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Možná už si ani nevzpomínáte na dobu, kdy přišlo
rozhodnutí o tom, že pozastavíme offline činnost.
Stalo se tak v den schůzky 11. 3. 2020 kolem sedmé
ranní. Ještě týž den jsme uspořádali první online
schůzku. A do online módu se přesunuli na celých
111 dnů.
     Bylo to zatraceně náročné a co tak pozorujeme
na dětech i vedoucích, uvědomili jsme si jednu věc.
Chceme být spolu naživo a žádný online mód
dlouhodobě nenahradí mezilidský kontakt při
společných zážitcích, které jsou vázány i na stejné
fyzické místo.
     Vybavuje se mi jedna písnička od Katapultu s
názvem Až: "Až za nás budou počítače přemýšlet...
Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát: 'Co
děti, mají si kde hrát?'" My si to naštěstí měli možnost
uvědomit zavčas. Jak s tím naložíme, je na nás
všech.
     Nyní jsme na táboře, který se naštěstí povedlo
zrealizovat a situace dovolila. Pojďme si ho užít a
radovat se z toho, že můžeme být spolu, že můžeme
sedět u táboráku a zpívat písně bez roušek, že
můžeme běhat po lesích a podávat si ruku při
přijímání nových správných Poutníků do Kmene.

Opičák
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ODDÍLOVÉ SCHŮZKY
Pořádáme každou středu od 16:30 do 18:30 v oddílové klubovně. Na nich
smysluplně trávíme čas. Pobavíme se při hrách a něco se naučíme (zdravověda,
vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu aj.). Občasně míváme speciální schůzky
(bruslení, plavání, návštěva muzea apod.). Schůzky jsou důležité pro pravidelné
setkávání členů oddílu a slouží i jako příprava na výpravy a tábory.

VÝPRAVY
Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní pobytové akce. Mnohdy jsou
zaobaleny příběhem (celoroční hra), který vrcholí na táboře. Máme však i akce jako
vánoční výpravu, velikonočku, Lyžo-bobo, puťáky apod.

TÁBOR
Na přelomu července a srpna jezdíme na čtrnáctidenní tábor do našeho tábořiště 
zvaného Zátoka pláňat. Zde děti nejvíce osobnostně rostou, zažívají dobrodružství,
navazují důvěrné vztahy a získávají dovednosti pro celý život!

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
Termín Název Místo* Poznámka
28.–30. 8. Bourání tábora Zátoka pláňat

18.-20. 9.
17. 9.

3. 10.

16.-18. 10.
29. 10. – 1. 11.
7. 11.

20.–22. 11.
18.-20. 12.

Sraz oddílů
komunitní a sousedské
setkání ve Vršovicích
Den nejen pro popálené
děti
Čarotajné dobrodružství
Podzimky
3. narozeniny NK

Listopadovka
Vánočka

Měsíční údolí

NK + okolí

Blatenka

NK
Blansko u Brna

???

výprava

Pořádá radnice

výprava

11.-13. 9. Kydání hnoje Okolí Prahy Pouze vedoucí

POUTNICKÝ ŽIVOT

Spíme ve stanech
NK

Pro veřejnost

pro vedení

Vedoucí + Senioři

13.-15. 11. CVVZ věk 15+Č. Budějovice
???
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KRONIKA STRUČNĚ
11. 3. - pozastavení offline činnosti

18. 3. – 30. 6. #koronachallenge

Skleněný létající výtah - online výprava

Vynášení Morany

Velikonoční online výprava

V brzké ranní hodiny jsme se jako vedoucí jednohlasně shodli na
uzavření online činnosti minimálně po dobu uzavření škol. Ještě ten
den proběhla historicky první online schůzka, která běžela jako
livestream na Youtube. Tématem byl koronavirus. Záznam si
prohlédněte zde: youtu.be/5Q8aNE2EiQk Schůzky v online režimu
běžely až do konce školního roku. Od června se online režim
propojoval s účastíky v offline módu.

Hra #koronachallenge běžela od 18 do 30. 6. 2020 (tedy 104
dnů) jako jeden z alternativních programů v rámci koronakrize. Vítězi
se staly Soňa, Drak a Martin. Jednalo se o systém různých výzev,
které bylo možné plnit. Veškeré výzvy a pravidla hry jsou k nalezení
zde: oddilpoutnici.cz/poutnici-online

Pomohli jsme Willy Wonkovi uklidit okolí továrny, zjistit proč se třídí odpad a jak ho
znovuvyužít. Vše uváděla videa s patřičnou tématikou a sdílelo se na skupině Poutníci
online o sto šest. Vyčistili jsme pár parků a lesů od odpadků a užili si spoustu zábavy
třeba vyráběním naušnic z petláhví. A na závěr proběhl e-táborák se svíčkami skrze
videokonferenci.

Vynášení smrti (Morana, Morena, Mořena) a vítání jara je západoslovanský lidový
zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Prožili jsme ho každý zvlášť tak, že jsme shlédli
dokument či pohádku, vyrobili si vlastní malé Moranky a vložili k nim vzkaz, co spolu se
zimou chceme vynést a zbavit se toho do dalšího roku. Moranky jsme pak zapálili a
vhodili do řeky. Vše jsme spolu sdíleli online.

Na Velikonoční online výpravě jsme zažili mnohá dobrodružství. Společně s Bláťou,
Brňákem, Bebinou, Pytlákem a Fíkem jsme společně vytvářeli možné i nemožné. Ve středu
jsme se setkali a přečetli si kroniku z únorové výpravy. Během zeleného čtvrtka jsme měli
různorodé úkoly a odpoledne po kvízu jsme barvili kraslice pod vedením Bebči. Velký
pátek přinesl pečení mazance s Fíkem a vyrábění dekorace s Pytlákem. Bílá sobota byla
ve znamená pečení velikonoční nádivky s kopřivou a procházky po našem tábořišti.
Naším průvodcem pro tento den byla Bláťa. Po procházce nám na přání hrála Baruše
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KRONIKA STRUČNĚ

Namlouvali jsme audioknihy

Předčítač

Předání Březového lístku online

a Vačičák. Neděle byla posledním dnem naší online výpravy, kde jsme se naučili barvit
vajíčka netradiční metodou opět s Bláťou a plést pomlázky z 8 a 9 prutů s Brňákem.
Zároveň byly probrány ctnosti Nadšení, Úcta, Vytrvalost a Samostatnost.

V době koronakrize jsme udělili naší vedoucí Báře Březový lístek online. Ptáte se, jak je to
možné, když se musí shánět podpisy? A jak se to doručuje v době karantény? Na všechny
otázky vám odpoví následující video. https://youtu.be/F3TUla6eWdo

Absolventi a lektoři kurzu Zapalovač se rozhodli potěšit vás předčítáním úryvků z knížek a
zpříjemnit vám i sobě večer.

Pálení čarodějnic online
Willy Wonkovi někdo ukradl kakaové boby. Během online výpravy jsme se dopídili k tomu,
že je to spojené s čarodějnicí, kterou jsme virtuálně pomáhali panu Wonkovi  najít.
Správně jsme určili stát i oblast. Nacházela se v Krkonoších. Během výpravy jsme každý
vyráběl vlastní čarodějnici a pak jsme ji ve stejný čas se sdílením na živém vysílání na
oddílovém Instagramu spolu s Wonkou upálili a opekli si vuřty. Martina nás naučila navíc
péct perník. Kakaové boby Wonka našel a Umpalumpové si na nich zaskotačili.

