ÚVODNÍČEK
Vzpomínka na poslední celoroční dobrodružství s partou Rychlých
šípů je ještě čerstvá a už tady máme nové téma! Slavný cukrový alchymista Willy Wonka nás pozval do své čokoládovny a my se nemůžeme
dočkat toho co nás všechno za branami čeká.
Přiznám se, že mám vždycky trochu sentimentální náladu, když
se jedna celoroční příběhová etapa chýlí ke konci. Velmi rychle si zvyknu na atmosféru různých příběhů, kterými jsme na výpravách obklopeni,
a než si ji začnu dostatečně vychutnávat, už překračujeme práh jiného
světa.
Jak moc jsme si zvykla na všechny postavy z pětice Rychlých šípů,
postupně jsem i občas skrytě fandila “zlounské” partě Vontů nebo chtěla pohladit Štětináčovu krysičku. Rychlé šípy, které nám přiblížily svět
klučičích bojů, přísah a tajemství, se mi společně s odkazem Jaroslava
Foglara vryli pod kůži. Jak má člověk potom během pár měsíců začít
věřit něčemu zcela jinému?
Je to asi podobný pocit, jako když dočtete poslední kapitolu, posledního dílu oblíbené knížky nebo jako když končí vás oblíbený seriál.
Na rozdíl od knížky si však žádnou výpravu znovu odžít nedokážeme.
Myslím, že je to tak správně. Vše kolem nás se mění, naše příběhy musí taky. Co by to bylo za svět, kde by příběhy nekončily. Existuje spousta příběhu o elixíru nesmrtelnosti a poučení bylo vždy takové,
že se z věčnosti stalo spíše prokletí. Stejné je to i s konečností našich
celoročních her. Vždyť postupem času by jejich kouzlo zevšednělo, my
bychom zlenivěli, přestali se v čemkoliv dál posouvat a ochudili bychom
se o tolik nových zážitků a zajímavých světů!
Každý z nich si proto musíme do syta prožít, ponaučit se z něj a
jít dál vždy o kousek moudřejší a s více zkušenostmi. Mávám tedy na
rozloučenou velmi povedenému minulém roku a vítám už nastartovaný
nový.
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Snad není tolik troufalé napsat, že byl minulý rok povedený. Jistě,
neměli bychom usnout na vavřínech, ale nějaké to motivační pochválení
občas neuškodí.
Už jen závratný počet dětí na středečních schůzkách může být
hezký ukazatel toho, že naši oddílovou činnost děláme svědomitě a snad
i dobře. Schůzky každou středu, výpravy, jednodennky, tábor, borcovky,
vzdělávací akce typu Zapalovač, kmenové výpravy, spousta nových dětí
a vedoucích. Jsme rozjetý vlak a jen tak nás něco nezastaví. Stali jsme
se viditelní (zejména díky prostoru Neobyčejné klubovny, který je mezi
veřejností stále více známý), a to s sebou nese spoustu zodpovědnosti.
Chceme věci, které děláme dělat dobře a stále je posouvat, inovovat a
zlepšovat a všichni, kteří nám fandí (a že jich není málo - jen na poutnickém facebooku označilo 728 lidí, že se jim líbíme), jsou naším pomyslným hnacím motorem, kterému jsme ale také zavázaní, že se budeme
snažit dělat věci dobře a lépe i nadále.
Jsme zavázáni také sami sobě, jelikož víme, že činnost má smysl,
víme, že oddíl není jen o hrách a zábavě, ale také o rozvoji a ponaučení
(při tomto si vzpomenu na Opičákovu babičku, která přišla na oddílovou
schůzku vyprávět o tom, jaké to bylo žít za komunismu).
Pomáháme utvářet novou generaci a ukazovat jí hodnoty, které
pokládáme za důležité. Není to málo. Je to obří zodpovědnost, a proto
se musíme snažit všichni tento rozjetý vlak nenechat vykolejit a společně ho vést k dobrodružným zítřkům! A to není úkolem jen nás vedoucích,
ale také všech, kteří do oddílu jakkoliv patří.
Těším se na naší další společnou cestu, bude snad ještě hodně
dlouhá, tak si ji pojďme vychutnat! :)
S úctou,
Baruše
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AKCE BUDOUCÍ
Termín
20. 12.
26. 12.
24. - 26. 1.

30. 1. - 2. 2.
21. - 23. 2.
8. 3.
20. - 22. 3

Název

Místo

Vánoční večírek
Vánoční vločka
Zapalovač
Cukrová hora
Cesta do minulosti
Botič: Od soutoku
k pramenu 2/2
Skleněný létající
výtah

NK
Šárecké údolí
Přelouč
Překvapení
Radim u Kolína
Praha

Poznámka
+ promítání
Cukroví s sebou!
Pro rádce a starší
Lyžo - bobo
Průvodcuje: Opičák

Dubice

→

Každou středu pořádáme schůzky, kde smysluplně trávíme odpoledne.
Pobavíme se při hrách a něco se naučíme z dovedností pro život (zdravověda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu apod.).

Každou středu od 16:30 do 18:30 na adrese Norská 16, Praha 10

→
→
→
→
→
→
→

Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy
Občasně pořádáme vzdělávací akce
Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou
Na programu máme akce pro veřejnost, rodiče, přátele
Párkrát do roka máme netradiční schůzky
V únoru jezdíme lyžovat a bobovat
V srpnu jezdíme na letní tábor
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KRONIKA STRUČNĚ
Jedna celoroční hra končí a nová začíná. Pojďme společně zavzpomínat
nad minulými zážitky.

LETNÍ TÁBOR: ZÁHADA HLAVOLAMU
O důstojné zakončení celoroční hry Rychlé šípy, dle předlohy Jaroslava
Foglara, se postaral letní tábor Záhada hlavolamu. Dobrodružství se točilo kolem šarvátek s Vonty, ukradeného ježka v kleci, nalezeného deníku Jana Tleskače a závodu na vlastoručně vyrobených dřevených koloběžek. Kdo by tušil, že v záhadném hlavolamu se skrývá návod na jejich výrobu?

