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ÚVODNÍČEK 
Jaký byl rok 2014 a jak vidím 2015? 

 Je leden roku 2015 a já bych se chtěla podělit o shrnutí loňského 
roku z pohledu vedoucího oddílu. Když to vezmu kolem a kolem, tak se 
nám velice dařilo. Klubovnu jsme získali sice již v roce 2013, ale do 
ÚSPĚŠNÉHO provozu jsme ji uvedli právě v lednu roku 2014. Za tu dobu 
se mnoho změnila a můžeme se pyšnit, že pouze k lepšímu. Na klubovnu 
jsme dostali částečnou dotaci, což potěšilo hlavně naší oddílovou kasu. 
Letos snad už uskutečníme větší rekonstrukci klubovny a koupíme si něco 
potřebného do oddílu. 
 Dalším úspěchem je neustálé se „rozmnožování“ oddílků a přátel 
Jak je vidět, tak Vás bavíme a to co se snažíme dělat, děláme dobře a 
tak se pomaloučku rozpínáme.  
 Je mnoho věcí, které bych tu mohla zmínit a za které poděkovat, 
to by ale Škrpál asi určitě nestačil a proto jsem ráda, že mám tento 
prostor, využiji ho k poděkování za krásný rok 2014!  
 

Díky všem vedoucím, rodičům, přátelům a dětem! Přeji oddílu Poutníci 
krásný rok 2015, ať je minimálně tak super jako byl pro nás rok 2014! 

Díky všem lidi 

                   

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

tento… 

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

tento… 

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

tento… 
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AKCE BUDOUCÍ 
Termín Název Místo Poznámka 

13. - 15.2. Lyžo-bobo Modrá Hvězda Otevřená akce, lyže 
bobky s sebou 

7.3. Jednodenka Zoo Liberec Jedeme za zvířátkama  

20. - 22.3. Březnovka Štáb Nezapomeňte na 
kariprtky 

17. - 19.4. Dubnovka Kamenice Jaro je tady! 

15. - 16.5. 24hodin na 
koloběžce 

Stromovka Vydrží jen ti nejlepší 

22. - 24.5. Květnovka ???  

19. - 21.6. Červnovka ??? Poslední výprava v tomto 
školním roce! 

 
 

 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 Moskevská ev.č. 189 
 
 
 

 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  
 Máme vlastní klubovnu u Koh-i-nooru 
 Pořádáme otevřené akce pro rodinu a přátelé oddílu 
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HLAŠKY, které stojí za to… 
 

 Opičák vypráví pohádku na dobrou noc: „…byl to podivný zvuk. 
Znělo to asi jako… představte si, že máte padesátimetrovou 
trubku a na jednom konci do ní bouchnete kladívkem a na druhém 
posloucháte. Tak přesně takový strašidelný zvuk to byl.“ 
 

 Bára: „To je hrozně divný to jméno Barrack. To mu jako doma 
říkali Baraku?“ Opičák: „No a co teprve když použili zdrobnělinu. 
To pak byl Baráček.“ 
 

 V lese hromady hub, ale hrajeme hru, běhá se pro lístečky. Miky 
(hraje naplno, dobíhá): „Kolik jich máme?!“ Míša: „Tři bedly…!“ 
 

 (Tichá pošta) Mája: „V lese rostou šišky (…) něco kamen.“ Op: 
„Počkej, takže v lese rostou šišky a jak dál?“ Mája: „V lese rostou 
kamna, narveme je do šišek.“ Op: „No kamna asi nerostou. V lese 
rostou šišky, narveme je do kamen?“ Mája: „Jo.“ Miky: „Májo a 
nebylo to spíš, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá?“ Mája: 
„Jo, bylo!“ 
 

 Bára: „Sakra, já ten model vesmírné lodi ze sádry uzavřela! Jak ty 
mimozemšťany dáme dovnitř?“ Opičák: „ No tak se prostě drží na 
lanech. Létají na karabinách zavěšený za tou lodí.“ Bára: „Tak já 
myslela, že by mohli být v nějakém pytlíčku.“ Opičák: „Jasně. 
Létající prckové, co se drží lan, se ti nelíbí, ale mikrotenový pytlík 
z Tesca za lodí je v pohodě.“ 
 

 (Opičák na kurzu zdravotníka) Lektor: „Kde sis určil, že je rána?“ 
Opičák: „Tady.“ (obvazuje při tom ruku) Lektor: „Tlakový obvaz 
máš dobře, ale na tomhle místě žádné tepny nejsou…“ 
 

 “Tak to nejsem nahluchlej. V tom koutě je vážně blbě slyšet i na 
dva metry." (Michal) 
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FOTOSTRÁNKA alá Bebina 

 
Za toto přispění do Škrpálu získává Bebina 1 bod do celoročního 
bodování Gratulujeme!  
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO  
Vzhledem k roztomilému kukuči nebude jistě těžké vaši vedoucí poznat. 
K její nejoblíbenější činnosti jistě patří týrání zvířátek v podobě nonstop 
mazlení a vyjmenovávání zdrobnělin pro jejich vzhled a chování. Její 
úchylkou jsou jistě pohádkové postavy, zvláště pak víly. Sice je nikdo 
neviděl, ale vaše vedoucí má zcela jasnou představu, že se rády ukazují 
na vánočních stromcích. Svérázný přístup k potápění pod vodu stylu "Ty 
demente!" by taktéž mohl ledasco napovědět. Tak co, už víš?  

