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Vážení čtenáři,

když jsem se rozhodovala, zda si vzít na starosti
psaní dalšího čísla Škrpálu, nevěděla jsem, jak je to
složité. Ježiš, co je to za program, ve kterém budu
Škrpál dělat? Mám dost příspěvků? A zaujme to
naše děti a rodiče? Stejně tak, jsem se cítila na jaře,
když přišel poprvé  covid – 19.  Jak to celé budeme
dělat? Co naše děti? Zaujmeme děti touto činností?
Ale teď na podzim/zimu jsme úplně někde jinde.
Věříme si v online činnosti. Máme rozdělené aktivity
a plníme s dětmi Nováčkovskou, Dovednostní i
Základní oddílovou zkoušku. Pracuje se nám, i přes
to, že je tu opět covid – 19, mnohem lépe, s lepším
pocitem. Touto cestou bych ráda poděkovala
Blátě, která mi pomohla a stala se spolu se mnou
šéfredaktorkou. No a o tom  je náš oddíl. Je kolem
nás spoustu lidiček, které jsou vždy připraveni vám  s
čímkoliv pomoci. I díky vám a vašim příspěvkům se
podařilo naplnit 40 stran úžasného časopisu plného
společných zážitků. A já doufám, že se všem v něm
bude s radostí listovat.
Přeji vám všem jen to nejlepší :)

 

Pytlák
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Akce budoucí
Kronika stručně
Lumpálie foto
Kronika stručně
Podzimky foto
Kronika stručně
My v koronakrizi
Poezie
Srdce V. Piecky
Kulinářské okénko
Slun. soustava
Jsem pozitivní
Poutníci v Brandu
Nová výzva
Co si přečíst
Život vedoucích
Pytlákova cesta
Úmrtí V. Piecky
Vizovické těsto
Technické okénko
Zkoušky online
Co jsem dělala,...
Dobrá karma
AFP
Slova na závěr



AKCE BUDOUCÍ

POUTNICKÝ ŽIVOT
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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.

Termín Název Místo* Poznámka
26. 12.
6. 1.
16. 1.
28.-31. 1.
19.-21.2.
26.-28. 2.
31.3.-4.4. 
30.4.-2. 5.
8.-9. 5.
14.-15. 5. 
21.-23. 5.
11.-13. 6. 
18.-20. 6.
25.-26. 6.
2.-6. 7.
24. 7.-7. 8.

Putování za vánoční vločkou
Novoroční promítání fotek
Po stopách Jana Palacha
Lyžo - bobo
Únorovka
Přípravný víkend k táboru
Velikonočka
Čarobrigáda v Zátoce
Oslava 10 let oddílu Poutníci
24 hodin na koloběžce
Květnová výprava
Poutnický TOP GEAR
Červnová výprava
Stavění tábora
Bude něco?
Tábor

Mořinka
Dvorek u klubovny
Všetaty
Hory
bude?
utajeno
místo bude upřesněno
Zátoka pláňat
Heroldovy sady
Divoká Šárka
zeptej se Bebiny
Zátoka pláňat
Brňák asi bude vědět
Zátoka pláňat
to se neví....
Zátoka pláňat

jednodenka
otevřená akce
jednodenka
výprava
výprava
vedoucí a Rádci
výprava
bude se makat
akce pro veřejnost
závod
výprava
pro Kmeňáky a vedoucí
výprava
vedoucí, Rádci, seniory
Kmenová akce
celý oddíl



Milý Wonko…Není to tak dávno, co jsme od pošťáka dostali sladký balíček v podobě
čokolády. V té chvíli ještě mnozí netušili, co to znamená. Ale o něco později jsme
pochopili, že vstupujeme na tenký led, že se totiž celý svět zblázní do čokolády, do
hledání zlatého kupónu. A té snadné možnosti dostat se až do čokoládovny a ještě dál.
Nebylo to jednoduché, ale my jsme tam byli. Kdo z vás to může říct? Wonka se předvedl
jako podivuhodný chlapík, který nás provedl celým svým královstvím – a to není v
nadsázce.
Tak třeba Umpalumpové nás v mnohém překvapili. Jejich jazyk byl z počátku
nesrozumitelný, ale časem jsme si začali i rozumět. Ještě jsme se v nich ale nevyznali, a to
zvlášť tehdy, kdy jsme někteří přišli na to, že Umpalumpové nejsou jen jeden kmen, ale dva
a rozlišit je mezi sebou nám některým dalo zpočátku velkou práci. Pomalu jsme začali
chápat jejich historii a proč se od sebe odtrhly. Nepsaný úkol tedy byl „zkmotřit“
rozkmotřené kmeny…
Někdy to opravdu nebylo jednoduché. A to když Wonka neřekl vše, nebo to řekl svým
typickým způsobem, ze kterého jsme pochopili jen polovinu informací, a než jsme se nadáli
tak „…hvězdy vás zdraví“ a byl fuč. Wonka byl tajnůstkář a nikdy s ním nebyla nouze o
překvapivé situace, což byl například Vejcucník. Zkrátka žádná velká příprava, výkřik a
Wonka běží vlevo a my vyděšení na druhou stranu. Nakonec se také ukázalo, že
Vejcucník není tak nebezpečný tvor, jak vypadá. Ostatně to platí i jindy – ne každá
obluda je obludou, i když tak někdy vypadá… avšak… nedoporučuji to zkoušet. Nemusí
to platit na všechny obludy, které v životě potkáte! Takový gepard obluda není, je to
pěkné zvíře, ale chtít se s ním přátelit v divočině, která je jeho domovem – hádejte, kdo z
vás bude oběd, případně i večeře.
Nedílnou součástí letošního táboření byl i prapor oddílu Tuláci – Karlín. Ve chvíli, kdy se
objevují na webu tato slova, blíží se jeho návrat k majitelům. Asi se napřesrok máme co
těšit, protože Tuláci z Karlína to jen tak nenechají. Ještě, že jsme ty spřátelené oddíly. Ale
my nic, to si začali oni. 😊
Naše putování s Wonkou míří do oddílové historie. Ještě dlouho se bude na všechna
dobrodružství vzpomínat, ať už to jsou puťáky, palivci, ranní vodník, bahnivá bitva,
závěrečný oheň plný samých kladných emocí… Zkrátka tábor, jak má být. Díky za něj, to
uvolnění z každodenních „koronainformací“ a konečně blízkost. Ta skutečná, a ne přes
monitory. Tak vzhůru za dalšími poutnickými zážitky! 
Světlo vašim krokům, Poutníci

Vačice

KRONIKA STRUČNĚ
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Letní tábor 2020 Lumpálie
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Z důvodu zvýšeného nárůstu nakažených covid-19 a
zpřísnění opatření, jsme se nakonec rozhodli nejet na letošní
Sraz oddílů. Neznamenalo to ale, že bychom seděli doma
za pecí! Naopak – čekal nás skvělý výlet. Bájné příběhy nás
provázely celou cestou kolem Kokořína. A za ním jsme si
udělali oheň, zazpívali si a usnuli pod hvězdnou oblohou ve
svých hamakách. Ano, nakonec jsme tedy neskončili u
Mochomůrky, ale někde jinde. O to větší to bylo
dobrodružství..

V pátek jsme ve skromném počtu 3 lidí vyrazili na bourání tábora. V noci z pátka na
sobotu jsme spali pod přístřeškem u zelené budky. Pak už jsme přijeli do Zátoky, kde jsme
zbourali stany, uklidili srub a vyházeli spoustu věcí z půdy. Celou dobu s námi byli
vedoucí a praktikanti z oddílů Tuláci Malešice a Karlín. Večer jsme seděli u ohně a kecali
dokud nepřišel déšť. Noc jsme tentokrát strávili ve srubu, takže jsme nemuseli mít obavy,
že zmokneme bočním deštěm.

