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Milí Poutníci, 
 

v době, kdy píšu tento úvodníček, se nacházíme ve
velice náročné době. Svět se potýká s pandemií
koronaviru COVID-19. V Česku platí nouzový stav 
a plno zákazů, včetně toho se shromažďovat. Školy,
kroužky i třeba sportoviště jsou zavřené.
 

Poutníci se rozhodli svou činnost, stejně jako další
dobré oddíly, nepřerušovat. Ostatně, stalo by se
tak poprvé po 10, resp. 30 letech, kdy existujeme.
Přenesli jsme však svou činnosti dočasně do online
prostoru. Vznikli Poutníci online! Jak se tak stalo 
a kolik za tím bylo příprav, o tom si můžete přečíst
skoro na konci čísla v kapitole Ze zákulisí. 
 
A co dalšího na vás v aktuálním Poutníkově škrpálu
čeká? Kromě tradičních rubrik jako Fotokoutky 
a Kronika stručně (kde vzpomínáme na proběhlé
akce) to jsou i nové rubriky jako Koníčky Poutníků,
kterou pro vás bude chystat Pytlák, nebo Bářina Jen
pár let zpátky... Těšit se můžete také na básnickou 
a výtvarnou tvorbu Tygra, Draka a Soni :) 
 
Světlo vašim krokům, Poutníci! 

Pěnkava



Strana 3 | Oddíl Poutníci | 4/2020 | www.oddilpoutnici.cz

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY
Každou středu od 16:30 do 18:30 pořádáme v naší oddílové klubovně 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.).
Párkrát do roka se můžete těšit na speciální schůzky (bruslení, plavání, návštěva v
muzeu apod.).
 VÝPRAVY
 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy. Jezdíme na Vánočku
(prosinec), Velikonočku (duben), Lyžo-bobo (únor) apod. 
TÁBOR
Na přelomu července a srpna jezdíme na čtrnáctidenní tábor do našeho tábořiště 
v Zátoce pláňat (kousek od Keblova).
JEDNODENKY a DALŠÍ AKCE
Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou. Občasně pořádáme vzdělávací
akce a na programu máme také akce pro veřejnost, rodiče a přátele.

AKCE BUDOUCÍ

*Vzhledem k pandemii Covidu-19 v ČR není jisté, zda akce proběhnou tradičně (tedy offline), online, 
či nebudou zrušeny úplně. Sledujte proto naše webové stránky (zejména  vždy aktualizovanou sekci
Nejbližší akce). O všem vás budeme průběžně informovat také prostřednictvím e-mailu.

Termín Název Místo* Poznámka
8.-12. 4. Tradičně šlehaný sál Strakonice výprava

25. 4.
30. 4.-3. 5.
7.-10. 5.

22.-24. 5.
15.-16. 5.

6.-7. 6.
12.-14. 6.
26.-27. 6.
3.-6. 7.
25. 7.-8. 8.

Tajemství Traperovy pánve
Čarodějnice

24 hodin na koloběžce
Hi-Tech sál
TopGear
Pendrekový sál
Stavění tábora
Voda pro Kmen 
Letní tábor 2020

Krhútská louka

Kmenová akce
Divoká Šárka
TZ Mezno
Zátoka pláňat

Zátoka pláňat
Ralsko

Zátoka pláňat

výprava

výprava

pro Kmeňáky

pro Kmeňáky

18. 4. Návštěva JZD Jirny jednodenka

POUTNICKÝ ŽIVOT
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Borcovka: Na den koželuhem

Mikulášská (speciální schůzka)

Večerní hra: Albertov

Nebeský sál (Vánočka 2019)

Putování za vánoční vločkou (jednodenka) 

Vánoční večírek 

Schůzka na ledu (speciální schůzka)

Borcovka se uskutečnila 1. 12. 2019 v Neobyčejné klubovně a děkujeme za ni Ondřejovi
„Šutrovi“ Bartošovi! Nejprve jsme si představili všechny potřebné nástroje a pak se pustili
do samotné výroby. Z půlky krávy se dělaly opasky, brašničky, pouzdra na mobil, obaly
na nože a peněženky na klíče. Vyzkoušeli jsme si nejenom řezání, ale také šití, děrování 
a lepení. Byl to zkrátka den provoněný kůží. 