Nahrávali jsme audioknihy - někteří Senioři, vedoucí, ale i kamarádi z jiných oddílů, rodiče,
zkrátka kdo chtěl. Namluvené audioknihy si můžete poslechnout na oddílovém Youtube v
playlistu Mluvené slovo. Pohodlně je též vyhledáte na webu Poutníci online pod zadáním
oddilpoutnici.cz/poutnici-online

24 hodin na koloběžkách online
Je za námi první online distanční závod 24 hodin na koloběžkách. Účastníci jsou jistě
znavení, ale také právem pyšní na své první místo se 143 “kolečky” a 228,8 ujetými
kilometry. Jel se 15.–16. 5. 2020 a zúčastnily se ho 3 stáje (Smraďoši, Wemena a
Židovice).

Otevřeli jsme online-offline mód 24. 5. 2020
Poutníci online-offline byl režim, kdy jsme propojovali offline schůzkaře s online schůzkaři.
Takové propojení trvalo do konce června.
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Na Velikonoční online výpravě jsme zažili mnohá dobrodružství. Společně s Bláťou,
Brňákem, Bebinou, Pytlákem a Fíkem jsme společně vytvářeli možné i nemožné. Ve středu
jsme se setkali a přečetli si kroniku z únorové výpravy. Během zeleného čtvrtka jsme měli
různorodé úkoly a odpoledne po kvízu jsme barvili kraslice pod vedením Bebči. Velký
pátek přinesl pečení mazance s Fíkem a vyrábění dekorace s Pytlákem. Bílá sobota byla
ve znamená pečení velikonoční nádivky s kopřivou a procházky po našem tábořišti.
Naším průvodcem pro tento den byla Bláťa. Po procházce nám na přání hrála Baruše

KRONIKA STRUČNĚ
Květnová online-offline výprava v Hi-tech sálu

Poutnický Top Gear, 8. ročník

Skleněný létající výtah - online výprava

Vynášení Morany

Velikonoční online výprava

Snažili jsme se pomoci zvětšit Telekuka, který byl v továrně zmenšen. Nepomohla
protahovací ranní rozcvička, a tak jsme v hi-tech sálu použili speciální zvětšovadla, která
jsme vyrobili principem zvětšování objektů díky vodě. Navíc jsme se dozvědli o fake-
newst, internetové bezpečnosti, poslechli si podcast, vyráběli vlastní televize....

Osmý ročník Poutnického Top Gearu byl veleúspěšný jak v počtu
účastníků oddílových, tak i mimo oddílových. Zároveň byl velmi
pestrý z pohledu nově vyzkoušených dopravních prostředků. 
Přestože nám při závodu střídavě pršelo celou sobotu, všichni
účastníci závod dokončili.

Pomohli jsme Willy Wonkovi uklidit okolí továrny, zjistit proč se třídí odpad a jak ho
znovuvyužít. Vše uváděla videa s patřičnou tématikou a sdílelo se na skupině Poutníci
online o sto šest. Vyčistili jsme pár parků a lesů od odpadků a užili si spoustu zábavy
třeba vyráběním naušnic z petláhví. A na závěr proběhl e-táborák se svíčkami skrze
videokonferenci.

Vynášení smrti (Morana, Morena, Mořena) a vítání jara je západoslovanský lidový
zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Prožili jsme ho každý zvlášť tak, že jsme shlédli
dokument či pohádku, vyrobili si vlastní malé Moranky a vložili k nim vzkaz, co spolu se
zimou chceme vynést a zbavit se toho do dalšího roku. Moranky jsme pak zapálili a
vhodili do řeky. Vše jsme spolu sdíleli online.

Strana 6 | Poutníkův škrpál | www.oddilpoutnici.cz/casopis



KRONIKA STRUČNĚ
Cyklopěší výprava: Pendrekový sál

Šumava

Stavění tábora

Snažili jsme se pomoci zvětšit Telekuka, který byl v továrně zmenšen. Nepomohla
protahovací ranní rozcvička, a tak jsme v hi-tech sálu použili speciální zvětšovadla, která
jsme vyrobili principem zvětšování objektů díky vodě. Navíc jsme se dozvědli o fake-
newst, internetové bezpečnosti, poslechli si podcast, vyráběli vlastní televize....

Tentokrát jsme neměli mága, nezakopávali / nevyzvedávali ze země žádný poklad, tím
největším pokladem pro nás byla blízkost, která nám všem scházela několik měsíců. Až na
místě jsme se dozvěděli, že (asi) nebude žádný jarmark, žádní kolotočáři, takže žádná
autíčka, protože Covid… A přesto jsme si vše náležitě užili. Překvapením bylo, že se
nakonec ten jarmark v malém konal na místě kolotoče, a to menší než kdy jindy, ale bylo
vidět, že i místní lidé byli nadšeni – hlava na hlavě, včetně našich laskomin chtivých dětí.
Dostali jsme se tentokrát i ke koním, což bylo pro většinu z nás nevšedním zážitkem.

Stany stojí, v umývárce teče voda, záchody jako vždy nesplachují, popel je vynesen z
kamen.Tuláci Karlín, Tuláci Malešice a Poutníci se sjeli do Zátoky pláňat, aby dali
tábořiště do pořádku. Po práci nastala zasloužená odměna. Fík opékal kýtu, a tak jsme se
všichni nadlábli. Tentokrát nás bylo asi 30, přes noc zůstávali jen někteří. Užili si zpěv u
ohně, klábosení a ranní koupel v přehradě. V sobotu jsme poté opravili molo a vytřídili
půdu.Akce byla jen pro Seniory, Kmen a vedoucí.

Soutěž o táborové logo
Na poslední oddílové schůzce jsme objevili poslední chybějící
součástky Wonkova Stroje. Díky tomu jsme si vysloužili od
slavného čokoládového magnáta pozvánku na exkluzivní
poznávací zájezd do Lumpálie. Zároveň jsme uspořádali velkou
soutěž o podobu táborového loga, kterou vyhrála Tygr.
Gratulujeme!
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Když jsem byl malý kluk, měl jsem několik
oblíbených míst. Jednomu z nich jsem říkal
obyčejně „louka“, ale byla pro mne celým
světem, který se mi před očima otevíral do
různých podob, a to pokaždé trochu
jiných. Správně se ta svažitá louka
jmenovala Hupy. Bylo to místo, kde jsem si
mohl hrát s hlínou, pískem, kameny, kde jsem
se rozbíhal za letícími motýly, jako bych
chtěl spolu s nimi odletět do jiných zemí,
kde jsem padal a válel sudy, byl urousaný
od trávy a na kolenou mokrý a zelený.
     Když nebylo léto, vzaly se dřevěné
sáňky a jezdilo se do chvíle než ti velcí, co
všechno řídili, neřekli, že půjdeme domů.
Bránou do tohoto divukrásného světa byly
dva obrovité duby, stojící dole pod
loukou. Snažil jsem se je obejmout, ale byly
tak obrovité, že jsem je sám obejmout
nemohl. Za duby už byl obyčejný svět a šlo
se z něj přes kamenný most, pod nímž tekl
potok. Když bylo teplé počasí, byl jsem i
pod mostem, ale louka byla prostě ta nej.
Hned vedle louky byl les, kypící životem,
další místo mých objevitelských cest. Co
jsem viděl, prozkoumal jsem, co mi jen
přeletělo nad hlavou, domýšlel jsem, co to
může být a jak to asi celé vypadá. Ke
hraní mi vždycky stačilo málo. Aspoň to o
mě říkali ostatní. Třeba babička: „Ten si
vystačí s kouskem provázku půl dne.“ Byla
to pravda.
     S každou věcí ať již na louce, v lese
nebo doma, jsem si vyhrál a pokaždé jsem
objevoval jiný svět a jinou další možnost,
jak danou věc použít, případně rozebrat a
pak se to zase snažit dát dohromady. 