KRONIKA STRUČNĚ
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Březové lístky

Sraz oddílu, aneb cesta za dobrodružstvím

Na táboře jsme u slavnostních ohňů rozdali hned několik březáků různých stupňů. Pro ty,
co nevědí, tak jde o neformální ocenění dobrovolných vedoucích, kteří předávají své
zkušenosti a vědomosti dalším generacím. Dva světle modré barvy byly pro Brňáka a
Pytláka. Jeden žluté barvy pro Opa. 

Bourání tábora

Promítání fotek z letního tábora
Kdo zůstal v Praze a měl čas, tak přišel do Neobyčejné klubovny. Promítli jsme si fotky z
tábora, zavzpomínali a strávili příjemný večer v klubovně. Všichni účastníci odcházeli s
dobrou náladou a se vzpomínkami z tábora.
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Jeden krásný podvečer jsme se sešli v Neobyčejné klubovně, abychom si udělali své vlastní
Barefooty. Lektorkou byla Dana a velkou její pomocí byla Eri. Už na první pohled bylo jasné, že
tím žijí. Měly hned několik párů na ukázku a na nohách opět tento styl obuvi. Celá skupina byla
rozdělena po několika, abychom dodržovali nařízení vlády. V hlavní roli byly naše nohy. Nejprve
jsme si obkreslili nohu, poté vyzkoušeli, zda jsme správně odměřili a šlo se na samotnou výrobu.
Nejzásadnější bylo opravdu přesně vyměření své nohy a k tomu kousek místa navíc. Poté jsme si
přenesli náš obkres na podrážku, vystřihli ho a udělali dírky. V poslední fázi nás čekala
nejzáludnější část, a to úvaz. Je několik možností. Nakonec jsme skoro všichni zvolili úvaz s
pomocí liščích smyček vázaných pouze s jedním koncem. Byl to opravdu povedený večer a
všichni účastníci odcházeli s krásným ručně vyrobeným a zároveň velmi praktickým výrobkem.

Vyrob si barefoot sandále

První schůzka v podzimním nouzovém stavu
Jako oddíl jsme se rozhodli, že chceme zachovat offline schůzky co možná nejdéle. Proto jsme již
před začátkem roku přijali různá zdravotně-bezpečnostní opatření, která dodržujeme. Od
pondělí, kdy začal platit nouzový stav č. 2, jsme pak přijali řadu dalších. A tak jsme se včera
nesešli v naší oddílové klubovně, ale rovnou u horní brány do Heroldových sadů. Tam už čekala
Vlčice, garantka schůzky, která zjistila, zda někdo nemá teplotu a také všechny “postříkala”
dezinfekcí, abychom se následně mohli beze strachu poutnicky pozdravit. U “našich” stromů již
čekaly Bláťa s Pěnkavou, aby si přicházející Poutníky rozdělily do 2 skupin, max. po 15 dětech.
A přidal se k nám i Koza:) Celá schůzka probíhala jako turnaj mezi dvěma skupinami. Ty proti
sobě soutěžily v různých hrách a úkolech. První z nich byl štafetový běh parkem. Následovaly
obří piškvorky, které jsme hráli ve dvou variantách (klasické a běhací). Závěrem jsme pak, opět
štafetově, hledali lístečky, na kterých byly napsané různé věci. Následně jsme pak ve skupinách
hlasovali, zda tyto věci patří, nebo nepatří do KPZ. A šlo nám to opravdu dobře! Vlčice, Bláťa,
Pěnkava a Koza nám také o KPZ něco pověděli a ukázali nám ty své. Každý Poutník dostal za
úkol si svou krabičku poslední záchrany vytvořit.

Podzimní závod na koloběžkách v Divoké Šárce
O víkendu se konal nikým neorganizovaný 24hodinový závod na koloběžkách v Divoké Šárce,
kde se náhodou potkaly partičky kamarádů, které si chtěli zajezdit podobný okruh jako minulý
rok. Za stáj Smraďoši jsme na podzimní verzi koloběžek nenašli dostatek jezdců, a tak Bára a
Brňák jezdili za stáj Oddíl Ufo, která skončila celkově druhá. Opičák jel jako jediný v kategorii
One man team (OMT) a najezdil rovných 70 kol, což se rovná 112 kilometrům. Trofej za 1. místo
v podobě kuželky zůstala jako minulý rok stáji Grasel. 
Smraďoši však převzali kuželku z jarního distančního závodu. Vystavíme si ji v klubovně na
poličku vedle jiné trofeje. Závod byl ukončen dříve. Část závodníků, která se zrovna nesušila u
kamen na Zlodějce, nebyla jinak nadšena z vydatného dlouhotrvajícího deště, kdy by ani 



Celá podzimní výprava byla provázená svátkem Halloween. Všechno započalo ve středu na
telekonferenci, kdy nám Brňák představil soutěž o nejlepší masku. Úkolem bylo udělat si masku z
věcí, co najdeš doma. Poté následovalo vyřezávání dýní, které vedl Koza, při čemž nám
povídal o samotném Halloweenu, proč se slaví, kde se slaví atp. Čtvrtkem nás provázela Bláťa,
která si pro nás připravila tvoření slizů, a to hned dvěma způsoby. Jedním z nich byl nejedlý sliz a
druhý jedlý sliz. Hustý, co? Kdo jste netvořil, tak příště neváhejte a tvořte. Slizy, které jste si
vytvořili a mohli jsme je vidět, vypadaly suprově. 
V pátek jsme s Bebinou pekli a dělali halloweenské dobroty. Byly to tři recepty – banánoví
duchové, žížaly lezoucí z hlíny, mumiáky a prsty. Všechny výtvory, které jste nám poslali na online ,
vypadali moc dobře a určitě to byla dobrota. Od pátečního odpoledne bylo zahájeno
hlasování o nejlepší masku. V sobotu nás čekal velký závěr podzimek. V podvečer jsme se sešli
na telekonferenci v našich super maskách a vyhlásili umístění. Zúčastnilo se celkem 8 soutěžících
a bylo celkově 49 hlasů. Třetí místo obsadila Tygřík, druhé místo Dráček a vítězkou se stala
Natka.

Na začátku schůzky jsme si zopakovali vše, co jsme doposud na schůzkách ze vzdělávání
probrali – KPZ, kdy každý, kdo už ji měl zhotovenou, ji ukázal, řekl, co v ní má, dále pak uzle,
morseovky formou kvízu. Poté nám Koza popovídal o listnatých stromech, řekli jsme si, jak se strom
jmenuje, jaké má plody a nějaké zajímavosti k některým z nich. Následně jsme si vytvořili listového
panáčka. V závěru nám Bláťa představila online systém, který bude po dobu, co budeme jako
oddíl online, fungovat.

KRONIKA STRUČNĚ
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3. schůzka v podzimním nouzovém stavu

Poutnický online Halloween

Pampelišku ven nevyhnal, a tak jsme to odpískali. Děkujeme Židovi za organizaci a budeme se
těšit na další závod snad na jaře.PS: Cestou zpět – po totálně propršeném konci závodu – jsme
viděli krásného skokana štíhlého.
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PODZIMKY 



Strana 12 | Oddíl Poutníci | 12/2020 | www.oddilpoutnici.cz

KRONIKA STRUČNĚ
3. narozeniny Neobyčejné klubovny
V sobotu 7.11.2020 proběhla oslava 3. narozenin Neobyčejné klubovny. Přestože jsme
vzhledem k situaci byli nuceni oslavu uspořádat v online režimu, byl to doopravdy nádherný
zážitek. Sešli jsme se v 15 hodin, úvodním slovem přivítali účinkující a diváky. Popsali rekonstrukci
a možnosti využití klubovny a seznámili je s programem. Od 15:10–16:00 byla přednáška a
diskuze s pane Markem Váchou o tom, Jak se plánuje Praha? Následoval program nazvaný PEČE
CELÝ ONLINE, kde jsem si mohli uklohnit šťavnaté muffiny. Po pečení nás Op vzal na virtuální
procházku s osobnostmi Prahy 10. Workshop barvení na sklo nám představila a odvedla Tygřík.
Po závěrečné řeči a poděkování Pajdákem nás již čekal super online koncert, kterým nás
provedl Brňák, Baruše a Kytarista. 