I letos přišel Mikuláš s čertem a andělem... 

Letošní večerní putování Prahou nebylo tolik zmrzlé, jak pamatujeme z jiných let, kdy jsme
šli s vidinou horkého čaje co nejrychleji k cíli... 

Prošli jsme Divokou Šárku od shora až dolů, pak šli kolem funkcionalistických vil u Baby 
a umělou zříceninu jsme si i prohlédli. Po pokochání výhledy jsme zamířili do Lysolají 
a prošli se přírodní památkou Housle. 

Na vánoční výpravu jsme se vydali do Mukařova. Bydleli jsme v bývalé škole s velkou
kuchyní, tělocvičnou i jídelnou. To vše měl Willy Wonka v Nebeském sále. Zaúkoloval nás 
s pomocí při výrobě cukrových pusinek, bramborového salátu, přípravě vánočního
stromku, ozdobiček, ale i cukrové vaty. Neminuly nás oblíbené tradice jako pouštění
lodiček, rozkrajování jablek, nebo obdarovávání se a jezení štědrovečerní večeře.
Tradice, kterou jsme neznali, byla pomazání medem, abychom měli další rok štěstí a lásku.
Willy Wonka nás pěkně namazal!

Společně jsme si připomněli, jaký jsme měli rok s Rychlými Šípy. Mirek, Červenáček, Dlouhé
Bidlo, Bohouš a Vontové se za námi na chvíli přišli podívat. Po shrnutí celého roku ve
fotkách jsme zhlédli premiéru táborového filmu. Následovala dražba obrazu a vyuděného
masa od Fíka. Celé promítání jsme zakončili tombolou. Penízky se budou hodit pro další
činnost, kterou již plánujeme. Zejména na produkčně náročný letní tábor 2020. Poté
následovalo setkání, které probíhalo jako příjemné klidné posezení v Neobyčejné
klubovně, kde jsme si společně popovídali.

Letošní bruslení na Ovocném trhu jsme si ujít nenechali, stejně jako v letech předchozích. 
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Žvýkačkové mámení (únorová výprava)

Přípravný víkend k táboru 2020

Cukrová hora (Lyžo-bobo 2020)

Zapalovač 2020
O posledním lednovém víkendu jsme uspořádali již třetí ročník vzdělávacího
kurzu Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí. Dvacet šest nadějných účastníků
prošlo intenzivním vzdělávacím kurzem, jehož součástí byly i inspirativní aktivity 
či společenský večer s deskovkami a kytarami. Na kurz přijeli i někteří absolventi z minulých
let, kde sdíleli své zážitky a posuny. 

Na lyžobo jsme se tentokrát vydali na Cukrovou horu do Lužických hor, a to v čase, kdy
se na této hoře nachází ten nejjemnější cukr k výrobě Wonkova tajemství (Cucnakladě). 
I když to z počátku vypadalo na bláto-pěšo, nakonec jsme se sněhu dočkali. Výpravu
jsme zahájili Umpalumpaliádou. Během ní mohly děti získat nejrůznější dochucovadla pro
výrobu vlastního “Cucunakladě”. To se nakonec podařilo a na dobrůtce si s námi
pochutnal i Willy Wonka.

Vedoucí a Rádce Korbič namysleli dějovou linku tábora a další akce do konce roku
2020. A samozřejmě tisíce vykutáleností, které v současné době prozrazovat nechceme.
V době volna jsme si zahráli ping-pong bez míčku a bez pálek, tužkové automobilové
závody či „stupidní“ hry na Facebooku. Též proběhla aktivitka zaměřená na oddílové
hodnoty, kde jsme nakonec vymysleli víkend sami pro sebe, který si užijeme.

Popcorn 2020
V Neobyčejné klubovně jsme uspořádali akci pro absolventy všech ročníků Zapalovače.
Po celý víkend byl zajištěný program v podobě sdílení příkladů dobré praxe, hraní her,
zkoušení nových, představení osobních pokroků, prohlídky města jinak, než turisticky, řešení
výzev v oddílech a jiné věci, na které běžně čas nezbývá. V konferenční části pro
veřejnost proběhlo 5 přednášek. Bylo to inspirující a těšíme se na další ročník, který se
uskuteční v Plzni.