SRAZ ODDÍLŮ: TAKEŠIHO HRAD
Na konci září jsme se již tradičně zúčastnili mezi oddílové akce Sraz
oddílů, tetokrát pořádaný oddílem Sportíci. Téma bylo inspirováno
známou japonskou show Takeshiho hrad. My jsme pomáhali panu Takešimu bojovat s nepřáteli, kteří napadli jeho hrad, porazit je, se nám
nakonec povedlo. Při závěrečném ohni jsme předvedli společnou scénku
o japonském bohu deště.

BOTIČ: OD SOUTOKU K PRAMENU 1/2
Podél této neprávem opomíjené pražské říčky prováděl účastníky Opičák. Zasvětil nás do historie budování okolí Botiče a ukázal nám málo
záhadná místa pražský tunelů a kanálů, kudy říčka protéká. Nejdobrodružnější částí však byl prostor teplárny Michle, kam jsme se dostali po
čtyřech temným tunelem. Kdo by chtěl v této cestě pokračovat, může
se těšit na navazující akci již 8. března.
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72 HODIN: POUTNÍCI POMÁHALI NA ŠVIHOVĚ
Při letošní celostátní dobrovolnické akci jsme se zapojili do výsadby nových ovocných stromků na hradě Švihov. S návrhem přišel místní kastelán, který se chtěl vyhnout obvyklým dobrovolnickým akcím, jako uklízení odpadků. Setkali jsme se s místním zvířectvem a viděli jsme velkou
část hradu. Kam to bude příště?

BORCOVKA: NAUČ SE FOTIT JAKO PROFÍK
Uspořádali jsme borcovku, kde jsme účastníky naučili základům focení.
Nejprve jsme představili z čeho se skládá fotoaparát, jak funguje a co
se na něm dá nastavit. Druhá část teorie byla věnována kompozici.
Účastníci zjistili, co dělá fotku pěknou a co se naopak lidskému oku nelíbí.
V praktické části jsme pak vyrazili do Grébovky, abychom si vše vyzkoušeli prakticky na modelových příkladech.

PODZIMNÍ VÝPRAVA: PUTOVÁNÍ K WONKOVĚ ČOKOLÁDOVNĚ
Kdo čekal, že po nalezení zlatého kuponu ho na první výpravě čeká
vstup do Wonkovy čokoládovny, velmi se pomýlil. Měli jsme tu čest poznat Wonkovy dělníky Umpalumpy, kteří nás přivítali písní a secvičenou
choreografií nebo za branou továrny zahlédnout samotného Wonku, který si z nás už při prvním setkání tropil legraci. Na celodnním výletě jsme
poznali podzimní krásy okolí. Na vstup do továrny jsme si však museli
ještě chvíli počkat.

NK: 2. NAROZENINY NEOBYČEJNÉ KLUBOVNY
Prostor, který všichni známe, jako místo, kde se každou středu potkáváme na schůzku slavil již druhé narozeniny! Celý den byl vyplněn
workshopy, promítáním, jídlem a zajímavými přednáškami, na konci
jsme si i zatrsali do rytmu jazzu.
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CELOSTÁTNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ: NÁCHOD
Za Poutníky se letošní CVVZ zúčastnila pouze Martina a Opičák. Z kamarádů pak ještě Anička ze Stopy a další lidi, které porůznu za ty roky
známe.
Opičák odlektoroval program zaměřený na možnosti otevření kluboven
veřejnosti s příkladem Neobyčejné klubovny. Druhý program byl určen
pouze hlavním vedoucím, kteří sdíleli své výzvy, se kterými se potýkají
a nacházeli jejich řešení. Program byl velmi úspěšný.

LISTOPADOVÁ VÝPRAVA: BRÁNY SE OTEVÍRAJÍ
Přání vstoupit konečně do Wonkovy čokoládovny, se nám vyplnilo na
listopadové výpravě. Při barvách ohňostroje jsme vstoupili společně s
Telekukem, Verukou, Augustem, Fialkou a jejich rodiči, do první místnosti. Tu Wonka nazval odpočinkovou. První výpravu bohužel nezvládnul
Augustus, který začal v místnosti vyjídat, co se dalo. Wonka nám před
odchodem dal další součástku.

BORCOVKA: NA DEN KOŽELUHEM
Účastníci se naučili základům práce s kůží a vyrobili si opasky, brašničky
či třeba vlastní pochvy na nože.
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FOTOKOUTEK
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#knihovna #vzdělávání #oddílové záležitosti

NOVINKY V ODDÍLOVÉ
KNIHOVNIČCE
Můžete si půjčit sbírku komixů Rychlé Šípy a jejich úžasná nová
dobrodružství. Dostali jsme ji od Skautské nadace Jaroslava Foglara k
celoroční hře minulý školní rok. Někde v klubovně se zašantročila a objevila se až po táboře.
Připomnělo mi text od Františka Nepila: "Dbala (maminka) tedy
na to, aby se dárky, které nakupovala už od konce prázdnin, uložily tak,
aby je nikdo nenašel až do Štědrého dne. Protože pak by nebyl překvapenej. Musely se ovšem uložit tak, aby se pokud možno v předvečer nadílky našly, což nebylo tak samozřejmé, protože o každých Vánocích
dostával někdo z nás pouze ručně psanou dárkovou poukázku s tím, že
dárek obdrží hned, jak se přijde na to, kde vlastně je."
Druhou novinkou (i když v knihovničce už nějakou dobu leží) je
kniha Poslední stop Afrika od novináře Tomáše Poláčka, který měl v Neobyčejné klubovně minulý rok přednášku. Na první straně nám Poutníkům dokonce napsal věnování.
Já jsem obě knihy přečetl a vřele je doporučuji. Stojí to za to.