Borcovka: Výroba Luku a Šípu
V neděli 8.11. v 16:00 jsme se společně sešli na první online Borcovce – Výroba luku a šípu. Po
vyzvednutí balíčku v Neobyčejné klubovně nebo u Brňáka doma, který byl naším lektorem, jsme
byli připraveni. Celá akce trvala asi 2 hodinky, kdy jsme krok po kroku tvořili luk a šípy. Na konci
jsme všichni měli hotový luk, který parádně střílel a dva šípy, které byly funkční a zároveň velice
hezké na pohled. 

Listopadová výprava
Letošní Listopadovku jsme pojali jako připomínku sametové revoluce, oslavu svobody a
demokracie.  Uskutečnila se částečně online a distančně od 17. do 22. listopadu 2020. Na
státní svátek jsme zveřejnili na náš Youtube kanál speciální díl Podcast Poutníkova škrpálu k
sametové revoluci. Z podcastu navíc vzešel i dobrovolný úkol: Udělat podobný rozhovor se
svými rodiči nebo prarodiči. 
Na toto jsme navázali v pátek oficiálním zahájením výpravy. Na zoom schůzce jsme se ještě
krátce vrátili k sametové revoluci a podcastu a trochu si zadiskutovali. Přečetli jsme si kronikové
záznamy z minulých výprav a vybrali jsme kronikáře listopadové výpravy, kterým se stala Tonča.
A a závěr jsme si pak zahráli přes Kahoot Poutnický videokvíz, kde jsme hádali známé osobnosti
roku 1989. Víkend jsme strávili distančně každý se svými rodinami. A to hraním různých her, které
se dají hrát v jednom ve dvou lidech. Chytali jsme také ve svém okolí kešky. Ti, co zůstali v Praze,
mohli vyrazit po stopách sametové revoluce a zalogovat si kešky spojené právě s ní. A
abychom byli co nejvíce v přírodě, zasoutěžili jsme si v Poutnickém bingu. Po celý víkend jsme
pak mohli poslouchat Poutnický playlist plný hitů roku 1989 na Spotify. Z v sobotu nasbíraných
listů a ručně vyrobených tiskátek z brambor a jablek jsme si pak společně s Vačicí a Vlčicí
vyrobili krásné obrázky a také originální balící papír na vánoční dárky. 
Celou výpravu jsme zakončili u našeho e-Táboráku a pořádně si od plic zazpívali. Loučili jsme
se s úsměvy a přáním, že se snad již brzy potkáme naživo 
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KRONIKA STRUČNĚ
Poutnické deskohraní
Od začátku listopadu si mohli Poutníci, poutnické rodiny a přátelé Poutníků půjčovat deskové
hry, jejichž zakoupení laskavě podpořila MČ Praha 10. Nově nám totiž k těm starším hrám v
klubovně přibyly i zbrusu nové a fakt cool deskovky. Hra Šťastný Candát, Zbodni salát nebo
limitovaná edice hry Dobble – Harry Potter, slavily úspěch i mimo Poutnické kruhy! Akce se
zúčastnilo kolem 30 lidí, mezi nimiž byli členové oddílu – děti, vedoucí, rodiny dětí, přátelé
oddílu a sympatizanti. Kdo by byl zvědavý, jaké hry byly k dispozici, ať mrkne sem. Hry je možné si
po domluvě s některým vedoucím půjčovat i nadále! Za sebe doufám, že hry pomohly
překlenout Poutníkům nejeden dlouhý koronavirový večer a že se brzy uvidíme u nějaké
deskovky naživo! Navíc je fakt super, že nám hry v klubovně zůstanou! Juchů!

Najdi Mikuláše

První úkol byl zaslat video, jak vážeme 5 uzlů.
Druhý úkol – složit básničku, nebo písničku pro Mikuláše.
Do třetice jsme dostali mapu a nápovědy, které nás zavedli na místo, kde byl Mikuláš.

Ve středu 2.12.2020 nás čekala první vánoční schůzka, na které jsme se dozvěděli, že nám
zmizel poutnický Mikuláš. Pokud jsme se chtěli k Mikuláši dostat, museli jsme splnit dva, vlastně tři,
úkoly:

V sobotu 5. 12. 2020 v cca 17 hodin jsme dorazili na Císařskou louku, kde byl Mikuláš s dvěma
Čerty a Andělem. Přestože foukalo a byla zima, moc jsme si to užili. Atmosféru doplňovalo místo
kde jsme se sešli, ostrov uprostřed Vltavy a před sebou osvětlený Vyšehrad. 

Zkoušky online
Ve druhé vlně pandemie covid-19 jsme rozjeli další aktivitu Zkoušky online. Jedná se o zcela
dobrovolné aktivity, kdy každý týden jsou vypsány výzvy, které je možné plnit. Vše doprovází
videa, která jsou postupně zveřejňována na našem oddílovém Youtube kanálu a online hodiny,
kde je možné se nechat vyzkoušet nebo si nechat cokoliv ze zkoušet vysvětlit. Nově od září
vznikly tři zkoušky. 
Nováčkovská, pro úplně nováčky a nebo ty, co si ještě žádnou zkoušku nezačali plnit.
Dovednostní zkouška je již pokročilejší a obsahuje nově některé úseky. Kdo již plnil Dovednosti
musí si některé části z této zkoušky dodělat a zároveň udělat i zkoušku Nováčkovskou. 
V neposlední řadě byla obnovena a doplněna o některé body Základní oddílová zkouška
(ZOZ). Počet bodů ke splnění tak z 50 vzrostl na rovných 60. Nejdůležitější, tajný, bod byl
zachován a i nadále je posledním plněným bodem v ZOZ.
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POEZIE
O Poutnících

Raduji se z hezkých dnů, 
jsem ráda,  že jste pořád tu, 
pro mne i pro další s otevřenou náručí. 
Jsem ráda,  že jsme kamarádi, 
a se vším si víme rady, 
navzájem si poradíme, 
a ve všem se podpoříme. 
S podpořením vše jde snáz, 
 a já nezapomenu na vás, 
ani na to,  co jsme prožili
a jak moc jsme si to užili. 
A teď vám s klidem můžu říct, že :
Moji milí Poutníci,  v mém srdci budete navždycky. 

                                                Firefox 

Básničky

Za tmy spousta kapek.
Za světla jen pár.
Těch pár, co zůstalo,
když jsi otočila stránku.
Čti dál, i když už jich není tolik.
Ty, které budou chtít se vrátí.
Doposlechnou si příběh...

Klid, zdraví, štěstí, láska.
Přes oči černá páska.
Nevidíš to, co chceš.
Je to ukryto do tajemna.
Vědomí, či nevědomí,
Pocity, se kterými se rveš.

Bebina



Vlado Piecky se zasloužil o zvelebení Píseckých hor například obnovou zašlých pramenů
a zajištěním jejich udržitenosti díky umístění ochrany vodních zdrojů v podobě stříšek nad
studánkami. Dřevo získal pouze z padlých větví, které svými nehty - neboť neměl zrovna
nic jiného po ruce - opracoval do prkének, jež následně spojil ekologickým
bezhřebíkovým způsobem spoje zvaným truhlářský hmoždík (či vlaštovčí ocas nebo mašle,
chcete-li). Staral se o pravidelnou údržbu lesního porostu ve státních lesích tam, kam ani
sami hajní nechodili kvůli obavám z divoké zvěře a pověstem o zmizelých lidech v
půdních propadlinách. Vlado Piecky však od svého praděda získal notné znalosti v
oblasti geologie a vyřešil jednu z největších záhad Píseckých hor. Totiž zmapoval bývalé,
dávno opuštěné a listím zasypané živcové lomy, kde se kdysi těžil růženín, turmalín,
mozanit a beryl. Zároveň byl tím, kdo dokázal pojmenovat lehce radioaktivní horninu
písekit, která se vyskytuje na celém světě jen a pouze zde.