Už cesta na výpravu byla celá zvláštní – do Bělé pod Bezdězem jsme totiž jeli městským
autobusem zv. harmonika, a to do konce i po dálnici! Podivnosti pokračovali, když se
objevil různobarevný a prskající Umpalumpa a nabídnul nám žvýkačky. Nebylo nám po
nich moc dobře, stejně jako Wonkovi, který začal vzpomínat na dětství. Po objevení
zubních kartáčků jsme pochopili, že návštěva u zubaře, Wilburova Wonky, nás nemine. Ve
Žvýkačkovém sálu jsme se potkaly i s Fialkou Garderóbovou a její matkou. Fialka se
chlubila, že je mistryně ve žvýkání a že chce jako první ochutnat prototyp Zavřihubky.
Nedbala na Wonkovo varování a doplatila na svou pýchu. Zmodrala, nafoukla se jako
borůvka, a proto jí museli Umpalumpové odkutálet do moštárny. 
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FOTOKOUTEK
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Začalo už během minulého školního roku,
od tábora jsem se prokousával oddílovou
zkouškou a moje tempo nebylo bůh ví jaké.
Tu přišel Opičák, že už i Koza dal slib, do
kdy to udělá, a co tedy já? Po chvíli
hecování jsme se domluvili na sázce. Buď
to stihnu do konce února 2019, nebo
budu muset nahrát video, jak skáču 20
placáků do bazénu a dát ho veřejně do
firemního messengeru. Opičák se v případě
prohry měl postavit na hlavu☺
 

Nakonec jsem úkol splnil s třídenním
zpožděním. Poslední den jsem nesplnil bod
týkající se rozpoznání listů strom, k těm se
ještě vrátíme. Nicméně Op byl spokojen
s tím, že jsem to dotáhnul, a tak se nade
mnou slitoval a na hlavu se stejně postavil. 
 

Dlouho jsem pak čekal na to, kdy přijde
samotný tajný bod, až nadešel den na
táboře 2019, 

kdy jsem poprvé v životě předstoupil před
kmenovou radu,  kam mě dovedl Dráček
jako poslední člen kmene. 
 

Rada mě seznámila s úkolem, který zněl: 
„Od září do konce října budeš dostávat
různé úkoly, které budeš muset splnit.
Všechny budou vždy označeny velkými
písmeny TB. Úkol ti může zadat kdokoliv
z kmene a jejich zadání můžeš očekávat
různými způsoby.“ 
 

Když jsem si toto zadání vyslechnul, ještě
jsem nevěděl, jak kreativní lidé v kmeni jsou
a co všechno se může pod označením
různými způsoby/kanály skrývat... 
 

Je tu 1. září a dobrodružství začíná. Jsem
čerstvě ženatý a užívám si líbánky s Bláťou.
Najednou v messengeru TB od Opa: 
„Přečti si report z tábora a připoj jeden
komentář.“ 

MOJE CESTA DO KMENE POUTNÍKŮ
Dne 26. 10. jsem se stal součástí kmene oddílu Poutnicí. Co tomu předcházelo? 
Jaká byla moje cesta? To se dozvíte v následujícím článečku, který jsem vám před
pár týdny slíbil na Facebooku. Omlouvám se, že je delší, ale je to zážitek.
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Plním hned ten večer a říkám si: paráda,
mám na týden vystaráno. Na dovolené
jsem nakonec plnil ještě 3 další úkoly...
Úkolů bylo celkem 33, takže vám nemůžu
vylíčit každý, ale přeci jen některé stojí za
zmínku. 
 