(Opičák) 
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VTÍPKY 

 
Co na srdci, to na kardiologii. 
Na hrubý pytel nižší výplata. 
V kauze poznáš přítele. 
Nevstoupíš dvakrát do téže ženy. 
Poctivému nepálí! 
Komu není shůry dáno, v politice nekoupí. 
Nehorší srážka je srážka z platu. 
Bližší Pink Floyd, nežli Kabát 
Kdo chce s vlky žíti, chodí s nimi píti. 

(Opičák) 
 

HÁDANKY a jiné… 
 
Takový malý rébus: qˇtina 
 
Slabikář: Má máma má mámu. Máma mé mámy má mámu. Máma mámy 
mé mámy nemá mámu. 

(Opičák) 

POZOR!!! 
Vyhlašujeme sběr víček od PET lahví. 
 
Na co a proč sbíráme, nebude prozrazeno, rozhodně jich 
potřebujeme velké množství.  
 
Děkujeme!  
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SOUTĚŽ 
 
Tak schválně, kdo to vyluští?  Za správné odpovědi získáš 3 body do 
celoročního bodování  Odpovědi pošli na oddilpoutnici@gmail.com, do 
předmětu napište Škrpál č. 9. 
 

 
 

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

 Doktor WHO, Hájovna na Dědku 16. – 18. 1. 2015 
Na první výpravu v tomto roce jsme zavítali na malebnou Hájenku na 
Dědku u Třemšína. Hned první večer jsme se seznámili s bílým, 
éterickým mimozemšťanem Izolusem, před kterým nás varoval Doktor 
Who – 900 let starý cestovatel časem, vypadající jako člověk (je to také 
mimozemšťan), který zachránil obyvatele vesmíru tolikrát, že se to ani 
na všech prstech na světě nedá spočítat. 
 

 Putování za Vánoční vločkou, 
Posázavská stezka 26. 12. 
2014 

26. ročník Putování za Vánoční vločkou 
přinesl nevídanou účast 22 výletníků. 
Cesty dlouhé asi 9 km částí Posázavské 
stezky se zúčastnilo několik rodin, nováčci 
i tradiční vločkaři. V průběhu pochodu 
jsme si zahráli několik her, pokochali se 
nádhernou přírodou, protáhli jsme svá 
přepapaná bříška a našli sněhové vločky. 
Mise byla tímto splněna a my se opět navrátili do teplých domovů a 
k nacpaným lednicím. 
 

 Vánoční výprava, Štáb 19. – 21. 12. 2014 
Na Vánočce sice nebyl sníh, ale to nám nevadilo. Jezdili jsme na 
klouzákách, protože jsme se potřebovali dostat přes hory. To ej nejlepší 
věc z výpravy a taky vysvětlivka pro rodiče, kteří se divili, že jsme byli 
tak zprasení. Na začátku jsme viděli Thora, jak byl vyhnán z Asgardu, 
protože málem způsobil válku světů, když bojoval s ledovými obry. Bylo 
mu odebráno kladivo a měl pykat. Přenesl se biofrostem (tunel vytvořený 
z elektromagnetického pole) k nám. My ho učili dobrým mravům a 
vánočním zvykům. Thor prozřel a navrátili se mu schopnosti i kladivo. My 
si v klidu vychutnali dobrou štědrovečerní večeři, i když se tentokrát 
brambory neoloupaly samy. Dostali jsme hromadu pěkných dárků pod 
stromeček, kde viděli nádherné vlastnoručně vyrobené ozdobičky. Po 

http://poutnici.desitka.cz/obrazky/kronika/kronika-14-15/vlocka-14-017-1.jpg
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dárcích jsme vypustili balon přání jako každý rok a koukli se na ohňostroj, 
který jsme dostali jako společný dárek. Na výpravě s námi byli i dva psíci. 
Bella a Johhny, teří se jaksepatří kamarádili. Vždyť pes je přeci nejlepší 
přítel psa, nebo jak to bylo. 
 

 Večerní hra, Pražské mosty 18. 12. 2014 
Po roce jsme se opět zúčastnili tradiční Večerní hry a to 18. 12. 
2014. Pokaždé nás čeká jiný motiv a jiná trasa. Tentokrát byla Večerní 
hra na téma Pražské mosty a přes pár z nich  jsme skutečně šli. Navštívili 
jsme také slavnou (nedávno zabílenou a již opět barevnou) Lennonovu 
zeď, u Sovových mlýnů nejen naše děti zaujala obří mimina (ostatně na 
fotkách je to vidět…), našli jednu velmi úzkou uličku a vyfotili jsme se 
v ní… a potkali jsme opět množství postav v kostýmech a podle míst, 
nebo toho, co nám řekli, jsme víceméně úspěšně tipovali, koho to máme 
před sebou. Letos nemrzlo jako v jiných letech, ale i tak se na konci 
cesty náramně hodil horký čaj od pořadatelů. 
 

 Poslední schůzka v roce 2014, Na Františku 17. 12. 2014 
Poslední Poutnická schůzka v roce 
2014 proběhla již v tradičně netradiční režii 
na lední ploše. Tento rok jsme zašli zkusit 
brusliště v areálu Na Františku. Akce 
proběhla úspěšně a Poutníci tak zakončili 
úspěšný schůzkový rok. 
 