Na jeho počest a připomínku tragické smrti místní starosta vnuknul nápad panu
Zevrubníčkovi z Písku - Semice, který bydlel tou dobou v místní oblasti Na Flekačkách,
aby nechal s pomocí místního okrašlovacího spolku zhotovit dvojité srdce na lesní
křižovatce Údražské a Mlacké aleje. Dlouho si pan Zevrubníček lámal hlavu nad tím, jak
nápad přenést do konkrétní podoby, až mu poradil člen okrašlovacího spolku, jistý
"Fiškus" (přesné jméno se nepodařilo dohledati), zasít keře do tvaru srdce a do vzniklého
útvaru umístit stojan s vyřezaným srdcem dřevěným. Nyní je možné srdce spatřit z pohledu
shora (či ptačího pod úhlem 45°) i z pohledu čelního. Vzhledem k tomu, že pan
Zevrubníček Vlada Piecky dobře znal, věděl, že by nebyl šťasten z velkolepých ovací, a
proto raději vynechal jméno tohoto velikána na místě pietním.

Srdce můžete nalézt na souřadnicích N 49°17.39812', E 14°12.63943'
Mája & Opičák
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SRDCE VLADA PIECKY



Příprava těsta:
160g eidamu
500g polohrubé mouky + mouka na podsypání
1 lžička sole
1 vejce (celé)
1 droždí
100ml mléka (vlažného)
200g másla nebo Hery

Mouku s nastrouhaným sýrem a solí dáme do mísy, promícháme, doprostřed nadrobíme droždí, přidáme
vejce a mléko. Přidáme pokrájený změklý tuk a ze všeho vypracujeme nelepivé těsto, které necháme asi
půl hodiny odležet. Nenecháváme kynout, ani neděláme kvásek.

Dále: 
rozšlehané vejce na potření
párky asi 10 nožiček (můžete i rozpůlit)
koření dle chuti: kmín, sůl, semínka, grilovací koření…

Z těsta vyválíme na pomoučněném stole slabý plát, který rádýlkem pokrájíme na slabé proužky, které
namotáváme na párky z jednoho konce na druhý. Takto zabalené párky přeneseme na plech, potřeme
vejcem, posypeme dle chuti kořením, semínky a dáme ihned péct do předehřáté trouby na 180 stupňů
dorůžova.
Po vyndání z trouby můžeme hned servírovat, nebo je můžeme vychladlé jako studenou svačinku.
Šikovný kuchař, který upeče rodině tuto dobrotu, vyfotí a vloží na Poutníci online, dostane 1Měňák.

Pytlák
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
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Mezinárodní tým astronomů objevil mezihvězdné železo Fe-60, což je radioaktivní izotop
s poločasem rozpadu 2,6 miliónu roků, který je převážně vytvářen ve velmi hmotných
hvězdách a vyvrhován do okolí při erupcích supernov. Izotopy byly nalezeny v
hlubokomořských sedimentech, které byly datovány do období před 33 000 roky.

Radioaktivní prvky syntetizované ve velmi hmotných hvězdách jsou vyvrhovány do
kosmického prostoru prostřednictvím hvězdného větru a při explozích supernov. Naše
Sluneční soustava se pohybuje skrz mezihvězdné prostředí (medium) a sbírá tyto
extrasolární produkty.

Jedním takovým produktem je izotop železa Fe-60. Protože není přirozeně produkován na
Zemi, přítomnost tohoto radioaktivního izotopu je citlivým indikátorem explozí supernov
za posledních několik miliónů roků.

Železo Fe-60 bylo terčem pozornosti několika studií v 
uplynulých letech. Jeho poločas rozpadu je 2,6 miliónu roků, 
což znamená, že se zcela rozpadne za 15 miliónů roků – takže 
jakékoliv vzorky nalezené na Zemi musely být uloženy odjinud, 
protože není  možné, aby železo Fe-60 přežilo z období 
vzniku naší planety před 4,6 miliardami roků.

Avšak depozity zde nalezeny byly. Anton Walner z Australian 
National University se svými spolupracovníky již dříve objevil 
stopy železa Fe-60 z doby přibližně před 2,6 miliónu roků, 
a možná ještě z doby před 6 milióny roků, z čehož vyplývá, 
že naše planeta cestovala skrz oblaka radioaktivního 
spadu z blízké supernovy. Tyto vzácné izotopy byly objeveny rovněž ve vzorcích lunární
horniny, které na Zemi dopravily posádky misí Apollo 12, 15 a 16, a také ve vzorcích
sněhu z Antarktidy, kde spadl v uplynulých 20 letech.

V průběhu posledních několika tisíc roků se Sluneční soustava pohybovala skrz hustý
oblak prachu a plynů, známý jako Místní mezihvězdný oblak (Local Interstellar Cloud),
jehož původ je nejasný,“ říkají astronomové. „Jestliže se tento oblak zrodil v průběhu
posledních několika miliónů roků při explozi supernovy, mohl by obsahovat železo Fe-60.
A tak jsme se rozhodli pátrat v sedimentech z poslední doby za účelem jeho nalezení.“

Výzkumníci pátrali pomocí rozličných hlubokomořských sedimentů ze dvou rozdílných
lokalit, které byly datovány do doby před 33 000 roky, a to pomocí mimořádně citlivého
hmotového spektrometru. Objevili jasné stopy železa Fe-60; jeho rozložení odpovídá
nedávné cestě Země právě přes Místní mezihvězdný oblak.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA



Nedostatek časových korelací Sluneční soustavy v aktuálním Místním mezihvězdném
oblaku se zdá přinášet více otázek než odpovědí,“ říkají autoři článku. „Předně, pokud se
oblak nezformoval v důsledku exploze supernovy, odkud tedy pochází? A zadruhé, proč
je železo Fe-60 tak rovnoměrně rozptýleno v celém prostoru?“

„Existují nedávné doklady, z kterých vyplývá, že železo Fe-60 bylo zachyceno v
prachových částicích, které by se mohly nacházet v okolním mezihvězdném prostředí,“
říká profesor Anton Wallner. „Tak železo Fe-60 může pocházet dokonce ze starších
explozí supernov, a to, co jsme změřili, je určitý druh ozvěny. Potřebujeme další data k
rozlišení těchto detailů.“

Článek o tomto objevu byl publikován online v Proceedings of the National Academy of
Sciences. Autor: NASA/Adler/University of Chicago/Wesleyan

Zdroje a doporučené odkazy: sci-news.com
Převzato: Hvězdárna Valašské Meziříčí
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ZE ŽIVOTA KOVIDÁKA
aneb Jak jsem se stala prvním pozitivním Poutníkem
Koncem října jste si mohli všimnout, že jsem tak trochu zmizela ze všech poutnických
akcí… Bylo to z toho důvodu, že jsem onemocněla covidem-19. A vypadá to, že
jsem byla i prvním Poutníkem, který si tím prošel. A proto jsem se také rozhodla
s vámi sdílet svou zkušenost, a to zveřejněním některých zápisků z mého deníku…

Středa 14. 10. 
Dopoledne píše Dan do naší deskovkové skupiny, že se
necítí nějak dobře. Reaguje na to i Michal a Kačka, oba
prý mají chřipku a že to nic nebude. V neděli jsme celý den
až do noci hráli u kamaráda Game of Thrones, v šesti lidech
v malém pokoji… Byla kosa, takže jsme ani moc nevětrali.
Cítím se v pohodě, mám snad jen lehkou rýmu. Odpoledne
máme první online schůzku. Je to takové smutné, že se
nemůžeme vidět naživo, opět…
Čtvrtek 15. 10. 
Na homeofficu jsem z důvodu různých preventivních
karantén už od konce září a začíná mi to pomalu lézt na
mozek. Naštěstí dneska nad tím nemusím moc přemýšlet,
nahromadila se mi práce. Od počítače jsem se dostala až
teď navečer. Začínám balit na víkend s přáteli z oddílu,
strašně se těším, že vypadneme z Prahy do přírody a
užijeme trochu legrace. Potřebuji nakoupit nějaké jídlo, tak
vyrážím ven a zapínám bluetooth kvůli eRoušce. Zatím mi nic
nehlásila, ale někde jsem četla, že její notifikace ne vždycky
funguje napoprvé. Nedá mi to a aplikaci otevírám. Ihned se
mi objevuje hlášení, že jsem měla dvě riziková setkání s
nakaženým, minulou středu a v neděli. Ehmm, píšu na
deskovkový chat, jak se lidi cítí. Hlásí mi, že už všichni mají
chřipkové příznaky. Tedy až na mě. Usínám s obavami, že to
chřipka nebude…
Pátek 16. 10.
Probouzím se před šestou celá zpocená a s hroznými
bolestmi celého těla. Beru si paralen, dělám si čaj a
zalézám zpět do postele. Usínám takřka okamžitě. Jsem
vyčerpaná už jenom z té krátké cesty po schodech z patra,
kde mám ložnici. Probouzím se, paralen trochu zabral. Píšu
šéfové Andy a šéfredaktorce Zuzce, že se dneska házím
marod. Píšu přátelům z oddílu, že na společný víkend
bohužel jet nemůžu. Píšu na deskovkový chat, že se
pokouším dostat na testy a že by měli i oni. 