Představte si, že jdete ráno do práce a za
stěračem lístek se vzkazem: 
„TB: Udělej 10 sklapovaček☺“ 
Nebo, koho vám připomíná? 
„TB: Běž do květinářství a kup květinu 
a věnuj jí první ženě, kterou potkáš.“ 
No rukopis je jasný, byl to Op. Pak byly
úkoly, které jsem si doslova užil:
„TB: Kup si zmrzlinu, pořádně si to užij 
a natoč se.“  „TB: Udělej si každý den 10
minut času jen pro sebe (na 14 dní úkol).“ 
„TB: Udělej každý den někomu radost.“
 

U tohoto tajného bodu se ještě zastavím.
Ze začátku jsem Bláťu proklínal. Ale
nakonec se to proměnilo v něco moc

příjemného. Užíval jsem si dělání radosti
ostatním. Jen mě mrzelo to focení jako
důkaz, protože pak to lidé nevnímali, jako,
že je to od srdce. Škoda, že to nemohlo
být jen tak.
 

Slíbil jsem, že se vrátím ke stromům. Nebyla
by to Vlčice, aby mě neprověřila. Tak jsem
se musel vyfotit s 5 stromy. Našel jsem
nakonec 4 z nich, jenom ta jedlička mi
unikla, a to jsem za ní jel až na Moravu, na
Zámek Lednice! V obrovském parku ani
jedna jedlička. Zkoušel jsem i pražské parky,
taky nic.
 

Než přejdu k samotnému předstoupení
před radou, tak se dotknu ještě originálních
způsobů doručení TB. Už jsem psal 
o vzkazu za stěračem. Messenger asi každý
čekal, stejně tak mail, či SMSku. Když jsem
však dostal první mail do práce, začal jsem
být pozornější celý den. Následovaly
zprávy od mých kolegů. Představte si, že
vám někdo z práce donese balíček oříšků,
když ho otevřete najdete v něm papírek 
a na něm TB. Pak přijdete na oslavu 30 let
oddílu Tuláci Karlín a tam někdo ohlásí na
mikrofon, že má dopis pro Brňáka a co na
něm? TB! Musím říct, že to už jsem šel
opravdu do kolen. 
 

No a máme tu 26. říjen, je večer a my se
chystáme na večerní program. Vím, že nás
za chvíli čeká program pro Seniory, ale
zatím máme chvíli pauzu. Dáváme
s Pěnkavou do kupy jídelnu, a tak nějak si
všímám, že zmizela většina vedoucích.
Najednou si pro mě do jídelny přijde
Dráček. To už jsem tušil, že se něco děje. 
 

 

MOJE CESTA DO KMENE POUTNÍKŮ
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Říkám si a sakryš, mám u sebe vytisknutou
mapu všech úkolů, kterou jsem na podzimky
měl mít (další TB)? Uff, mám ji u sebe, tak
snad to klapne. Předstupuji před radu, oba
s Dráčkem pozdravíme. Snažím se smát
a být pozitivní, abych zakryl nervozitu.
 

Následně mám radě sdělit, co mi TB dal.
Co to tedy bylo? Uvědomil jsem si, že když
chci, nezapomínám! Klíčem je si věci psát
a být důsledný při plnění, kontrolovat si
zápisky. Hlavně jsem si uvědomil, že o to,
být v kmeni, opravdu hodně stojím.

Často jsem úkoly plnil s velkým vypětím sil i
přes pracovní povinnosti a šlo to. Některé
úkoly mi ukázaly cestu, jak odpočívat a do
svého života vrátit více radosti. 
 

Jestli má být tajný bod na míru, tak tohle
opravdu sedlo! Upřímné a velké díky patří
všem v kmeni, kteří se na tomto
dobrodružství podíleli a umožnili mi ho
prožít. Držím palce všem dalším, co budou
o svoje místo v kmeni teprve bojovat!
 

(Brňák)

MOJE CESTA DO KMENE POUTNÍKŮ

POUTNICKÁ TVORBA

(Soňa)
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FOTOKOUTEK
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V dnešní uspěchané době, mnohým z nás
nezbývá čas na žádné aktivity, natož
starost a péči sami o sebe. Jsem moc ráda,
že si najdeme čas na to, abychom mohli
s radostí plánovat a vytvářet hodnoty
důležité pro náš oddíl. Ale dost o nás
dospělácích!☺
 

Tento článek chci věnovat vám,
prckům, bez kterých by tento oddíl nemohl
být. Mnozí z vás jezdí pravidelně na
výpravy a dochází na schůzky. Přesto si
najdete mimo školy čas i na koníčky.
Příkladem, který vám chci představit, je
Drak. Už rok a půl dochází do kroužku
karate Kamiwaza. Každé úterý na hodinu
karate a pátky na hodinu kumite.