(Mates)
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#schůzky #oddílové záležitosti

ZÁŘIJOVÉ ODDÍLOVÉ
SCHŮZKY
Dveře poutnické klubovny jsme dětem tradičně otevřeli hned se
začátkem školy. Schůzkařský tým (konkrétně Vlčice, Pěnkava, Vačice,
Bebina, Koza a nově také Martina a Korbič) se od té doby rozhodně nenudí. Do oddílu nám letos přibyla celá řada nováčků, a tak jsme se každou středu na schůzce scházeli v průměru ve 30 lidech.
Co jsme v září zažili a co plánujeme do budoucna?
První schůzky jsme věnovali hlavně vzájemnému poznávání a zároveň i seznamování se s oddílovými tradicemi, rituály a také s našimi
pravidly. Děti si mohly zažít program jak v “malé klubovně”, tak v Neobyčejné klubovně a v Heroldových sadech. Hráli jsme hodně her, ale
také jsme se již něco naučili, např. základní uzly, základy první pomoci
apod.
Další body z Dovedností a ZOZ plánujeme od října zapojovat do
programu mnohem více. Děti se rozhodně mohou těšit např. i na zvelebování kluboven, tvoření Poutnických zápisníků, Halloween, Mikuláše a
také občasné propojování s dějem naší
celoroční hry.
Nově také na
https://oddilpoutnici.cz/schuzka/
naleznete aktualizovanou tabulku s termíny schůzek, jejich garanty (v této roli
programového vedoucího schůzky se pravidelně střídáme) a zpětně také informace o tom, co jsme na schůzkách zažili, co
nového jsme se dozvěděli a naučili.
(Pěnkava)

#oddílové záležitosit #schůzka #přesah #svoboda #zku-
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šenost starších

SCHŮZKA ZAMĚŘENÁ NA SAMETOVOU REVOLUCI A 30 LET SVOBODY
Jak jsme již zmiňovali v úvodu, na našich schůzkách není všechen
program pouze o hrách a zábavě. K výročí oslav 30 let svobody jsme si
na schůzku pozvali pamětnici, která nám vyprávěla o svých zážitcích z
revoluce.
Během schůzky před 17. listopadem jsme pozvali Magdu Suchou.
Vyprávěla nám o tom, jak prožívala sametovou revoluci, co k ní vedlo,
jaká byla doba za komunismu, ale i o tom, jak vnímá situaci dnes – po
revoluci, ve svých 80 letech. Dostali jsme se i k roku 1968 a povídali si o
normalizaci, pražském jaru, cenzuře a dokonce i o přeměně režimů a
států kolem obou světových válek. Děti dokonce vnesly i téma Jana Masaryka. Schůzka to byla velmi obohacující.
A ještě jsme stihli popovídat si o tom, co se v těle děje, když se
člověk rozhodne kouřit cigarety a celkově o negativních důsledcích kouření.

(Opičák)
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#článek #zajímavost #Země

POD POVRCHEM EVROPY BYL OBJEVEN ZTRACENÝ KONTINENT, ZANIKL PO SRÁŽCE S JIŽNÍ
EVROPOU
Vědci objevili na naší planetě dlouho skrytý kontinent, ovšem
nejde o bájnou Atlantidu. K přelomovému zjištění došli při zkoumání
geologického vývoje Středomořské oblasti. Světadíl byl nazván Greater
Adria (lze přeložit jako Velká Adria, případně Velký Jadran), přičemž
svou velikostí je srovnatelný s Grónskem. Údajně se oddělil od severní
Afriky, avšak zhruba před 140 miliony let zmizel pod jižní Evropou.
Studie byla zveřejněna v září v listu Gondwana Research.
Vědci zdůrazňují, že zkoumání vývoje jednotlivých pohoří může poskytnout mnoho informací o evoluci světadílů. Většina pohoří, která studovali, vznikla díky odtržení kontinentu od severní Afriky před asi 200 miliony let. Poslední zbývající část tohoto kontinentu nyní tvoří pás, který
sahá od Turína přes Jaderské moře až k podpatku „boty“, která představuje jih Itálie, píše CNN.
Tato oblast byla již předtím nazývána jako Adria (Jadran). Geologové však mají rozdílné názory na chápání tektoniky jednotlivých zemských desek.
Vědci na nový kontinent přišli ve chvíli, kdy prováděli speciálním
softwarem rekonstrukci vývoje desek a jejich pohybů. Modelově vrátili
litosférické desky zpět do doby, kdy byla podoba světadílů zcela odlišná,
díky čemuž zjistili, že kontinent Velká Adria se začal oddělovat zhruba
před 240 miliony let během geologického období triasu, které trvalo
zhruba 252 do 201,3 milionů let.
Rekonstrukce tohoto evolučního pohledu na pohoří ve Středozemním moři vyžadovala širokou vědeckou spolupráci, neboť zahrnovala
odborníky z více než 30 zemí světa, z nichž každý stát má svůj vlastní
geologický výzkum.
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Mapa litosférických desek Země
Zjištění všechny ohromilo. Většina litosférické desky byla ukryta
pod hladinou moře, přičemž různé sedimenty z jejího povrchu byly doslova seškrábnuty z povrchu Velké Adrie při střetu s pobřežím jižní Evropy, pod kterou se právě Velká Adria zanořila.
Tyto odlámané horniny následně vytvářely hřebeny v některých
pohořích Středomoří, jako jsou Alpy, Apeniny a další. Ostatně podsunutí,
respektive ponoření jedné tektonické desky pod druhou, je základní
způsob vzniku horských hřebenů a pohoří.
Z tohoto výzkumu vyplynul obrázek kontinentu Velká Adria a také
několik menších kontinentálních bloků, které nyní tvoří například části
Rumunska, severu Turecka nebo Arménie. Deformované zbytky několika
prvních kilometrů ztraceného kontinentu lze i dnes pozorovat v horských pásmech.
Není to však poprvé, kdy byl nalezen dávno ztracený kontinent. V
lednu 2017 vědci oznámili objev pozůstatků ztraceného superkontinentu
Gondwana, který se začal lámat asi před 200 miliony let. Pozůstatek,
který je pokryt lávou, se v současnosti nachází pod ostrovem Mauritius v
Indickém Oceánu.
Zdroj: lidovky.cz, 24. září 2019
(Opičák)
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#zajímavost #Brňák

PUTOVÁNÍ PO BRŇÁKOVÝCH STOPÁCH
V minulém Škrpálu jsem objevil, že Brňák má elektro, teď jsem zjistil,
že má dokonce šlechtický rod.