Zároveň se kamarádům omlouvám, že jsem je v neděli asi
ohrozila a povídám o těch rizikových hlášeních na eRoušce.
Stejné ovšem píše i Kačka a také Vítek, který se dnes
dozvěděl, že má nakaženou kolegyni v práci. 
V mezidobí, co si s lidmi píšu, se také pokouším dovolat své
lékařce. Nedaří se mi a usínám. Probouzím se po deváté a
konečně se na popáté dovolám sestřičce, ani mě k
doktorce nepřepojuje. Sděluji jí, že potřebuji e-Žádanku na
testy, že mám dva pozitivní kontakty na eRoušce a že jsem
se probudila s příznaky. Ptá se mě na ně a v průběhu toho
už žádanku vyplňuje a odesílá do systému. 
Popřeje mi, ať mám lehký průběh nemoci a že prý se mám
ozvat s výsledky. Googlím si nejbližší odběrová místa, tak
abych na testy mohla jít co nejdříve a hlavně, abych tam
mohla dojít pěšky. Nechci nikoho případně ohrozit cestou
MHD. Nejbližší místo mám na Žlutých lázních… Sakra, to v
tomhle stavu pěšky nedám, navíc volný termín mají až v
pondělí večer. 
Volám kamarádce Evě, která dělá v jedné z covid
laboratoří. Říká, ať hnedka přijedu, že mě do desáté
vezmou i bez objednání. Blbý je, že na to mám jen třicet
minut a laboratoř je až v Bohnicích. Nemám na to sílu. A
nemám ani sílu myslet… 
Volám si s mojí mamkou, které shodou okolností právě končí
karanténa (nakazila se v práci před deseti dny), a ta mi
radí Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, do které mě
zaveze autem. 
Otvírám si formulář pro online přihlašování. Na drive-in
odběry mají volno až v pondělí, pro pěší už v neděli a tak si
rezervuji čas v 8:30 a vyplňuji údaje (jméno, rodné číslo,
trvalé bydliště, jméno lékaře a kontakt na něj, kontakt na
sebe). Než to stihnu všechno vypsat, je termín plný. Musím
začít od znova. Další volný termín je v 11:30, naštěstí se mi
v kolonkách objevují již dříve vypsané informace, takže se
úspěšně registruji. A opět usínám.



ZE ŽIVOTA KOVIDÁKA...
Sobota 17. 10. 
Celou sobotu střídavě beru paralen a spím. Mám naštěstí
jen lehkou teplotu, i tak se klepu zimnicí a bolestí svalů, zad
a hlavy. Jsem unavená a také dehydratovaná. Vypiju až pět
litrů tekutin, přesto mám v krku stále vyprahlo. Migréna mi
nedovoluje se ani odreagovat u seriálu nebo knížky,
zvládám si pustit pouze pár podcastů. Přátelé z deskovek
píšou, že mají čtyřicítky horečky a kašel a že se také
objednávají na testy. Volný termín nejdříve až v úterý.   
Neděle 18. 10.
Probouzím se bez příznaků, tedy až na rýmu. Jako bych
vůbec nebyla nemocná… Možná jsem se jenom zbytečně
vystrašila a žádný covid nemám, říkám si. Přijedeme k
odběrovém stanu o patnáct minut dřív, mamka mě vysazuje
a já si jdu stoupnout do řady. 
Přede mnou jsou jenom tři lidi. Sestřička celá zakuklená v
ochranném obleku si ode mne bere kartičku pojišťovny. Ve
stanu je kromě dvou sestřiček ještě jeden pracovník, který
potvrzuje, zda jste objednán a zda jste přes pojišťovnu,
nebo samoplátce. A pak už vám do nosu strčí dlouhou
vatovou tyčinku, do obou dírek a až dozadu, takže vás to
pořádně zaštípe. Ale popravdě, zase až tak hrozné to není.
U odběrového stanu jsem byla přesně jednu minutu, tak
rychle to všechno proběhlo. Za mnou se mezitím vytvořil
chumel asi šesti lidí. Když kolem jednoho pána procházím,
nepěkně zakašle, do špatně nasazené roušky a ne do
rukávu. Prase, říkám si. Pokud jsem se už nenakazila, tak teď
určitě! 
Domů dorazím v 11:30, tedy v době, kdy jsem teprve měla
jít na řadu v odběrovém stanu. Do třetího patra, kde bydlím,
jsem sotva došla. Na mezipatrech jsem si musela dělat
přestávky, jinak bych to neudýchala. Jsem strašně
vyčerpaná. Okamžitě usínám a probouzím se až večer.
Výsledky mi nečekaně přicházejí už v devatenáct hodin,
tedy nějakých sedm hodin od odběru. Jsem covid+.
Zvláštním způsobem jsem za to vlastně ráda. Že to budu mít
aspoň za sebou. A že taky budu moct o Vánocích zajet za
prarodiči bez obavy, že bych je ohrozila… Před devátou
mi přichází zpráva s odkazem na sebetrasovací formulář,
který má pomoci hygienickým stanicím s trasováním. 
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ZE ŽIVOTA KOVIDÁKA...
Pondělí 19. 10. 
Probouzím se zase s chřipkovými příznaky, bolestí celého
těla, krku, hlavy. Začínám lehce kašlat a tak k paralenu
a vitamínům nasazuji i bylinný sirup. Nečekám, že by se mi z
hygieny ozvali (vzhledem k informacím o jejich přetížení),
takže vyplňuji alespoň sebetrasovací formulář. Ptají se mě v
něm: Jak se cítím? Jaké mám příznaky? Kde konkrétně pracuji?
Od koho si myslím, že jsem se nakazila? S kým jsem se za
posledních pět dní viděla? Všechno poctivě vyplňuji a
děkuji za to, že jsem poslední týden žila jako poustevník a
nikoho tak snad neohrozila. I když je možné, že jsem nakazila
nějaké lidi v MHD, kterou jsem normálně jezdila… 
Proto si od včerejška říkám, kdy už konečně dostanu zprávu
do eRoušky? Přijde mi dopoledne a já hned kód zapisuji do
aplikace. Lidé, kteří se se mnou setkali, byli ode mne méně
jak dva metry po dobu alespoň patnáct minut, tak
dostanou notifikaci, že se setkali s pozitivním člověkem.
Krátce na to mi nečekaně volá i pražská hygiena. Velice
příjemný muž se mnou prochází všechno, co jsem již napsala
do sebetrasovacího formuláře. 

