád a na břehu řeky číhají volavky. Takovou oázu klidu mít v centru 
hlavního města je opravdovým přepychem pro milovníky přírody. 
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V parcích se tu setkáte s mořskými racky, kteří se ze všeho nejvíc snaží 
vyhrabat z odpadkových košů nedojedené hranolky. A pokud máte nějaké 
zrovna v ruce, nestydí se s vámi o ně poprat. Občas svůj boj prohrávají s 
roztomilými veverkami, které u turistů mají přeci jen větší oblibu a vy-
loudí toho víc.  
 
Přijeďte se někdy podívat! Bye bye! 

(Martina) 
 

ČERVENÉ, ČERVE, NE! 
Dnes jsem měl já hody 
Dal jsem si jahody 
Překrásné červené 
Řekl jsem : "Červe, ne! 
"Čípak jsou obre čí?" 
Chudák to obrečí 
Slza kane z oka 
Toho mého soka 
Však může si být jist 
Dnes nebude je jíst 
A přesto si sní dál 
Že by je posnídal. 

(Jiří Kučka) 

LÁSKA 
Ukáží na něho prstem:  
toť on — rubášný člověk!  
A zatím se trápí  
pro stvořeníčko. 
 
Stěžoval si jí — což je možno dáti sbo-
hem  
jenom tak, jako se mává u vlaku,  
nebo jak křídly mávají  
na podzim čápi? 
 
To se to řekne, běž k němu,  
to se to lehko řekne, běž k ní,  
ale roh povlaku,  
který jsi rovnala,  
zůstane navždy pomačkaný ve mně,  
a každý tvůj pohyb  

spí ve mně,  
tvůj každý krok mi chodí na pohřeb  
a když si vzpomenu,  
něco mi zmáčkne srdce,  
mé srdce, které má pořád někdo v hrsti  
a tváří se, že je to rukojeť hole  
nebo držadlo v tramvaji. 
 
Taky já jedno svírám,  
taky já na jednom visím,  
a všichni svíráme  
a všichni visíme  
na této nitce. 

 
(Oldřich Mikulášek)



TAK JAK? 
Kdo přijde k Opičákovi se správnou odpovědí a bude vědět proč, dostane 
jeden měňák. 
 

  

Jak mohli tito lidé vůbec 
projít základní školou? 
(…) 
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VÝZVA NA ŠLAPACÍM VOZÍTKU 
Všechno začalo na květnové poradě vedoucích, po vyčerpávající diskusi 
spousty bodů z porady si dáváme bio pauzu. Já ji využil na diskusi o tom, 
že stále nemám na čem jet letošní ročník závodu Poutnický Top Gear. Po 
diskusi s Opem instinkt velí, mrkni na Sbazar, co kdyby tam byla nějaká 
tříkolka nebo vozítko, na kterém by to šlo. Po chvilce hledání na mě vy-
padlo toto. 
 

 
 
Hned po zhlédnutí fotky jsem se do něj zamiloval. Kuráž mi samozřejmě 
dodal Opičák a s jeho typickým úsměvem mě podpořil. Bláťa sice kroutila 
hlavou, ale nakonec jsem se odhodlal napsat mail. Hned druhý den přišla 
odpověď a po sérii dalších mailů a telefonátů konečně nastal den shledá-
ní. Nebyl jsem si moc jistý, protože zadní kolečka, nevypadaly, že mohou 
vydržet 80 km těžkého terénu Top Gearu, ale nezoufal jsem a hrdě jsem 
si vozítko vezl, přičemž jsem všem posílal fotky, jak skvělou věc jsem si 
sehnal. 

Na sestavení jsem měl pouhý týden a kousek, nakonec jsem si na 
to našel dva večery, jeden z nich byl v den závodu (startovali jsme ve 
23:00). Pryč musel šlapací pohon, který se ukázal jako nepoužitelný, 
stejně jako velmi chatrná zadní kolečka. Díky pomoci Kocíka a jeho pa-
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rádních ložiskových koleček z kočárku se podařilo vytvořit robustní stroj. 
Doufal jsem, že vydrží alespoň prvních 10 km. 

Konečně je tu 23:00 a já vyrážím vstříc dobrodružství. Hned ces-
tou z prvního kopce mi těsně před křižovatkou upadlo kolo. Bez velkého 

přemýšlení ho nasazuji a dojíždím k McDonadl‘s, kde čekám dalších 20 
minut na Opičáka, který nakonec dorazil na své parádní koloběžce 

s pěnovými koly, i když na ní vůbec neměl jet. Hrdě vjíždím do drive-inu, 
kde nakupuju starter pack v podobně cheeseburgerů a chickenburgerů.  