Jelikož minulý rok splnila zkoušku na bílý
pásek 9kyu, zúčastňuje se mnoha
závodů. Tento rok čeká Draka zkouška na
8kyu žlutobílý pásek. 
 

Jsem moc ráda že se Drak dostala
k trenérovi Lukášovi, který získal minulý rok
černý pásek a tento rok skončil na 2. místě
v kumite na ME. Lukáše bych mohla
přirovnat k našemu Opičákovi: super mladý
kluk věnující se dětem. Jsem moc ráda, že je
Drak velký bojovník. I přes neúspěchy se
nevzdává. Jsi Super holka, prosím vydrž!☺
 

I v dalších číslech Škrpálu se můžete těšit
na zajímavé koníčky našich Poutníků. 
 

(Pytlák)

KONÍČKY POUTNÍKŮ

KVÍZ OD SONI
Najdi 15 jmen řeckých bohů a bohyň. Za řešení zaslané na poutnický e-mail získáš 1 měňák.
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Nastal den D a já vyděšená stála před ZŠ
Hostýnská a koukala na ty divný lidi, co se znali 
a ještě se nějak divně zdravili. Co mě potěšilo
bylo, že nejsem nejmladší a také to, že hlavas byl
pro změnu Michal. Po vstupu do autobusu jsem si
sedla k jedné sympatické holce, se kterou jsem pak
trávila několik let ve stanu. Po příjezdu do Zátoky
jsem se do toho místa zamilovala a ta
zamilovanost mi zůstala do teď ☺ První setkání 
s oddílem zajistilo mé působení na mnoho dalších
let, ale hlavně jsem byla první dítě, které se
dostalo do oddílu přes internet ☺

Mé první setkání s oddílem bylo v mých skoro 11
letech. K započetí mého oddílového života se
váže krátký, ale pro mne hodně významný příběh.
Psal se rok 1998 a já měla jet již 4. rokem na tábor 
s kroužkem, který jsem pravidelně navštěvovala,
míčových her. Hlavasem byl Michal, ale Králík. 
 

Někdy v květnu tohoto roku nám dali echo, že pro
malý zájem se na tábor nepojede. Mamka začala
hledat, tenkrát už na internetu v práci, kam by mne
poslala. Prioritní pro ní byla cena, datum 
a samozřejmě, jak se tábor prezentuje. Nakonec
našla dva. Jeden byl až někde na Moravě a druhý
byl u Keblova. 
 

Po zjištění si, kde se jaký tábor nachází, jsem se
rozhodla pro ten u Keblova, nějaký oddíl Tuláci.
Mé rozhodnutí hlavně vedlo to, že kdyby se mi
tam nelíbilo, mohla bych se sebrat a utéct 
k babičce, která byla asi 40 km od tábořiště.
 

JEN PÁR LET ZPÁTKY...
Přemýšleli jste někdy o tom, že vedoucí byli také někdy děti? O tom, že se klepali
na hlídce, zapálili oheň až na čtvrtou sirku (někteří dodnes), nadávali na službu 
a s nevolí domývali nádobí, ačkoliv ostatní si plnými doušky vychutnávali volno?
Ne? Tak mrkejte.

BLÁŤA

MATĚJÍČEK - MATĚJ „PAJDÁK“

Do oddílu mě přihlásila moje máma, když mi bylo
šest a půl. V Domě UM v Malešicích byly letáčky
dvou oddílů. Máma vybrala Tuláky a tam mě 
s Opičákem přihlásila.
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Já jsem přišla do oddílu relativně pozdě – ve svých
11 letech (to ale vůbec nevadilo, vzhledem
k mému chování 9 letého kluka). Moje mamka
(podobný příběh, jako u Bláti) pro mě hledala na
léto co nejlevnější tábor (myslím, že jsem jí už
jednoduše lezla na nervy, ale to samozřejmě nikdy
nepřizná). Ten Tulácký vypadal velmi sympaticky 
a velmi lacině. 
 