Třeba budík, který má v sobě spoustu
koleček a dalších plíšků a jiných
podivností, je plechový, natahovací a
šíleně drnčí. Za svou dětskou éru jsem jich
rozebral hned několik a nejspíš je nikdy
nesložil zpátky dohromady.
     Rostl jsem a svět už vnímal zase trochu
jinak. Ale i poději jsem sedal do louky a
pozoroval ten malý svět v trávě, mechu a
kapradí. Nikdy mě neomrzel. Ani dnes Ta
louka stále existuje, to místo, které má v
sobě spoustu tajemství, co je potřeba
objevit. Fantazie je něco, co mě provází
celým životem. Pro to všechno a ještě dál,
je mi nesmírně líto, že v dnešní době si děti
nehrají jako generace má i ty přede mnou,
tedy že není dostatek fantazie v každém
člověku, že spoustu času děti nehledají ty
své jiné světy, že je netvoří ve svých
představách, ale pouze přijímají to, co jim
dá televize, tablety, mobily, počítače,
sociální sítě… Všechno to na celém světe
vesměs všude stejné.
     Ale stále ještě jsou výjimky. Když se ztratí
fantazie, přestane být objevován náš svět,
natož ty světy jiné… A ty jsou stejně
potřebné, aby člověk zůstal člověkem,
který si umí hrát i daleko za svou dospělostí.
     Světlo vašim krokům, Poutníci!

Michal*

FANTASTICKÁ LOUKA
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MORANA, BŘEZNOVKA A VELIKONOCE

Strana 9 | Poutníkův škrpál | www.oddilpoutnici.cz/casopis



POUTNÍCI V KORONAKRIZI
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Naše rodina je nevelká. Nikdy jsem se
neoženil a přítelkyni si ani nenašel. Je velmi
pravděpodobné, že už si ji nikdy ani
nenajdu. Soudě dle mého překrásného
vzhledu. Tudíž mohu s jistotou říci, že děti
nemám a pokud náhodou ano, tak o nich
nic nevím. 
      Moji rodiče již zemřeli stářím. Z toho lze
bystrým úsudkem odhadnout, že nežijí již ani
moji prarodiče. Ani jeden. Budu-li říkat
“jejich rodina”, může se to jevit jako lehce
zavádějící a pro některé snad i matoucí.
Proto preferuji raději mykání. Tak tedy: Naše
rodina.
      Jejími členy jsem já a já. Má to
samozřejmě jisté výhody. Jsem sám své
rodině pánem. Jak řeknu, tak bude. Skýtá se
zde však i ta temnější strana mince. Jelikož
jsem sám jediný pán a hlava rodiny, jsem
sám sobě zároveň otroče. Kromě klasických
denních radovánek jako pravidelný úklid,
mytí nádobí, stlaní postele a jiné nelibé
záležitosti, mám na starosti i nevelké pole.
      Dělá mi to radost. Pěstuji na něm
veškerou zeleninu, kterou se pak živím, a
mám radost, jak pěkně roste. Roste sama,
téměř se o ni nestarám. Zalijí ji deště a já
pouze sklidím úrodu. Stala se mi však
tohoto jara neblahá událost. V brázdě
svého pole zpozoroval jsem myš. Co
zpozoroval?! Mžikem oka ji zahlédl! A ona
pak hop do své díry!

Taková pěkná malá myška, pomyslil jsem si.
Takový živelný tvor na mé zahrádce. Už
jsem se z toho chtěl radovat. Zanedlouho
poté, neb jsem moudrý, dopídil jsem se
toho, že by mi mohla požrat celou úrodu.
No představte si to. Taková jedna myš a
sežere veškeré kořínky mé zeleniny. A co
zbude na mne? Doslova nic kromě hlíny. Tu
já tuze nerad. Je mazlavá a kamínky skřípou
mezi zuby. A když takové myšce zachutná i
má mrkev, tak nebudu mít mrkev. To je jasné.
A když nebudu mít mrkev, nebudu mít už
zhola nic. Nebude-li mrkev, oslepnu. A také
nebudu mít co jíst, což vnímám jako
neméně podstatnou část této věci.
      Představte si, že nebudu mít svoji
zeleninu. To pak budu muset jít do
obchodu nakoupit. Což by nemusel být
takový problém, mít u sebe alespoň vindru.
Jako úspěšně nezaměstnaný člověk leže na
své pohovce, okousávaje kořenovou
zeleninu, je mi celkem dobře. Z představy,
že chodím, nedej dobrý Bože, byť na 0,25
hodiny do práce, se mi dělá poněkud
nevolno. Dokonce se neštítím říci, že se mi
ta představa hnusí.
      Však já tě, myši, dostanu, pomyslil jsem
si. Vzal jsem do ruky krumpáč a lopatu a
kopal a kopal. Myš jsem však bohužel
nenalezl. Říkal jsem si: “Mrcho! Prohlabala
ses hlouběji. Ale to ti nedaruji!”

OPIČÁKOVA POVÍDKA: ZNIČIT MYŠ
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Utěšoval jsem se myšlenkou, že by na mých
celkem slušných základech mohl Elon Musk
postavit novou raketovou základnu pro
střední Evropu a snažil se tak zastínit
myšlenku na to, že myš jsem stále nenašel.
“Ty škaredice!” zakřičel jsem do širého okolí.
“Já tě dostanu!” Avšak dobře jsem věděl, že
mi již teče do bot. Což není v mém případě
nic neobvyklého. Zvláště pak když mám
botky děravé. Bylo však zvláštní, že po
chvíli jsem měl vody po kotníky – a to měsíc
nesprchlo. Prosím, pochopil bych to takhle
na podzim. Ale na jaře, kdy je slunečno?
Nechápal jsem to. Zem byla vyprahlá a
mně teklo do bot.
      Hledě na kupky vynesené hlíny, bylo mi
to jasné. Ta odporná šedá myš musela
během výkopových prací proklouznout a
vlézt pod hromady vybagrované zeminy.
Voda v botech však byla spásnou
myšlenkou. Rozsvítila se mi žárovička nad
hlavou a v očích vzplály ohně s myšlenkou
na mord. Mírnou záplavu způsobila
sousedova zrezivělá vodovodní trubka,
která se z nějakého důvodu nalézala pod
mým polem. No nic. Soused se z dovolené
vrací až za týden. Tak ho vody neubyde.
      Hrálo to však skvěle do projektu Zničit
myš verze 1.3. Okolo svého pole jsem
postavil zátarasy z plexiskla a vytvořil tak
malý skromný bazének o rozloze 6 hektarů.
Mezitím, co se voda plnila, stačil jsem
nachystat svůj vynález zkázy. Cítíl jsem se
jako superhrdina. Batman měl podzemní
skrýš, já měl u domu přistavěnou kůlnu.