Zjišťuje, že ne vše se mu propsalo do jejich systému, nicméně
to podstatné ano. Za což mi děkuje a říká, že je poznat, že
jsem novinářka, protože tolik informací prý takhle podrobně
popsaných ještě neviděl. Následně se dozvídám, že mě
čeká izolace až do 28. 10., bohužel se deset dní počítá až
od kontaktu s hygienou a ne od propuknutí nemoci.
Úterý 20. 10. 
Naprosto nejhorší noc a den ze všech. Nemohla jsem vůbec
usnout (a následně i tu noc následující), strašně mi bušilo
srdce, opět se mi zvýšila teplota. Probouzela jsem se z
děsivých snů… Od rána mi je děsně, nemůžu vůbec nic, jak
mě celé tělo bolí. Včetně toho se pořádně nadechnout.
Jako bych měla na hrudi nějakou kovadlinu nebo co, strašně
mě to tíží… Kašlání se snažím udržet na uzdě. Znám se,
jakmile s tím začnu, už nepřestanu a bude to jenom horší a
horší. Pomáhá strepsils a sirup. 
Jedinou radostí, přiznávám že trochu povrchní, je pohled na
přibývající lajky u mého včerejšího příspěvku na Facebooku
– přes osmdesát reakcí, neskutečný! Snažila jsem se v něm
popsat svou zkušenost se systémem, která byla naštěstí
veskrze pozitivní. 



Covid-19 není radno podcenit. Chytit ho může opravdu každý a kdekoliv. A nikdo neví,
jaký průběh zrovna jeho onemocnění bude mít. Buďme k sobě i ostatním ohleduplní. Dbejme
na důkladnou hygienu, omezme sociální kontakty, nosme správně respirátory a roušky a
mějme nainstalovanou eRoušku. A pokud si nemocí projdeme (a bylo nám už 18:)), pojďme
darovat plazmu. Můžeme tím zachránit životy lidí, kteří neměli to štěstí a procházejí si právě
velmi těžkým průběhem nemoci. 
Děkuji za všechny milé vzkazy, podporu a povzbuzení, Poutníci! Dodávaly mi po
celou dobu velkou energii. Jsem ráda, že jsem součástí takhle skvělého oddílu:)

Pěnkava

A tu přeji všem, kteří se s covidem-19 setkají. Jako klíčovou
ochranu sebe a svého okolí vnímám eRoušku, jejíž nová
verze teď vůbec nevybíjí baterku a funguje teď mnohem
více automaticky. Určitě bychom si ji měli nainstalovat
všichni.
Sobota 24. 10.
Středu až pátek jsem střídavě spala a pracovala, na nic
více jsem neměla energii. Příznaky naštěstí postupně
odeznívaly, zůstala jen permanentní únava. Přes den mi bylo
trochu hůř, k večeru lépe. Paradoxně dneska se cítím hůř
psychicky, než fyzicky. Vzhledem k tomu, že mi je už dobře a
venku je tak nádherně. Nejraději bych šla někam na
procházku do přírody, ale nemůžu. Jsem v izolaci a nesmím
se s nikým potkat. Tak si alespoň se všemi volám a píšu… 

Sobota 7. 11.
Izolace mi končila na státní svátek 28. 10. Byl to krásný den
a já jsem konečně mohla ven na vzduch. Všechny hlavní
příznaky nemoci odezněly, zbyla už jen únava. Lékařka mi
doporučila vyvarovat se větší fyzické zátěži minimálně
měsíc, tělo se prý potřebuje zregenerovat. Sportování mi
moc chybí, ale popravdě, stále se cítím oslabená a i po
vyšlápnutí schodů se lehce zadýchávám. Také se hůř
soustředím a v noci mi občas tluče srdce a buší v hlavě tak,
že nemohu usnout. Někde jsem četla, že pocovidová
rekonvalescence u někoho trvala i půl roku. Snad to u mě
bude kratší doba…
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ZE ŽIVOTA KOVIDÁKA...
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POUTNÍCI V BRANDU
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Vymysli příběh, vytvoř kostým a pošli super příspěvek do Škrpálu. Měňák tě
nemine a ještě si užiješ spoustu legrace!

NOVÁ VÝZVA
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Balada o ptácích a hadech (Suzanne Collinsová)
Hunger Games se vracejí! Poznejte minulost Coriolanuse Snowa. Je ráno v
Den sklizně, který zahajuje desáté Hladové hry. Osmnáctiletý Coriolanus
Snow se v Kapitolu připravuje na svou jedinou příležitost získat slávu jako
trenér, jeho šance jsou však mizivé. Dostal ponižující úkol trénovat
největšího outsidera, splátkyni z Dvanáctého kraje. V aréně bude
probíhat boj na život a na smrt. Mimo ni Coriolanus začne se svou
splátkyní soucítit a stane před zásadním rozhodnutím: řídit se pravidly,
nebo přežít?

Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů 
(Maja Säströmová)
Úžasná sbírka zajímavostí ze světa prehistorických zvířat. Zapomeňte na
dinosaury! Na Zemi v minulosti byli ještě pozoruhodnější tvorové. Třeba
želvy s extra dlouhými krky a opancéřované ryby velké jako autobus! Kdo
měl pět očí, čí tlama se podobala záchodovému prkénku a kterému
ptákovi nikdy nenarostla křídla? Vraťte se zpátky v čase za úžasnými
zvířaty, na které je i ta nejbujnější představivost krátká!

Vyhrávat potichu (Jan Krůta) 
Klukovský příběh nejen o fotbale a dobrodružství. Parta kluků a holek z
vesnice Podolí má svoje tajné bratrstvo, svůj tajný bunkr, zločin a trest a
fotbalové hřiště u lesa. A všechno se točí kolem Ondry, Honzy a jejich
táty, vysloužilého brankáře a trenéra. Když se vyhrává, řve se radostí. Ale
jejich táta umí vyhrávat i potichu.

Spící Beatrice (Júlia Matulová)
Moderní pojetí pohádky o Šípkové Růžence. Světem se šíří neznámý virus.
Nelze určit, kde zasáhne příště a kdo další se v bezvědomí svalí k zemi.
Protože počet obětí každým dnem neúprosně roste, vědci se rozhodnou
přistoupit k nebezpečným pokusům na lidech. Jako dobrovolnice se
přihlásí i osmnáctiletá Beatrice. Co ji ve výzkumném středisku čeká? Je
nějaká naděje, že společně se synem jednoho z výzkumníků objeví lék?
Přežije Bea a dokáže zachránit své blízké – včetně toho, kterého miluje?

Pěnkava

TIPY NA SUPR ČTENÍ...
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JAK JSEM SE ZTRATILA V LESE...
Ano, opravdu se mi tohle stalo. Jednoho říjnového dne, konkrétně ve středu o podzimních
prázdninách, jsem se rozhodla navštívit ségru. Byla to takzvaná HURÁ AKCE. Ségra bydlí
na vesnici, kam běžně jezdí pár spojů za den. Státní svátek, který zrovna v ten do den
byl, mi cestu ztížit. Jel pouze jeden spoj. Jenomže to bych se dostala k ségře pozdě a
pořádně bych si je s Tobíkem neužila. Vymyslel jsme teda se ségrou, že bych mohla jet
vlakem do stanice poblíž jejich vesnice a zbytek dojít pěšky. S radostí jsem souhlasila,
připravila jsem se a vyrazila na vlak. Když jsme dojela do stanice, volala jsem se ségrou a
šla jsem jí naproti. Jenže jsem netrefila odbočku. Šla jsem lesem dál a dál. Bylo mi divné, že
jsem na ségru stále nenarazila. A v tu chvíli mi to došlo. Ztratila jsem se v lese. Naštěstí
mám telefon s daty, a tak jsem si zapla GPS. No jo, ale v lese nebyl úplně silný signál a
žádné cesty se mi v lese neukazovaly. No, nevadí. Ségra mi nasdílela polohu a já si našla
silnici, po které šla. Vyhledala jsem si ji a našla na mapě. Jenže co teď uprostřed lesa, že
jo. Rozhodla jsem se najít okraj lesa a jít napřímo směrem k silnici když jsem konečně viděla
konec lesa, začala jsem se radovat, že už budu určitě blízko u silnice. Jo, to jsem se
radovala předčasně. Na kraji lesa mě čekalo super dlouhé pole pak bažina a nakonec
jsem se vysokou strání vyšplhala na silnici. Měla jsem úplně promočené boty, pršelo, ale
konečně jsem se dostala na silnici. Po telefonátu se ségrou, která mezitím mířila k zastávce
jsme se domluvily, že se vrátím na zastávku a půjdeme společně k ní. Že silnice, na kterou
jsem se dostala, mi cesta trvala asi 40 minut. Jupí, zvládla jsem se vymotat. Z lesa a najít
cestu zpátky. Ani nevíte, jak jsem se radovala, když jsem se vrátila a sešla se ségrou. Bylo
to dobrodružství a taky zajímavá zkušenost!                                                         

  Bebina

ZE ŽIVOTA VEDOUCÍCH

KORONASONG

Mé srdce čeká na houf dětí, 
dnes nevadí mi ani zlobidla. 