 
 

 Listopadová výprava, Malostatek Blatiny 21. – 23. 11. 2014 
Na listopadové výpravě na malostatek Blatiny jsme se kromě ochočeného 
divočáka Darvina, pejsků Minka, Tomáše, Speedyho, Louly aj., koček 
Pepiny, Klučíka aj., slepic, krůt, hus, holubů, koníka Pastora, volka Bolka, 
koz a milých majitelů, setkali také se Supermanem. Viděli jsme časovou 
dírou, jak ho jeho otec Jor-el zachránil před generálem Zodem posláním 
na Zem. Pomohli jsme mu najít a zneškodnit Kryptonit, který ohrožoval 
jeho sílu a zatajit jeho kolegyni a lásce Lois Leinové, že je to super muž. 

 
 

 

http://poutnici.desitka.cz/obrazky/kronika/kronika-14-15/p1350645-1.jpg
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TÁBORNICTVÍ 
Tentokrát se v tolik oblíbeném ZOZ koutku podíváme na stopy zvířátek a 
odlévání stop.  
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BODOVÁNÍ 
Bodování je záznam výkonu a zároveň i účasti v oddíle. Za každou akci 
získáváš určitý počet bodů. Hodnotí se však i tvoje aktivita. Když se 
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.  
 

Korda Daniel Korbič 59 

Čapek Mikuláš Miky 51 

Michal Kocián Nebojsa 51 

Beneš Daniel Dáda 45 

Beneš Filip Fífa 41 

Denisa Šulcová Křeček 40 

Daniel Holeček Pepek 40 

Čapková Leona Lentilka 39 

Winterová Viktorie Vikyna 36 

Tesařík Lukáš Tesák 28 

Honza Kejla Koza 28 

Tesaříková Magda Mája 26 

Růžičková Michaela Bebina 22 

Pečený Jakub Řízek 20 

Veronika Šulcová 
 

20 

Filip Šípovský Kachna 19 

Hájková Denisa Šnek 12 

Michal Kejla Kulička 11 

Kristýna Pospíšilová Kiki 9 

Radka Nováková 
 

7 

Hrabák Josef Krtek 3 

Kastlová Daniela Danča 2 

Verča (od Nebojsy) 
 

2 

Tomáš (od Korbiče) 
 

1 

   (Bodování aktuální k 25. 1. 2015 – chybí obodování schůzek od Večernice) 
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SUPERHRDINOVÉ OČIMA 
DĚTÍ… 

Jak vidí Superhrdiny děti? To byla otázka na jedné ze schůzek a takto to 
dopadlo 

 
 
 

   

To
ma

Aquamen by Nebojsa 
Rafaello by Fífa 

Halk by Tomáš Činčonk by Korbič 
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Miky škrtící svou sestru Lentilku by Lea 

Ganster a jeho vozidlo by Dáda 
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CO MOŽNÁ JEŠTĚ NEVÍTE… 
Superman je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných 

nakladatelstvím DC Comics. Je výtvorem tvůrčího dua, které tvořili Jerry 

Siegel a Joe Shuster. Poprvé se objevil v komiksovém sešitu Action 

Comics #1 v červnu 1938. 

Historie 

Postava byla vymyšlena v roce 1932 kanadským kreslířem Joe 

Shusterem a americkým spisovatelem Jerry Siegelem během jejich mládí 

v Clevelandu v americkém státě Ohio. Svůj nápad prodali do Detective 

Comics, Inc. v roce 1938 a Superman debutoval v komiksu „Action 

Comics #1“ v červnu 1938. Později se postava Supermana objevila 

v rozhlasovém seriálu, televizních programech, filmech, novinových 

stripech a videohrách. Od roku 1938byly příběhy Supermana vydány v 

mnoha komiksech. Nejnovější seriálem o Supermanovi je Smallville, 

který popisuje jeho dospívání. 

Fiktivní biografie 

Jde o syna vědce Jor-Ela a Lary Lor-Van z planety Krypton. Jeho rodné 

jméno je Kal-El. Jako malé dítě byl odeslán na Zemi svým otcem, jenž 

věděl o blížící se zkáze jejich domovské planety. Na Zemi se ho ujali 

postarší bezdětní manželé Jonathan a Martha Kentovi a dali mu jméno 

Clark. 

Díky fyzikálním rozdílům mezi planetami a evolučnímu předstihu 

Kryptoňanů oproti lidem má Clark neobyčejné (nadpřirozené) schopnosti. 

Zdrojem jeho síly je naše žluté Slunce. Dokáže běžet rychleji než kulka, 

má nadlidskou sílu, je nezničitelný, má citlivější smysly, reflexy, výdrž a 

dokonalou regenerační schopnost. Svýma rentgenovýma očima dokáže 

prohlédnout jakýkoli materiál kromě olova. Oči mu slouží i jako 

dalekohled, teleskop nebo mikroskop. Také je schopen očima 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Siegel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Siegel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Shuster&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Shuster&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Shuster&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerry_Siegel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cleveland
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://cs.wikipedia.org/wiki/Detective_Comics,_Inc.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Detective_Comics,_Inc.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhlas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seri%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novinov%C3%BD_strip&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Novinov%C3%BD_strip&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
https://cs.wikipedia.org/wiki/1938
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smallville
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dosp%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jor-El&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lara_Lor-Van&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krypton_(planeta)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
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metat oheň, laserový paprsek nebo různé variace tepelného záření. Jeho 

sluch mu umožňuje slyšet, volání o pomoc i z hodně vzdáleného místa. 