Nejsem nijak zdatný elektrikář. V danou
chvíli se to však jevilo ku prospěchu. I
hliněné české ručičky totiž ledasco
dokážou. Natahal jsem na koncích
poškozené elektrické kabely k vodní
hladině a zapojil je do pěti na sobě
nezávislých hlavních jističů. Jelikož mám
fištrón, neponechal jsem nic náhodě. Z
oddílové klubovny jsem si vypůjčil naftový
agregát. Prodlužovčku, která se nacházela
vedle něj nebylo již nutné upravovat. Čas,
levný materiál a v neposlední řadě dětské
radůstky na ní zanechaly značné rány.
Stejně jako na dětech. Jako poslední jistota
posloužila kovová kotvička nahozená na
dráty vysokého napětí.
     Když můj skromný bazének začal již
téměř praskat v silikonových švech, odbila
minuta pravdy. Naházel jsem najednou
veškerou kabeláž do bazénu. Taková
podívaná se vidí snad jen v Hollywoodu.
Já ji měl před očima naživo. Dodneška na
to věru nezapomenu. A řasy, o které jsem
přišel včetně obočí, jistě také ne. Pěkně to
jiskřilo a bleskalo.
      Nevím, co se na tom komu nelíbilo.
Vyjma několika slavíků, kteří si na vodní
hladině udělali spokojeně vodní lázeň.
Nejspíš nebylo šťastné ani sousedovic
koťátko, které přišlo o několik svých
nebohých životů hned poté, co se
plexisklové zátarasy protrhly. Až poté došlo
ke zkratu celé elektrické sítě a já si mohl
spokojeně oddechnout. Hříšná duše malé
myšky letí dozajista k Pánu.

OPIČÁKOVA POVÍDKA: ZNIČIT MYŠ
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Během prací na navrácení hlíny do
vykopané jámy a navrácení pole do tvaru
pole, jsem myší oharky skutečně objevil. Měl
jsem z toho vážně velkou radost. Do doby,
než jsem se ohlédl a spatřil smečku jejích
souputnic, které hopsaly k mému poli stejně
jako Tolkienovy armády v bitvě o
Středozem. Nebudu se tajit tím, že na mne
přišly mrákoty.
      Po zhruba dvoutýdenních depresích,
kdy jsem se válel v posteli a vpravdě mimo
spánku pouze brečel, uvědomil jsme si
nespornou výhodu nabytých kvalit během
celého mého snažení. Přijal jsem důstojné
zaměstnání kopáče koridorů pro
vodovodní potrubí a elektrické kabely v
nedaleké obci. Nyní chodím na krásných
osm hodin do práce a vydělávám těžké
peníze. Celých patnáct tisíc hrubého. Za
to si mohu koupit jídlo v supermarketu a
nemusím se starat o zatracené pole, které
mi požírají myši.

OPIČÁKOVA POVÍDKA: ZNIČIT MYŠ
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VTIPE, VYLEZ

VAČIČÁK JE
VE VESMÍRU
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NK DĚKUJE A SLAVÍ

Všechny rapy poslouchej na youtube.com/oddilpoutnici

ODDÍLÁCI RAPUJÍ
V HOT16CHALLENGE2



PÁLENÍ ČARODEJNIC ONLINE
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Za mašinou s tuhým tělem
sedí ženy podvečerem.
Sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.

Šiju, šiju huboroušky,
proti virum nemám zkoušky,
sviť, žárovko, sviť,
ať mi šije niť.

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek,
rozstříhám i modní šátek.
Sviť, žárovko, sviť, ať mi šije niť.

Zelené šaty, botky rudé,
brzy virus zničen bude.
Sviť,žárovko, sviť, ať mi šije niť.

Ráno, raníčko šička vstala,
roušku si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, roušky prát
musím je celé dezinfikovat."

„Ach nechoď, nechoď mezi lidi,
v testech se staly už i chyby.
Já měla zlý té noci sen.
Nechoď, dceruško, bez roušky ven.

Virus se tobě vyhýbal,
asi se české šičky bál.
V sukničce jako z vodních pěn,
nechoď, má šičko, k lidem ven.

Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají
a pátek nešťastný je den,
nechoď, má šičko, k lidem ven.

Nemá šička, nemá stání,
rozdávat roušky ji cos pohání,
roušky všem dodat ji teď nutí,
nic doma, nic jí po chuti.

První roušku už lidem dala,
zakryla ústa, naději dala,
po ochraně teď šité od srdce
zavířilo se rychle velice.

Narazil u nás virus tvrdě,
české šičky to vzaly hrdě,
na mapě zkázy, co světu dal,
zelený mužík dotleskal.

Autorky jsou učitelky ze ZŠ Oskol

ŠIČKÁM
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Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne
 S rouškou nejdál dojdeš
 Vlk se nažral a rouška zůstala celá
 Každý své roušky strůjcem
 Host do domu, roušku na hubu
 Rouška kvapná, málo platná
 Nechval roušky před večerem
 Kde se rouška vaří, tam se dobře daří
 Co na roušce, to na jazyku
 Kouká, jakoby mu ulítly roušky
 Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem
 Škoda každé roušky, která padne vedle
 Bez roušky do obchodu nelez
 Pozdě roušku honiti
 Rouška – půl zdraví
 Na každou roušku se někde vaří voda
 Šité roušky nelétají na hubu
 Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše
 Kdo chce roušku šít, nit si vždycky najde
 Koho chleba jíš, tomu roušku ušij
 Březen - za roušku vlezem, duben - ještě tam budem

(převzato od Jaruška Chagall)

PÁR LIDOVÝCH MOUDER O
ROUŠKÁCH
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PAJDÁK: JAK POLEPIT CELOU PRAHU
DESÍTKAMI TISÍC LETÁKŮ ZA 14 DNÍ?
Iniciativa Praha drží spolu! vznikla ihned po
vypuknutí koronavirové karantény. Původně
šlo pouze o donášku jídla seniorům. Dnes,
asi za měsíc od založení, se jedná o
několik služeb potřebným – povídání s
osamělými seniory, doučování dětí,
organizace stanového městečka pro
bezdomovce v Tróji, šití a distribuce
roušek, rozdávání desinfekce pro městské
části, asistence pro lidi s nemocným členem
rodiny a mnoho dalších. Základní myšlenka
ale zůstává. Pomáhat bezúplatně
potřebným
     Služba z počátku fungovala velice
dobře, ale moc lidí o ni nevědělo. A tak
jsme se pustili do letákové kampaně. Lidé z
počátku živelně tiskli na svých tiskárnách a
lepili letáky kolem svého bydliště. Pak mne
ale napadlo oslovit tiskárny, zda by nám
zdarma něco nevytiskli. A tím začala moje
iniciativa a posléze vznikla má pozice
koordinátora všech letáků.
     Poté, co jsem zajistil dvě tiskárny a
sehnal člověka, který by odvezl výtisky do
naší centrály na Mariánském náměstí, mne
oslovil Pavel, který je jedním z hlavních
organizátorů celé iniciativy. Prý zda bych
nedělal koordinátora a dal tomu trošku
řád. Souhlasil jsem, ale ještě jsem netušil, že
mi to dá tak zabrat.
     Během pár desítek minut jsem sestavil
tým čtyř lidí, se kterými budu spolupracovat
a vymýšlet jednotlivé kroky. Jeden byl můj
bývalý spolužák ze školy Prokop, ale 