(Mates)
#vtip

(Opičák)
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#článek #vesmír #zajímavost

Na OBYVATELNÉ EXOPLANETĚ K2 – 18B SE
NAŠLA VODA!
Během deseti let zjistíme, je-li tam život, slibují vědci

Astronomové poprvé objevili vodu v atmosféře planety, která se
nachází v takzvané obyvatelné zóně vzdálené hvězdy. Na planetě s
označením K2-18b by se tak mohl vyskytovat život. Nyní budou vědci
zkoumat, zda jsou na místě plyny produkované živými organismy. S
pomocí vyspělých teleskopů by to bylo možné zjistit zhruba do deseti
let.
Exoplaneta, též extrasolární planeta, je planeta obíhající kolem
jiné hvězdy než kolem Slunce.
Vedoucí studie profesorka Giovanna Tinettiová z londýnské univerzity UCL objev označila za „ohromující“. „Je to poprvé, co jsme objevili vodu na planetě v obyvatelné zóně kolem hvězdy, kde je teplota
potenciálně vhodná pro život,“ řekla. Výzkum vyšel v odborném časopise Nature Astronomy.
Tým astronomů studoval planety, které v letech 2016 až 2017
studoval Hubbleův teleskop. Vědci se zaměřili na interakci hvězdného
světla s atmosférou planet, aby zjistili její alespoň částečné složení.
Pouze planeta K2-18b měla molekulární stopy vody, která je nepostradatelná pro život na Zemi. Podle počítačového modelování atmosféru
K2-18b by mohla voda tvořit z 50 procent.
Dvojnásobek Země
Planeta je zhruba dvakrát větší než Země a teplota na ní se pohybuje v rozmezí 0–40 stupňů Celsia, tedy v hodnotách, které umožňují
existenci vody v kapalné formě.
„Je to jedna z největších otázek vědy. Vždy jsme se ptali, jestli
jsme ve vesmíru sami. Během příštích deseti let budeme vědět, zda v
těchto atmosférách existují chemikálie, které jsou důsledkem života,“ doplnil.
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Stále však mezi astronomy nepanuje shoda ohledně toho, jaké
chemikálie by značily, že se na planetě nachází život. K tomu bude nejspíše nutné sledovat chemické složení atmosfér stovek planet a pochopit, jak vznikly a jak se vyvíjely, uvedla profesorka Tinettiová.
„Voda už byla v atmosféře exoplanety objevena dříve, před pár
lety, ale to byla exoplaneta mimo obyvatelnou zónu. Nyní máme první
případ, kdy byla objevena voda v atmosféře exoplanety nacházející se v
obyvatelné zóně. To je nepochybný pokrok ve výzkumu exoplanet. Nevíme ale přesně, jaké skupenství vody se na K2-18b nachází, nejspíš se
bude jednat o vodní páru v atmosféře,“ komentoval objev Vedoucí skupiny exoplanet Stelárního oddělení Akademie Věd Petr Kabáth.
„Obyvatelná zóna
také nutně neznamená
existenci života na exoplanetě, důležité jsou podmínky, jaké poskytuje její
mateřská hvězda. A ty mohou být i smrtící. Příklad
najdeme u Proximy b, nejbližší exoplanety v obyvatelné zóně. I když dráha
planetě Proxima b zajišťuje příznivou teplotu, podmínky na povrchu této exoplanety negativně
ovlivňuje ultrafialové a rentgenové záření mateřské hvězdy,“ dodává
vědec.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/ 15. září 2019
(Opičák)
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#příroda #zima #poznávačka
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#pravidelná rubrika #cestování #co jsem dělala, když #vedoucí cestují

CO JSEM DĚLALA, KDYŽ...

Jak někteří z vás vědí, tak jsem se na konci srpna vdala. Od teď
jsem paní Brňáková :-D A právě se svým novomanželem jsem se vydala
na překrásný ostrov Zakhyntos. Tento ostrov nebyl vybrán náhodou, ale
už několik dovolených jsme směřovali k jedinému cíli, a to potkat v přirozeném prostředí Karetu.
Kareta obrovská je druh velkých mořských želv z čeledi karetovitých.
Již první den byl znamením, že se chystá něco velkého, protože
po nočním ubytování se, jsme se vydali na pláž. Máme totiž takový rituál, který děláme hned, jak je to jen možné. Jdeme k moři a musíme ho
ochutnat, zda je slané, konstatovat to, a poté je teprve vše potvrzeno a
v pořádku :-D
Když jsme udělali náš rituál, tak jsme si všimli páru, který něco
ve tmě pozoroval. Byla to malá, právě vylíhlá želvička, která se drala
do moře! Fandili jsme a čekali, než opravdu s velkým úsilím zapluje do
moře. Později jsme měli ještě jednu zkušenost s dalším tímto maličkým
stvořením.
Druhý den jsme šli odpoledne
šnorchlovat, ale na želvu jsme nenarazili.
Brňák byl hodně zklamaný, protože tohle
prožívá víc než já, ale já jsem byla šťastná,
protože moře mělo přes 26 stupňů, teplota
vzduchu byla přes 30 a bylo slunečno, ideální podmínky pro můj duševní relax.
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Nicméně jsme šli kolem paní, která barvitě vyprávěla, jak se tam
najednou objevila „korytnačka.“ Ahaaa, takže tam budeme další den!
Jak jsme řekli, tak bylo. Odpoledne, kdy se želvy chodí krmit,
jsme byli na místě, kde ji den předtím viděla paní. Obdivovala jsem
hvězdici, která mi po zvednutí ze dna lezla po ruce, když tu jsem něco
zahlédla. Wiiiii začala jsem ječet do své masky a začalo mi vzrušením
bušit srdce. Byla tam!!! Krásná, minimálně metrová, Kareta! Otočím se
na Brňáka, abych se pokochala jeho radostí a víte co? Čuměl do kamery,
ani si jí nevšiml :-D Tak jsem udělala krok k němu a zatahala ho za ruku,
ukázala na ni. Konečně! Oba jsme nadšením výskat a tímto super pocitem započala naše skoro hodinová plavba po boku překrásné Karety.
Ještě několikrát za týden jsme si to zopakovali, a to nejenom s
touto Karetou, ale i jinou. Byl to jeden z mých nejhezčích zážitků v
životě!