Když jsem přijela poprvé na sraz, strašně moc jsem
se styděla. Naštěstí jsem neměla problém se
s někým začít jen tak bavit. Nejvíce si ale pamatuju
na můj první rozhovor s Bláťou, která byla tou
dobou už vedoucí, myslím, že jsme se bavily o
dívčích časopisech a mně to přišlo vážně super. 
 

Já, jakožto vlčí dítě zavřené v lůně velkoměsta,
jsem si zamilovala Keblov okamžitě. Konečně
místo, kde jsem mohla lítat do zemdlení (ne vážně,
z mého prvního tábora si pamatuji jen, jak pořád
běhám), bryndat, smrdět, válet se v trávě, spát ve
spacáku a bát se na bojovce. 

BÁRA

JEN PÁR LET ZPÁTKY...

Přibližně kolem mých 14 let jsem měla krizi, tu jsem
však zdárně překonala a můžu na táborech směle
smrdět dál!
 

Na příští výlet do historie vedoucích se můžete
těšit v některém z dalších vydání Škrpálu.
 

(Bára)

ZVÍŘECÍ LÁSKA
Můj bílý pes, jmenuje se DUK

je hodný hravý kluk.

Ze srdce ho miluji,

celou dobu zbožňuji.
 

Láska je k němu stále větší, 

nikdo mě o jiném nepřesvědčí.

V zimě je mu nejlépe, 

má nejhezčí kožich na světě.
 

(Drak)
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O KAMARÁDCE
Znám jednu dívku, 

o které se mi večer zdá,

překrásné oči, úsměv i srdce má.

Vlasy dlouhé až na záda,

to je velká paráda.

Možná, že právě teď slyší tahle slova a

možná, že už víš, 

že ty si Ona.

Jsi jak zlaté sluníčko,

ty má milá SONIČKO!
 

(Tygr)

POETICKÉ OKÉNKO
U ohně sedím, přemítám 
o všem, co jsem kdy uviděl,
o lučním kvítí, motýlech 
z letních dnů, 
kterými jsem šel;
o žlutém listí, 
babím létě v tolika 
prošlých podzimech;
o mlze, o stříbrném slunci,
svištění větru ve vlasech.
 

U ohně sedím, přemítám,
jaký to asi bude svět,
jaké to bude dočkat zimy
a jaro - to už nevidět.
 

Vždyť všechno,
co jsem neviděl,
je víc nežli to viděné!

Zdroj: Facebook, otevřená skupina Poezie pro každý den

John Ronald Reuel TOLKIEN 
*3. 1. 1892 - 2. září 1973

A každé jaro 
v každém háji
je zase jinak zelené.
 

U ohně sedím, přemítám
o lidech z dávno
přešlých let
a o lidech, jež nepoznám,
a jaký bude jejich svět,
však zatímco tak přemítám
o časech dávno minulých,
zdaleka krokům 
naslouchám, kdy poutník
stane ve dveřích.
 

Byl studený, šedivý den
na konci prosince.
Východní vítr vál holými
větvemi stromů a zmítal 

temnými borovicemi 
na kopcích.
Nízko nad hlavou se hnala
temná potrhaná oblaka. 
 

(Pán prstenů 
– Společenstvo Prstenu)
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VTIPY, TIPY, HÁDANKY

Nákres výstavby metra. 
Poznáš o jakou stanici 
se jedná? Pokud ano, 
řekni si Opičákovi o 1 měňák.

OPIČÁKOVA
HÁDANKA

iRozhlas - Věda - Příroda
Novinky.cz - Věda a školy
ČT24 - Věda
Scienceworld.cz
ABC - Abicko.cz

PAJDÁKOVY TIPY

Jednou Tyranosaurus sežral
Chucka Norrise, byla to
poslední věc, kterou udělal.