ostatní dva jsem v životě neviděl – Lenka a
David. Naverboval jsem je jen díky jejich
aktivitě na chatu.
     Večer jsme si hned zavolali a vymysleli
koncept, že budeme oblepovat hlavně
obchody, lékárny, nemocnice a pošty.
Rozdělili jsme si kompetence a šli do toho
po hlavě. Vytvořili jsme mapu, kde byly
zaznačené všechny pražské provozovny,
obepsali tiskárny a mohlo to začít.
Následující tři dny jsem seděl u počítače
každý den asi šestnáct hodin a neustále
odpovídal na dotazy lidí kam a jak mají
vylepovat, dopilovával mapu, sháněl lidi
na odvoz vytisknutých balíků, vymýšlel další
kroky.
   Naštěstí jsem se ale poté naučil
postupně rozdělovat úkoly dalším lidem a
nevalit si toho na sebe extrémně moc. Jsem
za to vděčný hlavně Lucce, kterou jsem
také v životě neviděl. Ta mne k tomu naším
rozhovorem dovedla.
    Podařilo se za 14 dní vytisknout zdarma
asi 25.000 letáků u profi firem, 10.000
letáků u různých lidí doma a rozlepit je po 
Praze nejen do všemožných provozoven,
ale i do ulic. Bylo to náročné, ale díky
obětavé práci dobrovolníků se podařilo
dostat informaci o pomoci k potřebným.
Teď již letáky nedistribuujeme a netiskneme,
ale o pomoci ví každý. A také se na naši
bezplatnou telefonní linku 800 160 166
obrací stále víc lidí a my jim jsme schopni
pomoci. Dobrovolníků máme přes 3 000.
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Před třiceti lety touto dobou jsem začala chodit do skauta. Myslím, že mi to dalo do života hrozně moc
a tak jsem dlouho vybírala i oddíl pro své děti. Nakonec začali chodit do Oddíl Poutníci – není to skaut,
ale turistický oddíl, ale je boží. Byli tam asi tak 3x, byli nadšení, těšili se na tábor a na výpravy. No a pak
přišel koronavirus a volnočasové aktivity se stoply. Ze všech draze zaplacených kroužků nám ale
nakonec právě ti Poutníci (které přitom vedoucí dělají ve svém volném čase a dobrovolnicky!) zůstali. O
víkendu jsem spolu s dětmi absolvovala online vypravu se sbíráním plastů, předtím pár online schůzek,
každý den se snažíme krom učení splnit i nějaké úkoly do poutnické #koronachallenge, souboru
zábavných úkolů, který můžete na Poutníci online plnit klidně i vy. Strašně mě baví, že na tu změnu našich
životů právě Poutníci zareagovali tak pružně a hravě – a jsem ráda, že moje děti tohle můžou zažívat. A
já s nimi, po těch 30 letech od vlastních skautských začátků..

Irena H. – rodič

ZÁŽITKY Z #KORONACHALLENGE

Ahoj,včera jsem viděl film Kolja,moc se mi líbil, i když je smutnej. Hlavně jak se kolja ztratí v metru
a přijde si pro něj máma. Taky je tam smutná hudba, ale i tak je to krásný. (Adam)
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Už jste někdy byli v zoo? Jasně, že ano. A měli
jste někdy nějakého průvodce? To už tak běžné
není. Co takhle mít za průvodce žirafu? To je
teprve pecka! A víte co, je to pravda. Krásná
malebná zoo ve Dvoře Králové, která je hodně
zaměřená na safari. Jak to funguje? Máte hned
několik možností. První je, že se vydáte do
klasické zoo, kde je nejvíce vidět afrických
zvířátek ze savany. Je tam opravdu moc hezkých
výběhů. Tato zoo se vyznačuje také nejvyšším
počtem odchovaných žiraf síťovaných v Evropě.
Věděli jste, že je několik druhů zeber a je
opravdu vidět rozdílnost v jejich rozložení
pruhů? Já taky ne! Až se nabažíte, tak dojdete
na nástupní stanici, kde nastoupíte do safari
busu a vydáte se na cestu. Je to okruh nejkratší.
Druhá možnost je safari vlak, kdy nastupujete už
u vstupu do zoo a vydáváte se na safari.
Poslední možností, za mě tou nejlepší je, že se
vydáte svým vlastním autem. Ano, není to
s výkladem, ale v safari můžete být, jak dlouho
chcete, a dokonce můžete velkou část
absolvovat znovu. Co je ale obrovská výhoda, 

Byla jednou vlčí smečka, která žila v lese. Skládala
se ze 3 samců, 5 samic a 8 vlčat. Vlčata v lese
běhala a hrála si a starší vlci šli na lov. Museli
hodně daleko, protože letošní léto bylo velice
suché a byl nedostatek potravy. Tak šli hlouběji do
lesa a tam nic nenašli. Když už šli cestou zpět, tak
zavětřili něco podivného. Koukli se ještě jednou a
uviděli to líp, pak běželi za tím. Když doběhli a
zjistili, co jim tak zvláštně vonělo, byli překvapení a
vyděšení zároveň. Uviděli totiž koně, který měl na
hlavě roh. Byl krásně bílý, měl dlouhý ocas a hřívu,
velké hnědé oči s fialovým nádechem a zelená

BYLA JEDNOU VLČÍ SMEČKA
kopyta. Byl moc krásný a vlci se furt divili,
protože tuhle zvláštní bytost nikdy neviděli.
Nicméně hlad byl veliký a proto rozhodli, že
podivné zvíře, které již nejevilo známky života,
dobře poslouží jako potrava. Tak se do něj
pustili a zjistili, že má chuť bonbónů a ovoce,
a protože bonbóny a ovoce vlci nejí, tak si
moc nepochutnali a hledali další potravu
k snědku. Nakonec našli na okraji lesa krávu,
která nasytila celou smečku a měli zásobu i do
dalších dní.

S láskou věnují Baruši a Vlčici Dráček a Bláťa

CO JSEM DĚLALA, KDYŽ...
že v osobním autě můžete jet do zóny lvů.
Samozřejmě jsme museli zavřít okénka a zamknout
dveře, ale byl to opravdu krásný zážitek. Viděli
jsme krásnou lvici, která dohlížela na dvě lvíčata.
O kousek dál byl mocný král zvířat, který si lenošil
a dřímal v hlubokém spánku, jen ho pohladit!
Viděli jsme krásná zvířata, jako nádherného
pštrosa, zebry, antilopy a pakoně. Největším
zážitkem pro nás byl náš velice vysoký průvodce,
7letý žirafák. Potuloval se nám před autem a
ukazoval nám krásy svého teritoria. Byl to
nejlepčejšejší zoo den za dlouhou dobu a všem
doporučuji!