(Bláťa)
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#skaut #oddíl #životní lekce

CO JSME SE NAUČILI VE
SKAUTU
Světová organizace skautského hnutí se zeptala, co nejdůležitějšího se její členové ve
skautu naučili:
Spolupracovat a mít radost z úspěchu
Dohromady jsme silnější
Když něco selže, neznamená to, že to nejde
Síla toho, že jsme tu společně
Zanech svět lepším, než jsi ho objevil
Zacházím se všemi dětmi rovnoměrně
Když jsi jednou skaut, skautem zůstaneš
Ctít pravdu, věrnost, zdvořilost a být milý
Nezáleží na tom, kdo jsi jako jednotlivec, ale na tom, kdo jsme jako skupina
Zkoušet dělat věci o krapet lepší
Upřímně se směj a všechny věci půjdou lépe
Leadership
Mít mysl otevřenou
Přátelství
Mohu uspět ve všem, co si usmyslím, tak to zkouším
Nezlomnost
Slušnost a čestnost
Jednoduše být sám sebou
Charakter
Týmová práce
Důvěra
Věrnost
Respekt

Zdroj: World Organisation of Scout Movement (WOSM)
Zkuste se zamyslet nad tím, co přináší oddíl vám. Můžete se o to
podělit s kamarádem.
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#ekoporadna #příroda #pomoc zvířátkům #zima

JAK POMOCT ZVÍŘATŮM V
ZIMĚ?
Zima je pro všechny živé tvory nejtěžším obdobím v roce. Nízké
teploty vyžadují větší produkci tepla zvířecím organismem, zasněžený
terén znamená horší prostupnost, a to vše spolu s dalšími problémy zimy vyvolává u zvířete zvýšenou potřebu energie, kterou musí získat z
omezené potravní nabídky.
Co sypat ptáčkům do krmítka a jak spolupracovat s myslivci na
přikrmování zvěře, radí Český svaz ochránců přírody.
Ptáci, kteří v našich podmínkách přečkávají zimu, dokážou v zimě
přijímat alternativní potravu.
Jsou to zejména:
semena – především slunečnice, drcený oves, len, proso, semínka trav a
bodláků - přilákají vrabce, zvonky, stehlíky a sýkorky. Semena rostlin
svou energetickou hodnotou nejvíce podobají přirozené potravě ptáků,
ovesné vločky, krupice, hrubá mouka zapražená na tuku, jemně nastrouhaný tuk,
ovoce a bobule - jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy,
tukové směsi – získáme je vyškvařením loje a následným smícháním s
olejnatými semeny (např. slunečnice) nebo ovesnými vločkami, krupicí,
hrubou sojovou moukou, ale i strouhankou (vyvarujte se strouhanky z
tukového pečiva, které se rychle kazí a žlukne). Směs pak za tepla plníme do různých k zavěšení vhodných nádob, ze kterých je ptáci postupně zespodu uzobávají,
syrového loje či sádla – ty lze vyvěšovat namísto tukových směsí, převážně pro sýkory.
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Nezávadné kuchyňské odpadky jsou také
vhodným krmivem, protože v takové době
ptactvo neodmítne skoro žádnou potravu,
malé kousky libového masa – k rychlému nakrmení strak, sojek, ale také např. strakapoudů a sýkor (mohou být i na okenní římse,
kam již ptáci chodí).
Nezapomeňme na vodu
V zimě, zejména v mrazech, mají ptáci problém sehnat i nezamrzlý zdroj pro napití. Na trhu jsou speciální ptačí pítka, svému účelu
dobře poslouží ale i mělká mistička.
Zvířata v lese
O srnky, divoká prasata nebo zajíce se starají myslivečtí hospodáři. Pokud jim chcete pomoci, je ideální je zkontaktovat a zjistit, kam a
co je nejlepší přinést. Srnky mají nejraději seno a větvičky, kaštany
nejvíce chutnají divokým prasatům. Lesní zvířata uvítají ale i jablka,
hrušky, mrkev, brambory, řepu i pečivo.
TIP: Počátek krmení je vhodné datovat od podzimních měsíců.