VTIP OD PĚNKAVY

DESATERO 
BEZPEČNÉHO INTERNETU
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.
2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku       
 neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.
3. Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
5. Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. 
7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě 
 dokonce vyděsí.
8. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Zdroj: Bezpecnyinternet.cz/deti



Strana 18 | Oddíl Poutníci | 4/2020 | www.oddilpoutnici.cz

Není asi překvapením, že v případě
uvažovaného vakua bychom takto mezi
dvěma body kmitali donekonečna a cesta by
nám vždy trvala stejně dlouho. Vaše tělo by
od počátku zrychloval směrem ke středu Země.
V přesném gravitačním středu byste dosáhli
maximální rychlosti a druhou část cesty byste
pouze zpomalovali. Na tomto příkladu je
fascinujícím faktem, že ona maximální rychlost
je rovna první kosmické rychlosti na povrchu
planety, cca 7,9 km/s. Aneb další příklad toho,
že družice, astronauti a všechno ostatní, co
ve vesmíru obíhá, nezažívá nic jiného než
volný pád (stav beztíže).

VĚDĚLI JSTE?
Zdroj: Facebook.com - ESERO Česká republika

Asi nikomu neuniklo, že rok 2020 je rokem
přestupným a má tak 366 dní. 
Rokem myslíme dobu, za kterou planeta
obkrouží hvězdu (v našem případě Slunce).
Dnem je zase otočení planety kolem své osy.
A jelikož to tak trochu nevychází na plné
otočky, zavedly se přestupné roky. 
Jak by to ale vypadalo, když bychom třeba žili
na jiné planetě? Třeba Venuši? Dejme tomu, že
by tam panovaly podmínky, které bychom
vydrželi. Pak by tam náš den ale trval 5832
hodin! Jelikož Venuše obkrouží Slunce za 5393
hodin je tam tak den delší než rok! A navíc:
Ještě se ta žhnoucí planeta otáčí naopak.

Závěrem ještě jedna
zajímavost o vzdálenosti
Země a Měsíce...
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Velikonoce patří mezi mé nejoblíbenější svátky.
Proč? Hlavně pro to, že je obvykle trávím se svou
rozšířenou rodinou na Moravě. A můžu si tak užít
všechny tradice, jak se patří. Vaření a pečení,
pletení pomlázek, vyfukování a zdobení vajíček...
polévání opozdilých koledníků:) 
 

Ale co jsou to vlastně Velikonoce? Kdy, kde 
a proč tento svátek vznikl? Víte to? 
 

Naše velikonoční svátky vycházejí z pohanských
svátků Slovanů a Germánů, které oslavovaly
procitnutí přírody ze zimního spánku
(např. Beltain, Morana). Jejich úkolem bylo zbavit
se všeho starého, očistit domácnost i tělo od
chorob, připravit se na znovuzrození přírody. Byly
to svátky jara, které oslavují probouzení přírody,
její plodnost, naději a lásku. 
 

V současnosti jsou Velikonoce nejvýznamnějším
křesťanským svátkem a mají připomínat
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Se svátky se pojí také
školní prázdniny, které letos připadají na termín
od 9. do 13. dubna. 

(Pěnkava)

VELIKONOČNÍ POVĚRY A ZVYKY
Modré pondělí: vyvěšují se modré látky
Šedivé úterý: vymetají se pavučiny a uklízí se
Škaredá (Černá) středa: vymetají se komíny a kdo
se mračí, tak mu to zůstane každou středu v roce
Zelený čtvrtek: jí se zelená jídla (špenát, kopřivy,
řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý. Vesnicemi
obcházejí až do soboty „klapači“ = chlapci 
s řehtačkami.
Velký pátek: den smutku. Podle starobylých pověr
se v těchto dnech otvírala země s poklady,
nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se
prádlo.
Bílá sobota: doma se bílilo. Vaří a pečou se
obřadní pokrmy, např. mazance a beránci, muži 
a chlapci pletou pomlázky, ženy a děvčata zdobí
vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): jedly
se pokrmy posvěcené v kostele. Každý, kdo do
domácnosti přijde, musí být pohoštěn. 
Velikonoční (Červené) pondělí: v tento den mají
ženy a dívky darovat červené vejce a dívka měla
být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ
Zdroj: Cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
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VELIKONOCE SE BLÍŽÍ 
Ano, Velikonoce se blíží, a tak si pro vás Pytlák připravila DIY (návody) velikonočních ozdob. 

větvičky přírodní nebo umělé 
nádobu (květináč, vázu, kyblík...)
aranžovací hmotu (lze nahradit např. montážní pěnou)
papírovou velikonoční trávu nebo např. mech
sádru

VELIKONOČNÍ STROM
Návod, jak vytvořit kouzelný velikonoční strom. Záleží pak
už jen na Vás, zda na něm vyrostou vajíčka, květinky 
a nebo na něj usednou veselí ptáčci.
 