Bláťa



CO JSEM DĚLALA, KDYŽ...
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Hmyz v posledních letech ubývá závratnou
rychlostí a vědci varují, že by mohl do sta let
vyhynout, což by způsobilo naprostý kolaps
našeho ekosystému. Každý  může pomoci jeho
úbytek zpomalit, třeba tak, že mu poskytne místo k
bydlení. Postavte si na zahradě hmyzí domeček.
Využít ke stavbě můžete leccos.
     Ti šikovnější postaví konstrukci z prken, desek,
dřevotřísky, ti méně šikovní mohou využít starou
skříňku, papírovou krabici, nebo dokonce květináč
a plechovku. Materiál pro konstrukci by měl být
nejlépe přírodní, hmyz se pak v ubikaci nebude
zdráhat usadit. Konstrukce může být horizontální i
vertikální, 15–40 centimetrů hluboká. Tvarem může
připomínat domeček, ale vlastně vůbec nemusí.
Postačí jednoduchý obdélník, ale jste-li zruční,
můžete stvořit hotové umělecké dílo.
     Konstrukce by měla mít stříšku, aby do ní
nezatékalo. Tento problém však můžete vyřešit i
šikovným tvarem základní konstrukce. Zadní část
domku je třeba zakrýt, aby se hmyzí domeček
nestal prostřeným stolem pro hladové ptactvo.
Poslouží například drátěné pletivo, které má
dostatečně malá oka.

Pytlák

VYROB SI HMYZÍ DOMEČEK

V televizi jsme byli dokonce dvakrát.. Tentokrát v pořadu TAM-TAM na ČT :D



VLADO PIECKY SE STAL ČESTNÝM
ČLENEM POUTNÍKŮ
Vlado Piecky obdržel začátkem července při
skromné, avšak několikadenní ceremonii titul
sodalis honoris causa. Stal se tedy čestným členem
za zásluhy pro náš oddíl bez toho, aby musel prve
složit Základní oddílovou zkoušku či jiné Stezky.
Takto výjimečný člověk, se v oddíle i na
univerzitách nachází maximálně jednou za 10 let.
     Vzhledem k tomu, že někteří členové oddílu již
toto jméno ani neznají, je záhodno si jeho zásluhy
připomenout. Neméně důležité je pak znát jeho
život a vnímat souvislosti v dobovém kontextu a
dbát i na drobné nuance, které však v jeho
životním skoro až neuvěřitelném příběhu sehrávají
důležitou roli k pochopení velkoleposti tohoto
muže. Vzhledem k obsáhlosti svazku, který
plánujeme vydat, budeme informace publikovat
postupně.
     Připomeňme si v tuto chvíli nezastupitelnou
úlohu v raných dobách Poutníků. Vlado Piecky,
keblovský rodák a vršovický patriot, se narodil do
slovensko-českého manželství Vladovi Piecky a
manželce Márii Piecky (za svobodna Hrivňáková)
v předválečném období. Po studiu chlapecké
školy se rozhodl pokračovat ve studiích na
vršovické reálce. Tu dokončil o celé tři roky dříve,
neboť jeho znalosti daleko přesahovaly učivo.
Když si této skutečnosti všimnul tehdejší Ministr
školství hr. Karl Stürgkh, učinil výjimku, kterou lze
dodnes v přeneseném významu nalézt ve
slovenských zákonech pod heslem Lex Piecky.
Výjimka umožňovala Vladovi Piecky získat
osvědčení o absolvování školy předčasně při
prokázání znalostí. To se mladému Vladovi
podařilo těsně před válkou rozšířením brněnského
parovodu o desítky kouřících trubek, z nichž
některé dodnes plní svou úlohu ve špičkové
kvalitě.

Vlado Piecky pocházel ze skromných poměrů a ačkoli si
po nocích doplňoval znalosti vysokoškolského studia,
nikdy se do akademické obce nedostal. Přes den
pracoval v pomocných pracích, aby většinu svých
financí zasílal potrubní poštou z Vršovic od pošty v ulici
Sportovní do holešovické pošty v ulici U Průhonu, odkud
je vyzvedával rodinný přítel Janek Jakabovič. Ten vlastnil
koně s povozem a při svozu tvrdého pečiva, což bylo
jeho zaměstnání, rozvážel pravidelně obálky s penězi od
Vlada Piecky jeho rodičům do Odolene Vody. Později
prožil mnohem více dobrodružství a pracoval na řadě
jiných místech. O tom však příště.
  Vlado Piecky se k Poutníkům přimotal v podstatě
náhodou. V dobách, kdy vznikaly první myšlenky na
založení Poutníků, šli pozdější zakladatelé Yellen,
Žwejkal, Hugo a Chumba z kopečku na Andělu do víru
velkoměsta. Při průchodu Arbesovým náměstím
pokračovali kolem kanálového poklopu, odkud Vlado
Piecky zrovna vylézal. Při údivu chlapců jim vysvětlil, že
zrovna pomohl prorazit ucpaný přítok Motolského
potoka do Vltavy. Tím upustil značnou část vody u
retenční nádrže uvnitř kanalizační stoky a vynesl na
povrch zatoulanou smečku mladých koťátek, která svou
neopatrností a snad i neomaleností připlula na kusech
odštěpků dřev, které se nahromadily u horního vchodu
do stoky při záplavách. Surfovali tak rovné 4 kilometry
dokud nepřišla záterasa. Nebýt Vlada Piecky, jistě by se
utopily. Vlado je však slyšel pod chodníkem mňoukat o
pomoc, když zrovna stopoval zloděje, který ukradl
stařence kabelku. Po dopadení zloděje se na místo vrátil
a pomohl koťátkům.
    Chlapci Vladovi Piecky na oplátku sdělili jejich příběh,
který je vedl k myšlence založit oddíl. Vlado Piecky se
zájmem poslouchal a po zklidnění jejich hlasitého výskání
a rozhazování rukama pravil: „Hoši, dobré věci máte na
mysli a s dobrým srdcem. Jen to bude chtít trochu píle.“

Opičák

Strana 31 | Poutníkův škrpál | www.oddilpoutnici.cz/casopis



24 HODIN NA KOLOBĚŽKÁCH
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OKNO DO VESMÍRU

Měsíc a mezinárodní vesmírná stanice ISS
Foto: Andrew McCarthy

Zdroj: ESERO Česká republika

Ačkoliv Měsíc nemá atmosféru, skrývá se na něm množství kyslíku. Vázaný ve formě oxidů se nachází na
povrchu, v tamním lunárním prachu (regolitu), který tvoří půdu naší přirozené družice. Evropští vědci
podle webu ScienceAlert nyní pracují na jeho masovém oddělování od měsíčních hornin. 

(Novinky.cz, více na 1url.cz/SzVzf)

Merkur je planeta nejblíže Slunce, bez atmosféry, bičovaná slunečním větrem a s povrchem
rozpalovaným na stovky stupňů Celsia. Přesto je na něm voda v podobě ledu. Tento paradox se 
.
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podařilo rozluštit vědcům z Georgia Tech Center for Space Technology and Research. Stejného
principu, jakým vzniká voda na Merkuru, hodlají využít v přístroji, který by vyráběl vodu při misích na
Měsíc a Mars.

(Osel.cz, více na 1url.cz/JzVzI)

ITER je jedním z nejambicióznějších energetických světových projektů. 35 národů společně buduje v jižní
Francii největší tokamak na světě. Megalomanské zařízení, které chce dokázat, že jaderná fúze je
budoucností energetiky.