Létání je jeho další schopností. Rychlost, které může dosáhnout za letu, 

je takřka neomezená a blíží se rychlosti světla. Svým dechem dokáže 

cokoliv zmrazit nebo odfouknout. Vzhledem k tomu, že jeho hlavním 

zdrojem energie je Slunce, nemusí jíst ani pít a prakticky vůbec 

nestárne. Délka jeho života je omezená délkou života Slunce. Jedinou 

jeho slabostí je kryptonit, meteorit, který je vlastně radioaktivním 

úlomkem z jeho zničené rodné planety. Jeho zelená forma může 

Supermana i zabít. Další druhy kryptonitu, které ho mohou nějak 

ovlivnit, jsou červený, černý, modrý, zlatý a stříbrný. 

Po smrti svého adoptivního otce se vydává do města Metropolis. Zde 

pracuje inkognito jako nesmělý a bojácný reportér deníku Daily Planet, 

vzbuzující dojem, jako by neuměl ani napočítat do pěti. Ale kdykoliv je 

připraven proměnit se v muže v modrém kostýmu sčervenou pláštěnkou - 

Supermana, který vždy bojuje na straně spravedlnosti a dobra. 

V zaměstnání se setkává s atraktivní žurnalistkou Lois Laneovou, do které 

se zamiluje. 

Jeho ženským doplňkem respektive protějškem je 

Pak komiksová postava Supergirl. 
 
 

CAPTAIN AMERICA 
 

Muž v kostýmu inspirovaném Kapitánem 

Amerikou 
Captain America (česky překládán jako Kapitán 
Amerika) je fiktivní  
Postava  komiksových  příběhů vydávaných 
nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil 
ve vlastní komiksové knize Captain America 
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Comics #1 roku1941 pod vydavatelstvím Timely Comics (předchůdce 
Marvel). Je výtvorem tvůrčího dua, které tvořili Joe Simon a Jack Kirby. 
Příběh byl vytvořen na myšlence vlasteneckého amerického superhrdiny 
bojujícího proti nacistůmběhem druhé světové války. 
Do roku 2007 se celosvětově prodalo na 210 milionů kusů komiksových 
knih s tématikou Captain America.  

 

Vydání 

Realizace štítu Kapitána Ameriky 
Spisovatel Joe Simon přišel s konceptem Kapitána Ameriky již roku 1940, 
kdy rozepsal příběh superhrdiny nazvaného "Super American", toto jméno 
však brzy změnil na nynější. 

První číslo komiksu bylo vydáno v březnu 1941 v USA u nakladatelství 
Timely Comics. Ožehavá tématika války přinesla velký komerční úspěch. 
Ve třetím čísle se k projektu připojil Stan Lee a vytvořil pro Kapitána 
Ameriku jeho typický štít, který používá i jako zbraň. 

Kapitán Amerika se brzy stal nejúspěšnějším hrdinou Timely Comics a 
získal i svůj fanklub, který nesl název "Sentinels of Liberty". Měsíční 
náklad během počátku 40. let 20. století činil milion kusů měsíčně, i 
proto byli do týmu přijati další dva tvůrci, a to Al Avison a Syd Shores. 

V poválečné éře byl začleněn do prvního týmu superhrdinů od Timely 
"All-Winners Squad", který vedl. Vydávání samostatného komiksu Captain 
America Comics bylo zastaveno číslem 78 v září 1954. 

Roku 1964 se oficiálně vrátil v komiksu The Avengers #4, kde převzal 
velení nového 'supertýmu' Avengers, vydáváno již pod nakladatelstvím 
Marvel Comics. Jeho příběhy společně s těmi dalšího superhrdiny (Iron 
Man) byly vydávány v komiksové sérii Tales of Suspense, než se 
roku 1968 její název změnil na Captain America a později Captain 
America and the Falcon. Tato série pokračovala až do čísla 454, kdy byla 
v srpnu 1996 zastavena. 

V páté sérii, vydávané od listopadu 2004, se odrazily události 
eventu Občanská válka. Originální civilní identita Kapitána Ameriky byl 
Steve Rogers, který byl však v Captain America vol. 5 #25 
(nejprodávanější číslo série) zabit, od té doby ho nahradil jeho 
dlouholetý přítel Bucky Barnes. Steve Rogers byl však vzkříšen pro 
minisérii nazvanou Captain America: Reborn (vydáno 2009 - 2010). O 
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tom, kdo pro příště oblékne oblek Kapitána Ameriky se rozhodlo v 
knize Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010). Bucky se stal 
novým Kapitánem Amerikou a Steve Rogers získal svou vlastní 
minisérii Steve Rogers: Super-Soldier. Captain America vol. 5 číslo 51 byl 
jubilejní 600. díl komiksu. V roce 2011 začala být vydávána nová, již 
šestá, série, kterou, stejně jako pátou, napsal Ed Brubaker. 