Jindy jich na zastávkách jako smetí, 
že by dnes všechna náhle nastydla? 

Ne, koronáč tu všude drze lítá 
a děti sedí doma u bedny. 

Kéž šlo by sebrat všechen tenhle neřád
 a spláchnout ho do jámy bezedný…

Vačice
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Ráda bych se s vámi podělila o velikou zkušenost a
nesmírný zážitek, jak jsem se dostala do Kmene. Nervalo
dlouho, kdy z přišla příležitost, stát ze z poutnické kuchařky
oddílovým vedoucím. Samozřejmě podmínkou bylo splnění
ZOZ (základní oddílové zkoušky), abych mohla jít zdárným
příkladem vám dítkám. Dlouho jsem přemýšlela kdy začít,
protože plnění je limitováno na jedem rok. Až najednou... 
V lednu jedeme na výpravu Lyžo-Bobo na chatu Pencovku.
Je to nádherné místo, ale ten výšlap je sakra dlouhý. No,
ale to jsem odbočila... Takže šlapu, no spíš funím do kopce,
a není nic nádhernějšího než zimní noční obloha. Jasno,
měsíc svítí, vy jste uprostřed ničeho a jsou krásně vidět
hvězdy a... V tu chvíli to přišlo, proč bych si neudělala bod
z hvězd? ANO, mým prvním splněným bodem byly hvězdy a
plnila jsem si je u Bláti. 
Poté to šlo dle nálady, jednou stromy, podruhé KPZ, uzle,
vyprávění příběhu, nebo program pro děti. Neříkám, že to
byla vždy brnkačka. Dost jsem se zapotila u bodu šifry
(zejména poutnická abeceda), a přepisování indiánských
značek do zápisníčku je také fajn :-) Hecla jsem se a řekla
si, že ZOZ splním do 31. 12. 2019. Mým předposledním
bodem do splnění ZOZ bylo zpívání oddílových a
lidových písní. Tento bod jsem si plnila na chatě v
Krkonoších, kam jezdíme s přáteli oslavit Sylvestra. A
doopravdy posledního prosince jsem zavyla pár písní.
Moooc jsme se u toho nasmáli. Kompletně vyplněnou,
podepsanou zkoušku jsem předložila před vedoucí, 

PYTLÁKOVA CESTA DO KMENE
jako důkaz splnění. Teď mě čekal ten nejposlednější Tajný
bod, abych měla tu čest se stát členem Kmene. No a, kdo si
počká, ten se dočká. Poslední den LT, si pro mne přišel
Korbič (také Kmeňák), za svitu louče mi vysvětlil, jak se mám
chovat, jak pozdravit a odvedl ke Kmeni. 
Bylo to nádherné :-) S velikou pokorou jsem předstoupila
před Radu, kde mi bylo oznámeno, že se svůj Tajný Bod
dozvím 10. 9. 2020. Poděkovala jsem a v tichosti celá
šťastná odešla. Ta nejistota, co mě čeká, byla nádherná,
jelikož jsem osoba, která má ráda výzvy. A rázem bylo 10. 9.
2020, čtvrtek, a já jsem jela do práce, kde jsem nemohla nic
udělat, protože jsem byla hooodně nervózní. Doma jsem vše
uklidila, uvařila, no dalo by se říct, že jsem měla uklizeno na
vánoční svátky. Až najednou???? Zvonek a sms, že stojí
někdo před vraty. A? za vrátky stál Brňáček, kolem krku
palestinu, v ruce louč a v očích nadšení. Cestou mi pověděl
úkol, popsal, jak to bude probíhat a že je jen na mě jak se
zachovám. Popřál mi hodně štěstí. A dál? Dál možná tušíte.
Jsem KMEŇÁK!!!! 
Pokud budete chtít vědět můj Tajný Bod, ráda vám ho
odvyprávím. Jediné co k tomu můžu říci: 
Nestyďte se za to, jak vypadáte, nebo jak působíte na lidi,
jste to vy a jste jedineční! Pokud má někdo problém, jak se
oblékáte, nebo že vás baví učení, nebo že máte svůj názor
a nápad, který se nelíbí ostatním, nebojte se a prosaďte si
to. Jste to stále vy, a pokud s tím má někdo problém je to
jeho problém a né váš.

Lidičky, kteří tě mají doopravdy rádi, se k
tobě nikdy neobrátí zády, ať jsi malý,
nebo brejlatý, zrovna nemáš značkové
oblečení a nebo naopak máš úplně
odlišný názor. Na ostatní se vykašli,
nestojí ti za to trápení
BUĎ SÁM SEBOU :-)

Pytlák
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ÚMRTÍ VLADA PIECKY
V minulém Škrpálu jste se dozvěděli o setkání Vlada Piecky se zakladateli oddílu.
Navazující pokračování bohužel nemá tak veselé téma, ale zkrátka k celistvosti
curriculum vitae tohoto velikána takové věci taktéž patří.

Z tohoto setkání vzniklo tiché a nerozlučné přátelství mnoha členů Poutníků s Vladem
Piecky. Každý, kdo s ním však přátelství uzavřel, musel složit slib, že neprozradí jeho
přesnou totožnost a to, že právě on je tím vyvoleným, kdo se s Vladem Piecky může
přátelit. Vlado Piecky oddílu tiše a nenápadně pomáhal po dlouhé roky až do své smrti
ve svých úctyhodných 122 letech, kdy se stal nejstarším mužem v Česku. Mimo jiné se
podílel na zrodu Kmenové rady, kde byl prvním Kmetem a vybral žlutou barvu kmenových
palestin, od kterých se odvíjela celá řada skutečností. Zasadil se o stavbu srubu v
koblovské louce a vykopání místní studny. Během několika málo let dokázal na okolních
loukách vysadit stovky stromů a postarat se o zdravý růst lesů. Vlado Piecky podal návrh
na konstrukci prvního mola na koupání, které prosadil přes složitou legislativu v této
oblasti. Pomohl nastavit morální hodnoty v oddíle a udržoval zdravý balanc mezi akcí a
klidem, díky čemuž se mu povedlo připravit dobré podhoubí pro pozvednutí Poutníku na
mezinárodní úroveň. 

Vlado Piecky zemřel jako hrdina při záchraně batolete z hořícího panelového domu, kdy
s ním seběhl z šestnáctého do prvního patra, odkud ho z okna hodil do náruče jeho
matky, aby pak nepřišlo k úhoně. Plameny však byly neúprosné a jeho tělo pohltily při
pokusu o návrat spojený s rozštípáním vchodových dveří hasičkou sekerou, kterou měl v
tu chvíli u sebe, neboť ji našel v bytě, odkud batole házel z okna. Co na jeho smrti však
není známo, je místo, kde k tragické nehodě došlo. Buď se stala v Argentině, na Islandu,
nebo v Austrálii. Jisté však je, že na jeho pohřbu v Křivsoudově byly stovky lidí, kteří mu
dlouhé hodiny vzdávaly hold v důstojné atmosféře v největší úctě. Na pohřbu byla řada
státníků, obyčejných lidí i mnoho Poutníků. Po obřadu ve všech obcích v České republice
a na Slovensku, ale i v jiných dalších zemích, včetně USA vlály smuteční černé vlajky. 

Vzhledem k přání Vlada Piecky nebyly stavěny žádné mohyly ani ostentativní pomníky.
Bystří si však povšimnou malého kamenného kříže vytesaného do pískovcového náhrobku
nedaleko zelené turistické značky vedoucí mezi obcí Křivsoudov a Keblov.