V menším měřítku se projekt ITER snaží napodobit proces, díky němuž svítí hvězdy a který by mohl být
alternativou k současnému získávání elektřiny. Fúze je způsob, jak získat obrovské množství energie, která
je zároveň ekologická, neboť jako vedlejší produkt nevytváří uhlík.

(Zive.cz, více na 1url.cz/XzVz0)

OKNO DO VESMÍRU

Strana 34 | Poutníkův škrpál | www.oddilpoutnici.cz/casopis



Strana 35 | Poutníkův škrpál | www.oddilpoutnici.cz/casopis

SPOLUPOŘÁDÁME A ZVEME VÁS



HI-TECH SÁL ONLINE-OFFLINE
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Na venkovských návsích na Plzeňsku bývalo v
minulosti vždy živo - hra střídala hru a dětem k
tomu stačilo velmi málo. Co hrály a čím se bavily
děti na plzeňském venkově na začátku 20.
století?
     „Na umrlýho“, „Šátečková“, „Na koťata“ nebo
„Na lišku“. I takové hry bývaly běžnou zábavou
dětí na plzeňském venkově na začátku 20. století.
Na návsi nebo před kapličkou hlavně při
večerním soumraku hlaholily dětské hlásky a hra
střídala hru. Společné venkovní zábavy byly
součástí každého všedního dne a dětem k tomu
stačilo velmi málo.
     Jak si dříve na Plzeňsku děti hrávaly, o tom se
dochovaly mnohé střípky informací. Zajímavé jsou
například zápisky Marie Lábkové převzaté z
pozůstalosti učitele Josefa Valenty, který působil
na plzeňském venkově a v letech 1910 – 1915
sepsal celou sbírku dětských her. Na venkovských
návsích totiž vždy bývalo živo – v každé chalupě
rostla hromada dětí, a přestože každé z nich mělo
už doma své povinnosti, čas ke společným hrám si
děti vždy našly.
   Mezi úplně první hry nejmenších dětí na
plzeňském venkově v minulosti patřily jednoduché
hry s kamínky, které se daly všelijak seskupovat.
Následovaly fazole různých velikostí, ale vrcholem
všeho byly kuličky! Ty hrály všemi barvami a
taková skleněnka – ta byla pokladem největším! S
kamínky nebo kuličkami se ale daly hrát i
nejrůznější hry: „Na pantlíčky“, „Na velký pány“, „Na
kuřata“, „Na srdíčka“, „Na pukličky“ a řada dalších.
Jejich principem bylo vyhazování kamínků do výšky
a následné chytání na hřbet ruky nebo jinak,
pokaždé v jiné variantě, případně spojené s
dalšími úkoly.
     Samostatnou kapitolu představují hry s míčem.
Nejrozšířenější bývala hra „Na školy“. Míč se při ní 

vyhazoval do výšky a než spadl na zem, musel se
udělat patřičný cvik s rukama. Rozlišovala se přitom
„krátká“ nebo „dlouhá“ škola. S míčem se ale mohlo
hrát třeba také „Na koťata“. Při této hře měl každý
svůj míč – jeden házel míčem o zeď a ostatní se do
letícího míče trefovali. Komu se to podařilo, „měl
jedno kotě“.
     Zvláštní skupinou bývaly hry dívčí, které hrála
výhradně děvčata. Do této skupiny patří třeba
dodnes známá „Slepá bába“, při které na Plzeňsku
děvčata předříkávala: „Vedem bábu do kouta,
zabila nám kohouta.“. Hrála se také „Zlatá brána“,
„Kohoutku zakokrhej, „Mařenko, kde jsi“ nebo
„Šátečková“, která byla nejoblíbenější.
     Své speciální hry měli pochopitelně i chlapci.
Mezi chlapecké hry patřily třeba „Na lišku“, Na
umrlýho“, „Na loupežníka a četníky“, „Na koně“, „Na
řezníka“ a mnoho dalších. V letním období se k nim
navíc přidávaly hry ve vodě – třeba „Vaření
knedlíků“, „Bábrle“,. „Pasáky“, „Kolíbka“ a další.
     Literatura: Marie Lábková: Dětské hry na Plzeňsku,
s. 194 – 223.
   Článek našla Vlčice na webu Českého rozhlasu
Plzeň, jehož autorkou je Michaela Vondráčková s
pořadem Špalíček. Poslechněte si i rozhovor!

https://plzen.rozhlas.cz/na-venkovskych-navsich-
byvalo-v-minulosti-zivo-znate-jeste-hry-kterymi-se-
bavily-6733802

NA VENKOVSKÝCH NÁVSÍCH
BÝVALO V MINULOSTI ŽIVO
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POETICKÉ OKÉNKO

Autor: Vačice

Autor: Opičák

Opilé lásky věčnosti
na míle osudů,
propijem se k věrnosti,
spadneme pak do sudu.

To pan Brouček vkrátku zřel
již v patnáctém století,
že k lidem člověk lásku měl,
myšlenka vždy proletí.

Koukni na to
už
prosím.
Jo.
Tik ťak.
Tak uděláš to?
Co?
No TO.
Nevím.
Jak nevíš?

Že to mám udělat.
Tak proto
to není.
Říkal’s
že to uděláš.
Neříkal.
Říkal.
To určitě…
No dobře
říkal.

Tak vidíš.
Ale
to bylo ráno.
A to je historie.

Opilé lásky Poezie z čekárny VII
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POETICKÉ OKÉNKO

Autor: Vačice
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POUTNICKÝ TOP GEAR, 8. ROČNÍK
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POUTNICKÝ TOP GEAR, 8. ROČNÍK
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U ohně sedím,
přemítámo všem, co jsem kdy uviděl,
o lučním kvítím, 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!
A každé jaro v každém hájij
a 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.

J. R.. R. Tolkien, Pán prstenů - Společenstvo
Prstenu, přel. Stanislava Pošustová

BILBOVA PÍSEŇ
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LUŠTĚNKY OD PANÍ PYTLÁKOVÉ
A PANA FÍKA
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LUŠTĚNKY OD PANÍ PYTLÁKOVÉ
A PANA FÍKA
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LUŠTĚNKY OD PANÍ PYTLÁKOVÉ
A PANA FÍKA
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PENDREKOVÝ SÁL: CYKLOPĚŠÍ
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PENDREKOVÝ SÁL: CYKLOPĚŠÍ
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SUPER APPKA DO PŘÍRODY
iNaturalist, jedna z nejpopulárnějších přírodních
aplikací na světě', vám pomůže identifikovat
rostliny a zvířata kolem vás. Spojte se s komunitou
více než 400 000 vědců a přírodovědců, kteří
vám mohou pomoci dozvědět se více o přírodě!
A co víc', nahráním a sdílením svých pozorování
vytvoříte ' údaje o kvalitě výzkumu pro vědce,
kteří se snaží lépe porozumět přírodě a chránit ji.
iNaturalist je společná iniciativa Kalifornské
akademie věd a Národní geografické
společnosti.
     Ve výsledku to znamená, že když budeš chtít
zamachrovat, nebo se jen přesvědčit, že nějakou
rostlinu znáš, vytáhneš mobil a je to. Třeba takhle
jsme s Vlčicí poznali u Martiny na chalupě
koniklec. A ten vypadá takhle:

Nevíš, co je tohle za rostlinu? Tak zkus použít
zmiňovanou appku.