Roku 2011 byly vydány minisérie Captain America: The Trial of Captain 
America, Captain America: Prisoner of War, Captain America and Bucky: 
The Life Story of Bucky 
Barnes a Captain America and Bucky: 
Old Wounds. Mimo hlavní sérii byly 
vydány i minisérieCaptain America and 
Hawkeye a Captain America and Iron 
Man, a také se objevoval v komiksové 
sérii Winter Soldier. 

Od listopadu 2012 do října 2014 byla 
vydávána sedmá série, po událostech 
spojených s restartem světa Marvel 
(Marvel NOW!), jejím autorem byl Rick Remender. Týž autor od listopadu 
2014 pokračoval navazující sérií All New Captain America. Od listopadu 
také začala být vydávána série Captain America & The Mighty Avengers, 
kterou píše Al Ewing. 

Fiktivní biografie postavy 
Biografie je přejata z komiksových příběhů.  

Dětství Steva Rogerse (1922-1938) 
Steve Rogers se narodil 4. července 1922 na manhattanské Lower East 
Side, ve městě New York, irským přistěhovalcům Sarah a Josephu 
Rogersovým. Otec byl alkoholik a zemřel ještě během jeho dětství, 
matka zemřela na zápal plic, v době kdy dostudoval střední školu. Poté 
jeden rok studoval výtvarné umění. Steve vyrůstal za Velké hospodářské 
krize. Po smrti rodičů ho vychovával idealistický dědeček, se kterým si 
rozuměl již od dětství a přejal od něj soucit a silný smysl pro 
spravedlnost. 

Druhá světová válka (1939-1945) 
Po vypuknutí druhé světové války se roku 1940 pokoušel přihlásit jako 
dobrovolník do armády, ale byl odmítnut pro svou fyzickou slabost. I 
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proto byl jako dobrovolník vybrán pro projekt Znovuzrození. Cílem 
tohoto projektu pod vedením profesora Abrahama Erskinea bylo 
zdokonalení fyzické zdatnosti amerických vojáků. Rogers se stal prvním 
testovaným subjektem, kdy mu bylo injekčně podáno "sérum 
supervojáka". Sérum fyziologicky zmaximalizovalo jeho tělesnou stavbu, 
avšak zdokonalilo i jeho reflexy. Brzy poté byl profesor Erskine zabit 
nacistickým operativcem Heinzem Krugerem a Rogers tak zůstal jediným 
americkým supervojákem. Pokusy o vytvoření armády supervojáků 
pokračovaly v utajení i nadále. S tristními výsledky byli v nelidských 
podmínkách testováni afro-američtí vojáci. Později se projekt stal 
součástí větší mise se stejným cílem nazvané "Weapon Plus". 

Rogers se podrobil základnímu vojenskému výcviku, soukromému výcviku 
v bojových uměních a gymnastice, a také prošel řadou instruktáží ve 
vojenské strategii, pilotáži či práci s výbušninami. Ve válce byl nasazen 
jako speciální operativec, ale také jako symbol americké propagandy. K 
té příležitosti si navrhl vlastní kostým inspirovaný americkou vlajkou, 
získal trojhranný štít a kódové jméno "Captain America, the Sentinel of 
Liberty". Jeho první mise směřovaly proti nacistům, kteří se snažili 
vytvořit vlastní armádu supervojáků, a hlavně proti Johannu Shmidtovi 
(známému jako Red Skull). Během jedné mise v Africe, se spřátelí s 
vládcem státu Wakanda jménem T’Chaka (později znám jako Black 
Panther), který mu věnuje vzácný a velice odolný kov Vibranium, z 
něhož si Rogers nechá vytvořit diskovitý štít. 

V boji mu pomáhá jeho mladý přítel James Buchanan "Bucky" Barnes, 
který byl původně maskotem jednotky, ale následně byl nasazen jako 
operativec a protiváha nacistických Hitlerjugend. Společně například 
roku 1941 zachránili prezidenta Franklina D. Roosevelta. Po vstupu USA 
do války založili společně s androidem Human Torch a 
mutanty Torem a Namorem speciální jednotku Invaders. Před vysláním 
do akce vymazala americká vláda Rogersovi jeho vzpomínky, aby v 
případě zajetí nevyzradil státní tajemství. Během války bojovali proti 
nacistickým pokusům o supervojáky v podobě agentů, jako byli Baron 
Blood či Masterman. Mimo to se účastnili i obyčejných lidských misí v 
jednotce seržanta Nicka Furyho. Jejich zásluhou byl zmařen atentát na 
generála MacArthura či invaze do Sovětského svazu. 

Roku 1944 padl Captain America do Red Skullova zajetí a byl mučen, 
zachránili ho Invaders. Na konci roku pomáhal osvobozovat koncentrační 
tábory. Také bojoval v bitvě v Ardenách. 
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V roce 1945 čelil novým protivníkům v organizaci Hydra barona Stuckera. 
V dubnu 1945 se účastnil výsadku nad Berlínem. V posledních dnech války 
Rogers a Bucky operovali v Anglii, kde nacistický vědec Baron 
Zemo sestavil ničivou bombu. Ve finální akci Rogers bojuje proti Zemovi 
na palubě letadla a Bucky odlétá s bombou pryč z Anglie. Bomba 
vybouchla ve vzduchu a letoun s Rogersem spadl do chladných vod 
severního Atlantiku. V USA byli oba bráni za mrtvé. Buckyho však nalezli 
Sověti a Rogers díky séru supervojáka přežil v hibernaci zamrzlý v ledu v 
oceánu. 