Zdroj: Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim,
https://pomoczviratum.cz/
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#básně #literatura #zamyšlení

BÁSEŇ OD VLČICE
Proč, když něco květe,
tak tají se nám dech.
Na rozzářené louce,
ležíme na zádech.
Proč, když něco zraje,
chceme toho moc,
úplně se napakovat,
a nemáme dost.
Neptáme se nikdy,
proč to vlastně je,
z chamtivých svých zájmů,
někdy zájem opadne.
Ale tyhle věci, chtějí někdy čas,
říkáme to přeci dětem, když mají jít spát.
Málokdy je někdo,
kdo hájí zákon jiných.
#příroda #zajímavost

POZNEJ STROM A
PŘIŘAĎ K NĚMU JEHO PLOD
BŘÍZA BĚLOKORÁ
JÍROVEC MAĎAL
TOPOL OSIKA
DUB LETNÍ
LÍPA SRDČITÁ
BUK LESNÍ
OLŠE LEPKAVÁ
JAVOR KLEN
O kontrolu můžeš požádat vedoucího.
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#příroda #zajímavost

CO ZNAMENÁ V PŘÍRODĚ
“BÝT VŮDCEM”
První 3 jsou staří a nemocní, jsou vpředu, aby nastavili tempo celé smečky. Dalších 5 je nejsilnějších a nejlepších, jsou pověřeni ochranou přední strany, pokud dojde k útoku. Ve středu jsou ostatní členové
smečky, vždy chráněni před jakýmkoli útokem. Pak následuje ten nejsilnější, který chrání zadní stranu. Poslední je sám, alfa, VELITEL.
Ovládá všechno zezadu, zaručuje, že nikdo nezůstane pozadu.
Je vždy připraven běžet jakýmkoli směrem, aby chránil, a slouží jako
"bodyguard" celé skupině.

Pozorování volně žijící smečky vlků v Yellowstonském národním
parku prokázalo, že vůdcovství smečky není vymoženo silou.
Vůdce není k ostatním ani panovačný ani agresivní, píše se v
článku pro Reader's Digest.
To potvrzuje i další vědec zkoumající vlky Rick McIntyre.
„Hlavní charakteristikou alfa samce ve vlčích smečkách je tichá
sebejistota. Ví, co má udělat, co je nejlepší pro jeho smečku.
Vede svým příkladem. A přitom všem je velmi klidný.“
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/
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#vtip #meme #jak to chodí

JAK TO CHODÍ NA FACEBOOKU
Jednou jsem takhle přemýšlela o tom, jak na facebookové zdi šířit věci, o které se zajímám, udělala jsem tedy velmi jednoduchý výzkum a byla jsem velmi překvapena.

Překlad textu v obrázku
• Koukni tati! Včelka!
• Rychle! Podej mi srolované noviny.
• Děkujeme za to, co všechno děláš pro naši planetu, malá včelko!

(Bára)
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#nová celoroční hra #timeline #co se zatím stalo

NOVÁ CELOROČKA JE TADY!
A jak to vlastně začalo?
POŠŤÁK PŘINESL WONKOVU ČOKOLÁDU NA TÁBOR
Na tábor nám pošťák přinesl obrovskou Wonkovu čokoládu. Nevěděli od
koho. Tak jsme si ji s chutí dali a děkujeme.
ZPRÁVA O OTEVŘENÍ ČOKOLÁDOVNY
V mimořádných zprávách se objevila informace o tom, že světoznámý
cukrář Willy Wonka zpřístupní vybraným jedincům svou čokoládovnu.
Kdo objeví ve Wonkově báječné čokobombě zlatý kupón, bude mít povolen vstup.
PRVNÍ ZALTÝ KUPÓN
První zlatý kupón objevil chlapec z Německa - Augustus Gdoule.
OBJEVENY DALŠÍ ZLATÉ KUPÓNY
Poutníci objevili zlaté kupóny do Wonkovy čokoládovny! (Jak to přesně
vypadalo můžete najít na další samostatné straně).

S t r a n a | 26

Oddíl Poutníci | 12/2019 | web: oddilpoutnici.cz

SETKALI JSME SE S UMPALUMPY
Umpalumpové nám poradili jak se dostat k Wonkově čokoládovně.

SETKALI JSME SE S WILLY WONKOU
Vyšel z čokoládovny jako stařec o holi.
Upadl na zem a pak pružně a z vesela
vstal. Byl to jen vtípek a nyní víme, že je
plný sil.
Ten nám odhalil, čím vším nás zkoušel předtím, než nás pustí do své čokoládovny. Nakonec nám odhalil, co je nejdůležitější při
výrobě čokoládovny. Trpělivost. Brány čokoládovny nám zavřel před nosem s tím, že si
budeme muset počkat.

VSTOUPILI JSME DO TOVÁRNY
Wonka nás přivítal epesním divadlem s hořícími rekvizitami a provedl nás odpočinkovým sálem (ložnice), relaxačním sálem (příroda) i
čokoládovým sálem (mňam!). Pomohli jsme mu odhalit nejlepší část
žížaly jakožto novou ingredienci pro
speciální cukrovinku. A to díky tomu,
že jsme se je díky studentkám z
katedry biologie pod PedF UK naučili pitvat.
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#nalezení kuponů #fotky
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Meruňka: divila se, kde se
vzal článek i kde se
v nákupu vzala čokoláda,
ale hned ji rozbalila a našla s uspokojením kupon.
Měla podezření, že je to
od Poutníků.
Ben: „Jak se to mohlo
stát? už jsem třeťák, jen
tak mě něco nepřekvapí,
ale že bych dostal nejlepší
čokoládu na světě a zlatý kupon navíc, to nechápu.“
Soňka měla nesmírnou radost už jen z Věštce na dvěřích, doslova skákala radostí. No a po objevení kuponu v čokoládě propukla v jásot a nadšení neznalo mezí.
Fífa otráveně: „Co to je?“
Normálně: „Aha, tohle.“
Hledání kuponu: velká radost z nálezu.
Do noci: „Mami, kde jsi to vzala, když nechodíš na schůzky?“
Ten, kdo měl na podzimkách svůj kupon v dobrém stavu si mohl
za odměnu užít výlet na lodi s Umpalumpy. Mít své věci v pořádku
se velmi vyplácí! :)
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#vtipy #meme
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#článek #věda #zajímavost