Potřebujeme:

 
 Hezky tvarované větvičky dle potřeby svážeme nebo
nastříkáme barvou. Pokud se nám podařilo najít větvičky
„dokonalé“ už v přirozeném tvaru a barvě, určitě je tak
ponechte a již ničím „nevylepšujte“. 
Nádobu vyplníme aranžovací hmotou, do které zapícháme
větvičky. Pokud chceme vytvořit pevné aranžmá, vše
zalijeme sádrou. Můžeme také použít pro vyplnění prostoru
a upevnění větví kameny nebo montážní pěnu.
Po vytvrdnutí sádry zakryjeme její povrch papírovou trávou
nebo mechem. Hotový stromeček ozdobíme dle libosti a
vkusu.

skořápky
krabici na vajíčka
semínka (trávy, pšenice, pažitky, mini fazolek, hrášku...)
zeminu (lze nahradit navlhčenou vatou)
drobné kamínky

VELIKONOČNÍ MINIZAHRÁDKA
Vyrobte si originální velikonoční minizahrádky ze skořápek.
 
Potřebujeme:

 
 Vejce „vyklepneme“ tak, abychom zachovali větší část
skořápky nepoškozenou. Skořápky pečlivě vymyjeme 
a necháme oschnout. 
Na dno skořápek umístíme menší kamínky jako drenážní
vrstvu. 
Nasypeme zeminu, osivo a opět slabou vrstvu zeminy.
Důkladně zalijeme.  Zeminu udržujeme stále vlhkou.
Nejpozději do 5 dnů vyraší klíčky a do 14 dnů máme
hotové vajíčkové pankáče :-)
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ZE ZÁKULISÍ

Poutníci vlivem koronaviru jedou v online módu. Východiska pro pozastavení offline
setkávání se můžete dočíst na našem webu.
 

Rád bych ocenil všechny vedoucí, Rádce, rodiče i děti, kteří do naší činnosti vkládají
neuvěřitelné množství energie. Přerod do online prostředí ze dne na den nebyl
jednoduchý, ale tuhle výzvu jsme zvládli. Posunujeme se každým dnem v tom co a jak
dělat. A inspirujeme tak i ostatní oddíly, pro které jsme sepsali článek na webu 
a podívejte, jaký zájem to zvedlo (viz graf nahoře).
 

Zkrátka jedeme si bomby, ačkoli to bylo a je náročné. Ta energie se ale vrací. Z báječné
online výpravy, z e-táboráku, z namluvené knihy Karlík a továrna na čokoládu, 
z workshopů online, schůzek v podobě videokonferencí a livestreamů na Youtube, 
z facebookové skupiny Poutníci online, z nového Poutníkova škrpálu a hlavně – z toho,
jak nám píšete, že to vás děti, vás rodiče a vás kamarádi z dalších oddílů – baví. 
 

Má to smysl.
 

(Opičák)

Vlčice dostala březový lístek barvy světlemodré. Pěnkava dostala březový lístek barvy
zelené. Šákul, lektor Zapalovače a spřátelený vedoucí obdržel lístek barvy světle modré.
Pajdák se stal hlavním koordinátorem distribuce informačních letáků pro seniory během
epidemie COVID-19 pod Českým červeným křížem. Dalšími dobrovolníky zde či pro Prahu 10
jsou Opičák, Isabella, Šákul, Mistr Jarka, Mylun, Kejka, Olga, Kejka. Přidej se i ty!
Přípravy na tábor pokračují. Nezapomeňte včas odevzdat všechny náležitosti. Více na
oddilpoutnici.cz/tabor.
Nevěřte výmyslům, že koronavirus byl vytvořen k snížení populace a že pandemie je pouze
úpravou dat. CIVID-19 je vysoce nakažlivý a má dopad na kvalitu života.
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