 
DOCTOR WHO 
Pán času (anglicky Doctor Who) je původní britský televizní sci-
fi seriál společnosti BBC. Popisuje dobrodružství humanoidního 
mimozemšťana z rasy Pánů Času, který se představuje jako Doktor v 
orig. The Doctor. Doktor cestuje ve své lodi TARDIS, která zvenčí vypadá 
jako modrá britská policejní telefonní budka z 50. let, což byl běžný 
pohled v Británii, když seriál v roce 1963 začínal. Se svými společníky a 
společnicemi zkoumávesmír a čas, řeší problémy a napravuje škody. Pro 
seriál je typický nadhled a využívání klišé a zápletek z brakových sci-fi 
50. a 60. let.  

Seriál je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejdéle běžící sci-fi 
seriál na světě. Jde o součást moderní britské kultury. Britové považují 
seriál, proslulý barvitými příběhy a speciálními efekty, za kultovní a v 
roce2006 byl oceněn jako nejlepší televizní seriál. 

Vysílání započalo roku 1963 a pokračovalo až do roku 1989. Následně byl 
v roce 1996 natočen film, který měl sloužit jako pilotní snímek k nové 
sérii, k jejímuž natočení nikdy nedošlo. Ke skutečnému znovuzrození 
Doktora došlo až v roce 2005, opět pod taktovkou BBC 
a kanadské společnosti CBC jakožto koproducenta. V průběhu vysílání 
vzniklo několik spin-offů. V roce 1981 to byl pilotní snímek K-9 and 
Company k novému seriálu, ovšem k jeho natočení nikdy nedošlo. V 
letech 2006–2011 byl vysílán seriál Torchwood, v letech 2007–2011 
seriál The Sarah Jane Adventures, a v letech 2009–2010 seriál K9, které 
navazují na děje z Doktora Who. 
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Současného Doktora hraje Peter Capaldi a jeho společnici Claru "Oswin" 
Oswaldovou hraje Jenna Coleman. 

Seriál je v Británii vysílán na BBC1. V Česku jej můžeme sledovat na 
stanici AXN, popřípadě AXN Sci-fi nebo ČT2. V Česku je vysílán pouze 
obnovený seriál z roku 2005. 

Historie 

Pán času se poprvé objevil na televizních obrazovkách BBC1 v sobotu 23. 
listopadu 1963 v 17:16:20, tedy s 80 vteřinovým zpožděním. Byl to běžný 
týdenní pořad, každá epizoda měla délku 25 minut. Ředitel 
dramatu,Sydney Newman, byl zodpovědný za vývoj programu, první 
epizoda (dokumentárního formátu) byla vytvořena Newmanem a 
ředitelem seriálů Donaldem Wilsonem a scenáristou C. E. Weberem. 
Scenárista Anthony Coburn, David Whitaker a původní producentka Verity 
Lambert také velmi přispěli k vývoji seriálu. Pořad byl původně zamýšlen 
jako naučný, který používá cestování časem k prozkoumání významných 
historických momentů a vědeckých myšlenek. 31. července 1963 
Whitaker pověřil Terryho Nationa, aby napsal příběh pod názvem The 
Mutants. Jak bylo původně psáno, Dalekové a Thalové byly oběťmi 
mimozemské útoku neutronovou bombou, ale Nation později odstranil 
mimozemšťany a udělal z Daleků agresivní stvoření. Když byl scénář 
předložen Newmanovi a Wilsonovi, byl odmítnut, jelikož nechtěli do 
programu podobná monstra. První příběh byl kompletní a BBC věřilo, že 
ten příští bude úspěch, ale The Mutants, byl jediný dokončený příběh, 
takže nebyla jiná možnost než jej použít. Nationův scénář se stal druhým 
příběhem seriálu The Daleks (neboli The Mutants). Seriál představil 
titulní mimozemšťany, kteří se stali nejpopulárnějšími seriálovými 
monstry a byly zodpovědní za rozvoj seriálu. 

BBC vyprodukovala 26 sérií, vysílaných na BBC1. Snížení sledovanosti a 
odmítnutí ve veřejném vnímání způsobilo, že byl seriál v roce 1989 
pozastaven Jonathanem Powellem, kontrolorem BBC1. Ačkoli (jak jedna 
z účinkujících seriálu, Sophie Aldred, oznámila v dokumentu Doctor Who: 
More Than 30 Years in the TARDIS), kdyby seriál nebyl zrušen, byla 
plánována 27. série, která by byla vysílána v roce 1990. BBC opakovaně 
potvrzovala, že se seriál může vrátit zpět. 

Když byla domácí produkce zrušena, BBC doufala v nalezení nezávislé 
produkční společnosti k obnovení seriálu. Philip Segal, který pracoval pro 
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Columbia Pictures' v USA, navštívil BBC v červenci 1989, když byla 26. 
série stále v produkci. Segalova jednání nakonec vedla k televiznímu 
filmu vysílanému na Foxu v roce 1996, jako koprodukce mezi Foxem, 
Universal Pictures, BBC a BBC Worldwide. Ačkoli v Británii byl film 
úspěšný (9,1 milionů diváků), v USA úspěch neměl, což vedlo k tomu, že 
nevznikla nová série. 