CO SE DĚJE S NAŠÍM MOZKEM, KDYŽ ZAŽÍVÁME
ÚPLNÉ TICHO
„Ticho je nejdokonalejším oznamovatelem radosti. Byl bych jen málo
šťastný, kdybych to mohl říci.“ – Shakespeare
Slovo hluk pochází z latinského kořenového slova, které znamená
„bolest“ nebo „úzkost“.
Hluk je něco, na co jsme zvyklí, i když jsme si velmi dobře vědomi jeho schopnosti způsobit více forem úzkosti. Dokonce i v případě,
kdy žijeme v „decibelovém pekle“, můžeme najít chvíle ticha, abychom
oslabili svou bolest.
Intuitivně můžeme pozorovat, že ticho obnovuje naši schopnost
myslet přímo a nabízí nám hluboký pocit klidu.
Ticho nám také umožňuje nepopiratelným způsobem poznat naše nejhlubší pravdy. Pouze v případě, kdy je úplné ticho, vycházejí na povrch
naše myšlenky, které před jinými schováváme.
Avšak co jiného se nám stane, když se osvobodíme z ohlušujících
zvuků moderního života? Kromě metafyzických výhod sezení v tichosti,
existují ohromující fyziologické změny, ke kterým dochází v těle,
zejména v mozku. Ticho totiž vytváří nové mozkové buňky
Jedna studie, publikovaná v časopise „Mozek, struktura a funkce“,
pozorovala myši pod vlivem hluku a ticha.
Myši vystaveny denně na dvě hodiny úplnému tichu začaly prokazovat zvláštní vedlejší účinek. Začaly se jim vytvářet zcela nové buňky v
hipokampu mozku – v oblasti, která je spojena s učením nových věcí,
zachováním paměti a zpracováním emocí.
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Ticho zvyšuje citlivost a empatii.
Existuje mnoho oblastí mozku spojených s emoční citlivostí a empatií. Zvláště pravý supramarginální gyrus je tou oblastí mozku, která je
nezbytná pro rozvoj těchto vlastností.
Pokud tato oblast mozku nefunguje správně regulérním způsobem,
nebo když potřebujeme udělat mimořádně rychlé rozhodnutí – naše
schopnost výkonu empatie je dramaticky redukována.
Když strávíme čas v tichu, tato oblast našich mozků, spolu s
ostatními, které podporují empatii, mají možnost odpočívat. Následně
se znovu aktivují a budují vyšší úrovně empatických zkušeností.
Ticho bojuje proti nespavosti.
Jedna studie, publikovaná v JAMA, měřila působení ticha na spánek.
Ti, kteří strávili jen dvacet minut v „tichu“, zaznamenali nárůst
délky a kvality zdravého spánku a už více netrpěli nespavostí.
Mozek hodnotí a internalizuje informace.
„Ty házíš trny, v mém tichu se
z nich stávají květiny.“ – Gautama Buddha
Další důležitou studií se
zjistilo, že mozek zpracovává
informace velmi odlišně, pokud
mu umožníme být v tichosti.
Místo toho, abychom reagovali na vnější podněty, včetně věcí, které by v nás normálně spouštěli
chování méně-než-vědomým způsobem, můžeme snadno integrovat zkušenosti s lidmi, okolnostmi a mnohým jiným.
Je lepší způsob nazírání na svět než ten, jakým ve skutečnosti je? Toho
dosáhneme právě v případě, kdy si dopřejeme denní dávku ticha.
Ticho uvolňuje napětí, které je v těle a mozku
Dokonce i dvě minuty ticha umí uvolnit nashromážděné napětí v mozku
a těle.
Ticho je mnohem důležitější pro naše mozky, než jsme si to předtím
mysleli. Veškerý hluboký vnitřní pokrok, naše „aha!“ momenty, předchází ticho.
Zdroj: Mocvědomí
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#cestování #článek #vedoucí cestují

JAK JSEM SE VYDALA DO
ANGLIE
Chtěla jsem poznat novou zemi, zlepšit si angličtinu a získat dobrou zkušenost, která se bude vyjímat v životopise. Na konci listopadu
jsem se tedy vydala na dvoutýdenní praxi do zařízení Revitalise, která
organizuje týdenní pobytové prázdniny pro lidi s postižením. Na místě
jsem zůstala nakonec jen deset dní. Proč a co jsem tam vlastně dělala
se můžete zeptat kdykoliv.
Anglie, i když by se zdálo, že od nás není tak vzdálená, je ve
spoustě věcech hodně odlišná.
Už jen první nákup byl tak trochu zvláštní. U pokladny se mě prodavačka zeptala “are you okay”? V překladu se mě tedy ptala, zda jsem
v pořádku. Trochu vyděšeně jsem jí potvrdila, že v pořádku jsem a po
cestě zpět jsem se nervózně prohlížela v odrazech skel, jestli nemám
něco na obličeji nebo jestli vypadám po cestě opravdu tak příšerně.
Hned při příchodu do organizace se mě recepční zeptala, zda jsem v
pořádku.
Tuto zvláštní otázku mi kladli všichni pořád dokola, až mi po pár
dnech došlo, že je to prostě zdvořilostní anglická fráze, na kterou lidé
neočekávají nechápavý výraz, nýbrž odpověď, “ano jsem, co ty”?
Co dalšího jsem poznala v Anglii:
• Angličani pořád jedí máslo, ke všemu a kdykoliv.
• V naší republice jsme zvyklí hodně snídat, normálně obědvat a
málo večeřet. V Anglii se hodně snídá, k obědu máte sendvič s
hranolkami a večeře je tříchodová. Oběd by totiž neměl být tak
velký, aby po něm nebyl člověk unavený. Na večeři se všichni těší
celý den a je to tak trochu společenská událost.
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•

Národní jídlo se nazývá “fish and
chips”, tedy ryba s hranolkami,
přikládá se k tomu zvláštní zelená
věc a chutná to všechno dohromady opravdu divně.