 

 
 
Vyrážíme s Opem směr Hostivařská přehrada. Skoro celou cestu vozítko 
táhnu a uvědomuji si, že to bude asi peklo. Nedaří se mi na něm skoro 
vůbec jet. Na hrázi si dáváme první svačinku a drink, do toho hraje Mi-
chal David, pohodička jak má být. Pokračujeme dál a postupně přicházím, 
jak na vozíku jet. Nakonec vítězí metoda zadní nárazník nášlap a odrazy 
pouze za dozadu. Pozor na strany nárazníku, několikrát znamenaly velké 
au pro moje kotníky. Po cca 10 km cesty se ozvala příroda, noční obloha 
začala najednou blýskat. Váháme zda se schovat, nakonec statečně ra-
zíme dál a zdoláváme další kilometry. S obrovským štěstím a v suchém 
triku (nepočítám pot) dorážíme až za Petříkov, kde nacházíme nocleh 
v lese. Op se ukázal jako charakter a půjčil mi deku, jinak bych spal úpl-
ně bez ničeho, sám si lehnul do hamaky. Je pět ráno a jde se spát.  
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Budíme se okolo deváté a vyrážíme vstříc dalším kilometrům. Technika 
jízdy už mi přijde vyladěná, ale Op mi stále ujíždí, i když dřu jako kůň. 
Síly pomalu docházejí, ale blíží se strmý kopec dolů. Op mě upozorňuje 
na pravotočivou zatáčku a jde si mě natočit. Jedu jako drak zatáčkou 
doslova proletím jenom s mírným bržděním, bohužel než stihnu zcela 
zastavit opět upadává přední kolečko, podobně jako na Hostivaři. Koleč-
ko přidělávám, bohužel za nedlouho upadává zase, nakonec se podaří 
dočasně opravit a dorazíme až na zmrzlinu z Opočna. Další kilometry už 
jdou opravdu ztuha. Kolečko upadává co pár metrů. Definitivní rozhod-
nutí padlo na benzince, kde už nešlo jet dál. Riskuji a rozřezávám zá-
chytný systém z původních koleček. Nakonec se risk vyplácí, podívejte co 
vzniklo… 
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Kára se čtyřmi ložiskovými kolečky. Do té doby znamenal každý odraz 
okamžité brždění. Najednou jede kára i několik metrů po jednom odrazu. 
Op volá, že jsem se nějak rozjel a co teprve první kopce, asi po dvou 
z nich zjišťuji, že mám totálně prodřenou brzdu až na kov. Od té doby už 
jsem musel tzv. „na pekaře“. Občas jsem se fakt bál a Op prohlašuje, že 
jsem „Putinův Noční vlk“ a on je „Hellrider“. I tak nebyla cesta žádný 
med. Brutální horko střídaly dlouhé nekonečné kopce a když člověk jel 
dolů musel hodně brzdit kvůli terénu. Rovinka směrem na Vlašim byla 
doslova výživná. Co se nám však opravdu povedlo, byl příjezd do Vlašimi. 
Cestu ke kašně jsme si zkrátili parkem a na náměstí přijeli, když se začí-
nala brutální bouřka, které mimo jiné zdržela i výjezd Bláti.  Doslova na 
pána si objednáváme svíčkovou a gulášek a jen si mneme ruce, jak jsme 
to parádně zmáknuli.  

Dojídáme jídlo a co se nestane, přestává pršet. Během večeře 
přepočítáváme časy ostatních, dozvídáme se o problémech Bláti a zjeví 
se v hlavě myšlenka, vždyť my to pořád můžeme vyhrát. Směle vyrážíme, 
ale hned za Vlašimí je další brutálně táhlý kopec, velmi brzy vystřízliví-
me a euforie pomalu opadá. Po cestě nás povzbuzují vesničané, zvou nás 
na pivko na náves. Odoláváme a cestou přej Javorník přijíždíme na po-
slední štaci. 