Licencovaná média jako novely a audio epizody zajistily nové příběhy, 
avšak do roku 2003 zůstal Pán času jako televizní program nečinný. V 
září toho roku BBC ohlásila vznik nové série v domácí produkci. 
Producenty nové série se stali Russel T. Davies a ředitelka dramatu BBC 
Cymru Wales Julie Gardner. 

Pán času se nakonec znovu objevil na televizních obrazovkách BBC1 26. 
března 2005, kdy byla odvysílána epizoda Rose. V letech 2006–2008 a 
2010–2013 vzniklo dalších 7 sérií a několik Vánočních speciálu vysílaných 
vždy mezi jednotlivými sériemi. V roce 2009 žádná série nevznikla, ale 
vznikly 4 speciální epizody s Davidem Tennantem v roli Doktora. V roce 
2010 nahradil Steven Moffat Russela T. Daviese v roli producenta. 

Seriál z roku 2005 je přímým pokračováním seriálu z let 1963–1989 a 
filmu z roku 1996. 

 
THÓR 
Thór (psáno též Thor či Tór, v mladších, především německých zdrojích, 
zmiňovaný pod jménem Donnar) je v severském panteonu bůh hromu, 
deště, nebe a plodnosti země. Je strážcem a vykonavatelem 
spravedlnosti. Ochraňuje kováře, mořeplavce a rybáře, rolníky. Hned 
po Ódinovi, který je jeho otcem, je druhým nejdůležitějším bohem. Jeho 
matkou je Fjörgyn, bohyně země. Thórovou ženou je Sif, se kterou má 
dceru Trúd. Má také dva syny Módiho a Magniho, avšak s 
obryní Járnsaxou. V literatuře také označován jako Ásathór („Thór 
Vozka“) či Hromovládce. Thór je klasickým vyobrazením silného a 
statečného vikinského bojovníka s postavou hromotluka. Oděn v 
kožešinách s rudými vousy spletenými do copánků a v ruce třímá kladivo. 

Thórovo kladivo Mjöllnir 
Jedním z atributů Thóra je mocné kladivo Mjöllnir, které mu vykovali 
trpaslíci Brokk a Sindri. Kladivo je ukuto tak těžké, že jej zvedne jen 
sám Thór a jeho syn Magni. Thór vrhá kladivo v podobě blesku a po 
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neomylném dopadu se mu vrací do ruky. Mjöllnir ale Thórovi neslouží jen 
k boji s obry, což jsou jeho úhlavní nepřátelé, ale používá ho i k orání 
půdy a tím ke zlepšení úrody. 
Aby mohl Thór kladivu bezpečně vládnout patří mu ještě dva kouzelné 
předměty: rukavice, díky nimž kladivo chytá zpět, a opasek síly, který 
desetinásobně zvyšuje jeho již tak obrovskou sílu. 

Cestování 
Boha na jeho cestách kromě neodmyslitelného kladiva často 
doprovází kozlové Tanngnjóst a Tanngrisni, kteří táhnou jeho vůz aby 
rachot jeho kol zněl jako hromobití. Jsou kouzelní. Když je Thór večer 
sní, nechá si kosti i kůži a ráno jsou kozlové opět celí. Jeho sluhové 
jsou Tjálfi a Röskva. Dalším jeho častým společníkem a našeptávačem 
je Loki, jeho bratr. Je vlastně zdrojem většiny Thórových potíží, ze 
kterých mu poté pod hrozbou násilí opět pomáhá. 

Thórova smrt 
Při soumraku bohů, zápasí Thór s obrovským hadem Jörmungandrem, se 
kterým se ale navzájem zabijí. Thór je po boji schopen udělat ještě pár 
kroků, ale poté padá mrtvý k zemi. 

Symbolika a zasvěcenost 
K jeho hlavní atributům patřilo kladivo Mjöllnir, opasek a rukavice, dále 
pak posvátný stříbrný, či zlatý náramek a sekera, která též jako kladivo 
symbolizovala plodnost. 
Mezi jeho rostliny 
patří jasan, cesmína, líska, dub, kopretina, jeřáb, sporýš, bříza, dobromy
sl, sedmikráska, hlodáš, kopřiva, bodlák a hloh. 
Po anglosaském převzetí římského kalendáře byl Thórovým dnem 5. den 
v týdnu čtvrtek (Donnerstag - podle jména Donnar nebo Thursday - podle 
jména Thor). V Římě byl tento den zasvěcen Jovovi, římskému bohu 
nebes, v Indii Indrovi (Indry) a v Řecku Diovi. 
Jeho znakem je též svastika u Germánů známá jako fylfot - přenesený 
symbol Thórova kladiva. 
 

Současnost 
V současnosti se odkazy vyskytují v mnoha jménech především 
severských národů (Norů, Islanďanů, ... ), protože Thór se, mj. i s 
rozvojem zemědělství mezi Vikingy, dostal v uctívání před Odina, 
nejvyššího z Ásů a svého otce. 

(Wikipedia) 
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SUPERCOMICS 
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TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME! 
Na jedné ze schůzek jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, co a jak se třídí. 
Některým z nás to dalo více zabrat, ale povedlo se  Dokonce jsme zpracovali 
barevné označení do svých zápisníků. A proč třídíme? 
 