Kdo ji pozná, získá od Opičáka jeden měňák.

Appku doporučuje Pěnkava.
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RÁDOBYVTÍPEK OD PAJDÁKA,
BRATRA OPA

Zdroj: FB Martyho Frky
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MOTIVAČNÍ BÁSEŇ
Když říkají, že nejsi dobrá,
zvedni krk, jak bojovná kobra
a jdi za svým každý den,
máš jen JEDEN ŽIVOT
na svůj SEN.

Srdečně doporučuji instagram @my.daily.poem,
kde se každý den objeví krátké trefné
básničky. Od začátku roku mi jednou měsíčně
vždycky jedna zdobí můj diář a motivují mě.

 Pěnkava



DOMÁCÍ VANILKOVÁ ZMRZLINA

Žloutky s cukrem šleháme ručně ve vodní
páře. Odstavíme a vyšleháme ručním
šlehačem (asi 3 minuty).
K vyšlehaným žloutkům přidáme sníh ze 2 bílků
a ušlehanou šlehačkou s vanilkovým cukrem.
Vanilkovou směs nalijeme do nádoby a dáme
do mrazáku alespoň na 2 hodiny.
Domácí vanilková zmrzlina je dobrá jen tak
jako dezert, chutná hlavně dětem.

Postup:

2 ks bílek
1 kelímek smetana ke šlehání
60 g cukr krystal
3 ks žloutek
1 balíček vanilkový cukr

Ingredience:

Bebina našla na: https://recepty.vareni.cz/domaci-vanilkova-zmrzlina
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ŠUMAVA, STAVĚNÍ TÁBORA
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Stala se nám v dnešním světě hodně výjimečná
situace, o kterou bychom se s vámi rádi podělili.
Měli jsme v sobotu brigádku v Neobyčejné
klubovně, kde jsme odbavovali hromadu
drobných nedodělávek a mimo jiné jsme zaváděli
vodu do dílny k umyvadlu. Ve spoji nám neustále
protékaly kapičky vody a bylo to úmorné.
Několikrát jsme ty spoje přetěsňovali a stejně nic.
     V mezidobí k nám přišel na pokec číšník Tomáš
z vedlejšího vchodu, kde sídlí Café Buddha. Už
při rekonstrukcích klubovny nás zdravil, když jsme
běhali s kýbli od štuku a lepidel ke kanalizaci a
koukal na to, co děláme.
     Přišel se k nám zeptat, zda už po koronáči
otevíráme a tak. Dali jsme řeč o tom, jak se teď
musí po koronakrizi, kdy byly jen dovážky jídel,
ohánět atd. Jen ze vtipu jsme se zeptali, zda
náhodou není odborník na spravování
vodovodních hadiček. A co myslíte, že se stalo?
Borec odešel do kavárny s tím, že jde něco
dělat...
     A za ani ne 2, 5 minuty se vrátil s obrovskou
bednou nářadí, novým vodovodním kohoutkem a
dal se ještě v číšnické zástěře do díla. Strávil tam
s námi notnou chvíli, kdy si na chviličku odskočil
vyřídit objednávky jídel a vrátil se dokončit dílo.
     Jako bez pardonu - tohle je přesně hodnotový
ideál, o který se Poutníci snaží dlouhodobou
soustavnou výchovou dětí, mládeže, ale i prací s
dospělými a zejména vlastním příkladem.
     Tomáši, ještě jednou děkujeme. Vážíme si
toho!Jinak Tomáš říkal, že bude rád, když zmíníme
dvě pobočky, které Café Buddha provozuje.
První zmiňovaná je na adrese Norská a druhá v
ulici Balbínova.
     Znáte ten Film Rrrrrrr? Pamatujete na švadlenu-
-kytaristku uprostřed? Tak my si myslíme, že Tomáš
je číšník-instalatér. I když podle toho, co nám říkal
v kavárně, kam jsme šli na skvělou večeři (ano,
vážně s klidným svědomím fakt doporučujeme,
pokud se chcete dobře najíst. Tohle není
kuchyně, kde vaří rádoby asijské jídlo ala nudle

ČÍŠNÍK TOMÁŠ ALIAS BOREC
a hodit tam hrst zeleniny + instantní kafe či teplý
Budvar), tak je to spíš multifunkční Ferda
Mravenec.
     Až budete mít hlad, či chuť, mrkněte na jídelní
lístek: cafebuddha.cz

Foto: Instagram @cafe_buddha
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Jakožto absolventi a lektoři Zapalovač
(vzdělávací kurz pro začínající a budoucí
vedoucí) jsme se rozhodli dát se dohromady a
uspořádat Den nejen pro popálené děti, kde se
ve spolupráci s Burn Fighters budeme snažit
vybrat peníze pro možnost dostat téma prevence
proti popáleninám do škol.
     Nadace Via projekt podpořila v rámci
programu Dobro-druzi pro počáteční náklady a
každých 10 desetníků, které se podaří vybrat,
zdvojnásobí! Zároveň nám nabídla podporu v
podobě workshopu, kde jsme měli možnost
povídat si o tom, jak akci zajistit, aby byla prostě
skvělá.
     Moc děkujeme i Praha 10, která akci
podpořila v rámci grantové výzvy Zásobník
projektů.Věříme, že taková věc má opravdu smysl
i vzhledem k tomu, že toto téma není dostatečně
akcentované. Zapište si datum 3. 10. 2020 a
místo Heroldovy sady + Neobyčejná klubovna,
kde to celé vypukne.
     Budou soutěže, aktivity, deskovky, koncert,
kavárnička, občerstvení, ale i divadlo a
přednášky, které vás zasvětí do tématu, o kterém
nás samotné překvapilo, jak málo o něm víme.

DEN NEJEN PRO POPÁLENÉ DĚTI

Foto: Nadace Via, program Dobro-druzi

Na tábor jsme z pohledu zdravotnice a koronáče
maximálně připraveni. Mnohokrát děkujeme za dar
v podobě dezinfekce Praze 10 a České rada dětí
a mládeže ve spolupráci s SH ČMS Střední
průmyslová škola chemická Pardubice. Opravdu si
toho vážíme.

Využijeme ji na tábory, celoroční činnost oddílu a k
udržení zvýšené hygieny během programů v
Neobyčejné klubovně.

Navíc se na akci sjedou děti, se kterými Burn Fighters
pracují a protnou se nejen s dětmi z oddílů, které na
akci participují Tuláci Malešice, Tuláci Karlín, Poutníci,
pionýrská skupina Čáslav, MOP Stopa Klánovice,
Skautské středisko Vltava Vrané nad Vltavou plus
návštěvníci z řad široké veřejnosti.
     Už nyní máme pod dvacet dobrovolníků na
výpomoc, řadu umělců, co přispějí svými díly do aukce,
divadlo od Divadelního souboru v procesu, a jsme
zvědavi, kam se to ještě rozroste. Moc se těšíme.

NA TÁBOŘE BUDEME ČISTOTNÍ
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Aktivity oddílu Poutníci podporují MČ Praha 10, drobní dárci, dobrovolníci a
Mladí ochránci přírody z prostředků MŠMT a MHMP. Více se o naší nadřazené
složce dozvíte na www.emop.cz
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