Tu si volíme opravdu znamenitě a místy musím svoje vozítko do-
konce nosit. Už makáme i do kopce, terén ne terén. Začíná mi být jedno 
jestli něco upadne, už to prostě chci mít jenom za sebou.  Je cca 23:00 a 
ocitáváme se u PRSU. Keblov cítíme v každém odrazu, díry v cestě jsou 
tak brutální, že raději místy tlačím. Op mě čeká a společně jako králové 
dojíždíme až ke srubu. Z kopečka jsme to samozřejmě napálili, aby 
ostatní viděli jací jsme bouráci. Po zastavení sklízíme obdiv soupeřů a 
všichni si užíváme chuť toho úžasného burgeru. Díky za tenhle ročník, 
fakt jsem si to užil. Doufám, že příště bude soupeřů i vozidel ještě více!  

Tak hele, synku, koukej se do-
stat do Kmene a pojeď taky. Je 
to mega věc a kdo chybí, jako 
by nebyl. Nebo jsi lempl? 
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VČELY 
aneb jak porozumět přírodě 

„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z 
mnoha knih učených.“ (J. A. Komenský) 
 
Včely už jsou na Zemi milióny let a stále žijí stejně. Včelstvo je asi nej-
báječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prosto-
ru a času. Spořádané soužití velkého množství jednotlivých včel je stejně 
fascinující jako pravidelné geometrické tvary jejich plástů. Všechny kul-
tury vždy považovaly včely za symbol pozitivních a užitečných vlastností 
- harmonie, píle a nesobeckosti. 
 

Význam včel 
Včely jsou pro nás nesmírně důležité, neboť opylují hospodářské plodiny. 
Jejich globální ekonomický přínos činí153 miliard EUR (tento údaj je z 
roku rok 2005). Jmenovitě jsou tedy významné pro:  

• Opylování kulturních i planě rostoucích rostlin. 

• Opylení (sladké svádění) hmyzosnubných rostlin. Květy lákají včely 
vůní a barvou. 

• Vytváření včelích produktů v různé formě (med, vosk, propolis, mate-
ří kašička, včelí produkty) 

• Záliba, koníček lidí - "Mám včely proto, že se mi včelaření líbí.“  
 

Opylování – nejvýznamnější úkol včely 
Rostliny spolu navzájem soupeří: Všechny se chtějí nechat opylit, neboť 
jen tak se mohou rozmnožovat. Včela má smysly uzpůsobené k zachycení 
signálů, které květiny vysílají. Zaprvé se jedná o jejich barvu a zadruhé 
o jejich vůni. Včely vidí barevně. Mají tendenci létat k modré a žluté 
barvě. Červenou barvu nevidí, například vlčí mák vidí jako černou skvrnu. 
Včely čichají svými tykadly. Díky pohyblivosti tykadel umí dokonce určit 
směr, odkud pachy a vůně pocházejí, aby mohly zamířit přímo k rozkvet-
lé rostlině, opylit ji a sbírat nektar. 

Včely sosákem nasají nektar, základ medu, a uloží jej ve svém 
medovém váčku. Pyl, který obsahuje velké množství bílkovin a používá 
se ke krmení plodu, sbírají včely skoro jakoby jen tak mimochodem. Při-
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chytí se k chloupkům na těle včel a při návštěvě další květiny se v odpo-
vídajícím množství přenese na bliznu.Většina pylu však zůstává zachyce-
na na zadních nohou včely v jakýchsi „kapsách“, ve kterých ho odnese do 
úlu, kde bude sloužit jako cenná potrava. 

Včela během jednoho výletu navštíví přibližně 100 květů a létá 
rychlostí 30 kilometrů za hodinu.  
Bez včel bychom se tedy nemohli zakousnout do jablka, napít se kakaa, 
kávy a naše strava by byla velmi chudá. 
 

 

Alarmující úbytek včel 
V poslední době však velmi klesá včelí populace, mluví se o tom, že v 
USA zmizelo 90% včelích kolonií v roce 2005 a 53% evropských kolonií vy-
mřelo v posledních letech. Na příčinách není snadné se shodnout, ale 
nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími úbytek včelstev jsou: 
 