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká především v 
domácnostech. Lze jej rozdělit na směsný a tříděný odpad. Směsný 
odpad obsahuje i řadu využitelných složek jako je sklo, papír, plast, 
bioodpad, elektro odpad, atd. A proto je právě na nás, občanech, tyto 
„oddělitelné“ složky správně vytřídit do příslušných kontejnerů pro 
tříděný odpad. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze 
velké svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských 
firem. Budeme-li třídit, umožníme tak recyklaci, ze které získáme nové 
zdroje surovin a energie a také ušetříme místo na skládkách. Důvody 
proč třídit jsou jak ekologické tak i ekonomické. Čím více odpadů tedy 
vytřídíme, tím více dostaneme zpátky materiálů, energie, ale také tím 
snížíme počet skládek. 
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A proč tedy netřídíme? Je to především lenost („mám to daleko“) a pak 
výmluvy nemám k tomu podmínky („není kam třídit“), nemá to cenu – 
stejně se to někde smíchá, nic z toho nemám, nikdy jsem to nedělal atd. 
Těch výmluv je spousta a vrcholem všeho je když někdo svým bezhlavým 
jednáním znehodnotí již vytříděný odpad. I přestože je osvěta ohledně 
třídění odpadů poměrně rozsáhlá nejde se spousta těch, kteří to 
nedělají. Ale proč to alespoň nezkusit pro dobrý pocit, že jsme něco 
udělali pro přírodu, ovzduší nebo budoucí generace? 

 
Každý z nás svým 

chováním přímo ovlivňuje 
další „život“. 

 
Třiďte odpad má to smysl 
- estetický, ekologický i 

ekonomický (EEE). 

 
Víte, že např. recyklace 1tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2 
(oxidu uhličitého) nebo, že z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit 
krabice na televizi anebo, že 30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě 
1fleeceové bundy (na tričko jich stačí 5). 

(www.evidenceodpadu.cz) 
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      (Chumba) 



S t r a n a  |  30 Oddíl Poutníci | I/2015 | web: poutnici.desitka.cz 

 

CO JSEM DĚLAL KDYŽ… 
 Pravidelná rubrika Bláti  

 V lednu roku 2014 jsem nastoupila do nového zaměstnání v IT 
společnosti, která se v současné 
době rozpíná už i do zahraničí. 
Mohu podotknout, že pozice se 
mi zamlouvá a firma mi nabízí 
benefity a rozvoj mých 
pracovních schopností. Jednou 
za rok se koná tzv. výjezdní 
zasedání, kde se obě české 
pobočky sjedou na jedno místo, 
většinou v blízkosti Brna, a 
zaměstnanci si „hrají“ na různé 
téma. Letos jsme byli ve 
službách jejího Veličenstva a 
pracovali jako James Bond v okolí lesního penzionu Podmitrov u Jihlavy.  
 Nejlepší částí, dle mého názoru, byla asi půlhodina praktické 
výuky sebeobrany. Nevěřili byste kolik síly je člověk schopen vyvinout 
jen váhou svého vlastního těla. Já nejsem žádný hubeňour, ale ani gigant, 

a zvládla jsem pokořit o hlavu většího  
a tak o 30-40 kg těžšího chlápka, co to 
vyučuje i na vojenských cvičeních. 
Prakticky jsem si to vyzkoušela i večer, kdy 
se zábava rozjela, a někteří z pánů měli 
špatný úmysl. Nedalo se tedy nic jiného 
dělat, že mu zatlačit oční bulvy do hlavy, 
až se položil na zem a tím jsem pobavila 
zbytek mužského obecenstva, protože 
týpka porazila „holka“. Mimo tohoto 
užitečného minikurzu jsem si vyzkoušela 
střelbu z Airsoftové zbraně na cíl (jako 
hustý!!!), koordinaci pohybu, logické i 
pohybové cvičení. Musím uznat, že se mi 
tam moc líbilo a těším se na další  
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ 
…aneb jak se daří oddílu… 

 

 Letos byla největší účast na Putování za Vánoční vločkou za poslední 
desetiletí 

 Příští rok oslavíme 5 let od vzniku oddílu Poutníci 
 Za minulý rok do naší party přibylo 8 dětí 
 Od začátku školního roku jsme potkali už 4 superhrdiny 
 Od ledna se opět budou vedoucí scházet a plánovat letní tábor 2015 
 Pravidelně aktualizujeme Facebook, web, Youtube i fotogalerii 
 Udělali jsme další kousíček v klubovně 

 
 

Časopis vydávají členové a přátelé dětského oddílu Poutníci. 
 
 
 

 
Vydáno jakožto 15. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství) 

 
Na tomto čísle spolupracovali: Bláťa, Opičák, Chumba,  Bebina,  Fífa, 
Dáda, Tomáš, Korbič, Nebojsa, Lentilka, Miky a Pepek  
Nepodepsané články jsou dílem Bláti. 
Přední obálka: Bláťa, Opičák a Yellen 
 
Kontakt: 
oddilpoutnici@gmail.com, poutnici.desitka.cz, 
728 312 480 (Bláťa) 
777 334 383 (Michal) 
 
Aktivity oddílu Poutníci podporují Mladí 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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