•

V Anglii se jezdí nalevo, ne napravo, jako u nás. V Londýně a ve větších městech máte tedy u
každého přechodu na zemi napsáno, na jakou stranu se máte dívat, když chcete přejít ulici.

•

Angličané jsou velmi slušný národ. Slova prosím, děkuji, s dovolením jsou naprosto běžnou součástí mluvy u všech lidí a při
všech příležitostech.

•

Mají velmi roztomilé cedule s upozorněními.

•

Nekrmte holuby.
Cestování je super! Poznáte spoustu milých lidí
a když se nebojíte můžete si najít nové kamarády!
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•

První den jsem v Londýně
prozkoumala všechny
známé památky. London
eye, Trafalgar Square,
Tower bridge. Na cestě
zpět jsem navštívila méně
známé části Londýna, jako
například East London,
který je oblíbený pro své
pomalované zdi od různých známých i neznámých umělců.

•

Anglie je placka. Zemi
jsem projela z východu na
západ a zpět a nepotkala
jsem jediný kopec.

Výhled na jezero.
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#rozhovor #nová vedoucí

POZNEJ NOVOU VEDOUCÍ
V oddíle jsme na podzimních prázdninách přivítali novou vedoucí Martinu. Kdo to vlastně je,
odkud k nám přišla a spoustu dalších zajímavých věcí se můžete dozvědět v našem malém
rozhovoru.
Přišla jsi k Poutníkům z jiného oddílu, prozradíš nám z jakého?
Z oddílu Roháči, který působí na Kladně.
Jak jsi se o Poutnících dozvěděla a co tě přimělo se k nám přidat?
Čím jsme tě zaujali?
V lednu 2019 jsem jela na Zapalovač, o kterém jsem se dozvěděla od
Asociace Turistických oddílu mládeže. Zaujalo mě, jak to v oddílu funguje. Jak pracujete s dětmi, a že všechno, co v oddíle děláte má nějaký
smysl.
Jsou nějaké zajímavé rozdíly, které mezi oddíly vidíš?
V některých věcech je ten rozdíl větší, v některých menší. Největší rozdíl je v tom, jak pracujete s dětmi a jak se vedoucí navzájem podporují
a motivují.
Líbí se ti u nás zatím? :)
Líbí, jsem ráda, že tu můžu být.
Teď něco o Tobě:
Co studuješ? Víš, co bys chtěla dělat později v životě?
Studuju na Gymnáziu Arabská na Praze 6. Jsem na humanitní větvi, ale
trochu jsem se minula, protože bych chtěla jít po Gymplu na VŠCHT.
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Co ráda děláš mimo oddílovou činnost? Máš nějaké záliby, koníčky?
Ráda lyžuji a obecně mám ráda zimní sporty. Po celý rok hraji softball,
který mě baví svojí různorodostí.
Oblíbené jídlo?
Lasagne a celkově těstoviny.
Čteš ráda? Nebo sleduješ filmy? Pokud ano, co se ti líbí nebo co
zrovna čteš?
Filmový fanoušek nejsem, naposled jsem byla v kině asi dva roky nazpět.
Radši čtu, ale od té doby, co jsem na gymplu, se mi po škole opravdu
knížka otevřít nechce. Když už ji, ale otevřu, tak si přečtu nějakej
thriller nebo detektivku.
Čeho si sama na sobě nejvíc ceníš?
Na sobě si cením toho, že za poslední dva roky jsem se posunula strašně
dopředu, srovnala se se svými problémy a naučila se mít ráda.
Zpět k oddílu:
Mohla by ses na závěr zamyslet nad nějakou zajímavou událostí, která se ti v oddílovém životě přihodila a stojí za sdílení?
Za zmínění stojí hra po městě z listopadovky. Byla to moje první aktivita, pro seniory a byla katastrofální. Půlku pohledů se šiframi mi někdo
ukradl, senioři se ztratili a zjistili až po dvou kilometrech, že jdou špatně, tak se vraceli. Taky nemohli nic najít a pořád mi volali. Při závěrečné reflexi, když už zdárně dorazili do cíle, jsem zjistila jak si to užili a
tak mě původní zklamání ze ztroskotání hry opustilo. Později se ke mně
dostalo, že si hru chtějí někdy zopakovat, a nejvíc nadšení byli z toho,
že mohou chodit po městě o půlnoci a pouštět si nahlas hudbu.
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#sranda #oddílové legrácky

KDYŽ SI HRAJÍ VEDOUCÍ
Na listopadové výpravě nám Bláťa po svém odjezdu poslala kód.
Luštili jsme ho přibližně hodinu, což ve večerních hodinách není málo.
To, co jsme však po vyluštění na místě našli, nám zvedlo náladu. Díky
Bláťo!
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NÁHLED DO ZÁKULISÍ
➢ Známe téma nové celoroční hry, je to Wonkova čokoládovna!
➢ 20. 12. Proběhne vánoční večírek s promítáním. Nezapomeňte na
cukroví!
➢ Bláťa a Brňák jsou manželé! Brňák to náležitě oslavil doděláním
zkoušky.
➢ V Neobyčejné klubovně máme nové záchody.
➢ Od 1. 12. jsme fakultním zařízením PedF UK. Už s námi byli na stáži
dvě studentky katedry biologie a byly super!

Časopis vydávají členové a přátelé oddílu Poutníci.
Vydáno jakožto 45. publikace TON (Tajné oddílové nakladatelství)
Na tomto čísle spolupracovali: Bára, Opičák, Bláťa, Michal, Matějíček,
Brňák, Vlčice
Nepodepsané články: Bára
Přední obálka: Bára
Kontakt:
oddilpoutnici@gmail.com, oddilpoutnici.cz,
Ondřej Turek
(Opičák)
774 570 292
Aktivity oddílu Poutníci podporují ochránci přírody z prostředků MŠMT a MHMP.

Více se o naší nadřazené složce dozvíte na www.emop.cz
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