• Roztoči zvaní kleštíci, kteří se nedopatřením rozšířili při dovozu včel na 
konci 70. let minulého století, a dnes se považují za největší hrozbu pro 
naše medonosné včely. V minulosti i dnes se při dovozu celých kolonií do 
nových oblastí nedopatřením dostávají i nové nemoci. Původně samo-
statné včely jsou dnes schopné přežít pouze jako „domácí“ zvířata, v 
péči rozumných a schopných včelařů. 
• Nové pesticidy (látky, kterými jsou postříkaná velká zemědělská pole – 
např. řepka olejná) chránící rostliny proti škůdcům jsou však pro včely 
také problematické. Víme, že i malá množství pesticidů mají vliv na ner-
vový systém hmyzu a jeho schopnosti přirozené orientace. Včely létavky 
tak opustí svůj úl, a pokud je jejich orientační smysl oslabený, už nena-
jdou cestu zpět.  
•Problémem je i znečištění vzduchu, elektromagnetické záření a změny 
klimatu, kdy květiny rozkvétají dříve, je předmětem probíhajícího vý-
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zkumu. První výsledky naznačují, že včely to se snahou o přežití nebudou 
mít v budoucnu o nic lehčí. 
Lidský život bez včely medonosné si nelze představit, její existence je 
však v posledních letech ohrožena. Měli bychom tedy dělat vše pro jejich 
ochranu a zdraví, aby mohly i nadále dělat svou důležitou a fascinující 
práci. 
 

 

Zdroje 
Iniciativa Bee careful zasazující se o udržitelnost včelstev bee-
careful.com, babakov.cz 
 

(Bára) 
 
 
 
  

Přichází čas loučení. 
Jdu se ospršit a na ku-
tě. A ty už taky zhasni 
baterku. Čeká tě zítra 
úžasný den. 
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SLOVINSKÉ DOBRODRŮŽO 
Já, Adélka, Bláťa a Brňák jsme letos vyrazili do Slovinska. Užili jsme si 
nejen horské tůňky s průzračnou vodou, kam jsme skákali, ale i klouzání 
a slaňování vodopádů během průchodu kaňonů. Zkusili jsme rafty, něko-
likakilometrovou lanovku, kterou jsme sjížděli v sedácích, lezli jsme po 
ferrátě a viděli nádherné výhledy na hory a v dálce bylo vidět i moře. 
Též jsme sjížděli dravou řeku na tzv. hydrospeedech – speciální destičky, 
kde je člověk po pás ve vodě. Navíc příroda byla krásná. Doporučujeme! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Šutr teda rozhodně ve Slovinsku nebyl. Jen se sem nacpal. 
Fotku nám zaslal z tábora, kde aktuálně je a plynně přejde 
na náš tábor do Zátoky pláňat až po tisku tohoto Škrpálu. 
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
 

➢ Neobyčejná klubovna posloužila pro mnoho krásných akcí. A má hoto-
vý web. 

➢ Pokračujeme v projektu Borcovky 
➢ V lednu budeme opět pořádat vzdělávací kurz pro budoucí a začínají-

cí vedoucí Zapalovač 
➢ 12. 9. 2018 bude schůzka pro všechny rodiče 
➢ Hledá se člověk, co nám pomůže na Zažít město jinak 
➢ Rádi bychom změnili to, že máme jen schůzkové děti, co nejezdí na 

víkendovky. Nejsme kroužek. 
➢ V oddíle máme 3 koloběžky a rádi je zapůjčíme. Ozvěte se vedoucím. 
➢ Máme 3 nové Rádce, když budou mít elána chuť pokračovat, mohou 

se stát vedoucími. 
➢ Březové lístky dostali: Opičák, Šutr, Bára – můžeš navrhnout další. 
 

Časopis vydávají členové a přátelé oddílu Poutníci. 
 
 

Vydáno jakožto 40. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 
 
Na tomto čísle spolupracovali: Opičák, Pajdák, Kocík, Bára, Michal, 
Brňák, Bláťa, Martina, Tygr, Soňa, Bebina, Šutr a další 
 
Nepodepsané články: Opičák 
Přední obálka: Opičák 
 

Kontakt 

oddilpoutnici@gmail.com | poutnici.desitka.cz | 728 312 480 (Bláťa) 
 

facebook.com/oddil.poutnici 
youtube.com/oddilpoutnici 

instagram.com/oddilpoutnici 
 

Aktivity oddílu Poutníci podporují MŠMT, MHMP a MČ Praha 10. 

Více se o naší nadřazené složce dozvíte na www.emop.cz 
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K PŘEMÍTÁNÍ NA ZÁVĚR 
 
 

 
 
 
Opak smrti není život, nýbrž zrození. 
Sečení kosou proti plození. 
Umírání v kontrastu je k rození 
– a co k žití, kdo to ví? 
 
Ten kdo žije neživě, 
jak na umělé výživě. 
Mrtvý je jen kdo nevnímá 
čas po práci ruce si umývá. 
 
 
 
 
 
 
(Opičák) 

Jak kdyby. 
Jo. Jo. Jo. Jo. 
Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. 