Opičák



VIZOVICKÉ TĚSTO

Do mísy nasypte mouku, do ní postupně vlévejte vodu s octem a promíchejte nejprve
vidličkou a poté rukama. Je potřeba těsto dlouho hnětat.. 

Těsto pak vytvarujte do válečku, ze kterého nožem odkrajujete kousky a modelujete figurky.
Základním tvarem pro většinu zvířátek je váleček nebo kulička, kterou rozválíte v dlani a
dále tvarujete. 
Jednotlivé části figurek slepujete připraveným moučným lepidlem. Pro začátečníky je lepší
použít štětec, vzhledem k tomu, že k mokrým rukám se přilepí všechno, nejen zamýšlená část
Hotové figurky necháte pár hodin sušit, pak je potřete rozšlehaným vajíčkem a pokračujete
v sušení v troubě. Mě se osvědčily nejdříve dvě hodiny při 50 celsia, poté další dvě hodiny
při 90 celsia a nakonec tři hodiny při 110 celsia. Ale tento postup je jen orientační, záleží
na druhu mouky i trouby. Teplotu zvyšujeme, až když se těsto začne lesknout, a skončíme v
okamžiku, kdy jsou figurky vybarvené do zlatova.

Budeme potřebovat: 
ostrý nožík, špejle, párátko, miska s „lepidlem“, štětec, kuličky koření.
Těsto: 
250 gramů hladké mouky, 1 dcl vlažné vody, lžíci octa a vajíčko na potření hotového výrobku.
Dále využijete hladké prkénko, ostrý nožík a nůžtičky. Hodí se špejle, párátko, miska s „lepidlem“
(rozmíchaná lžička mouky v půl sklenici vody), štětec, kuličky koření pro očka, a pokud budete
chtít figurky zavěšovat, pak tenký drátek, ze kterého vyrobíte očka.

Tip: Těsto zabalte do vlhkého ubrousku a igelitu, odložte přes noc do spíže a do rána zvláční
jako zázrakem.

Tip: Zbytek těsta, se kterým v tu chvíli nepracujete, uchovávejte zabalený do igelitu. Těsto
vysychá překvapivě rychle a tvoří se na něm tenká kůrčička, kterou už nerozválíte.

Zdroj: ireceptar.cz
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PYTHON [pajtn]
Python je programovací jazyk. Základní věci jsou tři: STRING, VARIABLE a příkaz PRINT.
                                            
STRING
String se píše do uvozovek, a když dáte print "string", napíše to string. String se zbarví na
žluto. 
příklad : 

VARIABLE
Variable je něco, co si počítač pamatuje, a je to o něco zajímavější, než string. Variable
je např.: pozdrav = "Ahoj poutnici!" Když dáte print pozdrav, napíše to Ahoj poutnici!.
Variable může být také číslo, např. : a = 5. Print a (jak už asi tušíte), napíše 5. Můžete ale
také psát příklady, např. : a+a, a×a, a-a. Napíše to 10 25 0.
příklad : 

PRINT
Tento příkaz napíše variable nebo string. Můžete si s tím hrát, když je variable číslo.

Luky

TECHNICKÉ OKÉNKO
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Nudíš se doma? Nebaví tě už koukat do monitorů a ničit si oči? Nás taky ne! Proto
přinášíme podzimní výzvu, která ti zvedne náladu a dodá dobrý pocit sám ze sebe, který
budeš mít při její plnění! Kompletně jsme vylepšili Základní oddílovou zkoušku i Dovednosti
a přidali Nováčkovskou zkoušku. Nebudeš litovat – něco nového se naučíš, dozvíš a
hlavně si to užiješ!

Přinášíme zkoušky, které zvládne i ten nejmladší z nás. Nováčkovská zkouška je o tom se
hlavně s oddílem seznámit a pracovat se svým zápisníkem. Dovedností zkouška je základ,
který by měl umět každý člen oddílu. Základní oddílová zkouška je nejen v novém kabátě,
ale také obohacena o novou sekci #online, která je v dnešní době velice důležitá. Máš-li
chuť, tak se pusť do plnění od Nováčkovské zkoušky. Jasně, víme, že někdo má už starší
verzi Dovednostní zkoušky ale tím, že je zkouška obohacena, tak si musíš ty zbývající body
doplnit, stejně tak jako projít si Nováčkovskou zkoušku, která je opravdu úplným základem.

ZKOUŠKY ONLINE
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V létě jsem se společně s Brňákem, Májou a talkem
(Brňáka táta) odjeli na dovču do Chorvatska na ostrov
Pag. Ostrov byl krásný, moře čisté a počasí parádní.
Nejhezčí z celého pobytu byla návštěva národního parku
Krka. Je protkaný řekou, která je krásně čistá, má světle
modrou barvu a teplota vody je velice příjemná.

CO JSEM DĚLALA, KDYŽ ...

Celý park je krásně zelený, plný tůněk, různých rybek a nádherných vodopádů. A pod jedním
takovým vodopádem se můžete vykoupat. Je to opravdu okouzlující místo, kde hodiny utíkají
jako minuty. Přístup není moc dobrý, ale když už tam vlezete a prokličkujete komplikovaným vstup
na počátku, otevře se před vámi neskutečný pohled na obrovský vodopád, kde se přelívá
masa vody a pak už jen desítky minut trávíte plni energie u tohoto monumentu. Kdo by měl cestu
třeba jen kolem, tak určitě neváhejte ani minutu a navštivte toto energizující místo.

                                                                     Bláťa
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Na poušti se daří stromům. 

Svatý otec jezdí na vodík. 

Urodilo se! 

Dělte se, budete žít déle. 

Do Orlických hor se vrátili vlci. 

Objevení superenzymu.

Návrat tasmánského čerta.

Nový začátek.

Přírůstky nově nakažených, další vládní omezení, handrkování facebookových
odborníků na všechno… V posledních dnech se na nás valí záplavy informací,
které příliš optimismu nepřinášejí. Tak to zkusíme trochu jinak. Dokážeme si, že i v
těchto trudných časech se děje na světě mnoho dobrého. 

Vědci pomocí umělé inteligence mapovali nehostinné oblasti Sahary a Sahelu. Zjistili
překvapivou věc: zeleni se tu daří mnohem víc, než se předpokládalo. Napočítali 1,8
miliardy stromů.

Od Japonské konference katolických biskupů převzal papež František dar v podobě
vodíkové Toyoty Mirai, navržené speciálně pro potřeby svatého otce. Jezdit tak bude
bez emisí. Aleluja!

Letošní úroda švestek, hrušek i jablek byla požehnaná. Urodilo se třikrát víc než loni a to
znamená jediné. Palírny se pustily do práce. Aspoň v některých ohledech nás čeká
veselá zima.

Štědrost a ochota dělit se o svůj majetek má pro člověka jak psychologické, tak
zdravotní výhody. Mezinárodní tým vědců shromáždil data, která ukazují, že tyto
vlastnosti zajišťují jejich nositelům delší život. 

Potvrdily to fotopasti Vlčích hlídek. Je to první důkaz jejich návratu do východních Čech
v celé novodobé historii.

Jelikož ale plastového odpadu bude na planetě pořád spousta, potěší i následující
zpráva: vědci objevili superenzym, který dokáže rozkládat plastové lahve až šestkrát
rychleji.

Ochranáři vypustili do přírodní rezervace nedaleko Sydney 26 ďáblů medvědovitých.
Vačnatec známý také jako tasmánský čert se na pevninskou Austrálii vrátil po více než
třech tisíciletích.

Zákaznice trafiky ve francouzském městě Brest přihodila k nákupu i stírací los za jedno
euro, ten potom darovala venku sedícím bezdomovcům. Vyhráli 50 tisíc eur (téměř 1,4
milionu korun)! Výhru si tři muži a jedna žena rozdělí stejným dílem a těší se, že jim umožní.

Zdroj: forbes.cz

DOBRÁ KARMA
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Milí Poutníci, v „časech korony“ se s některými z vás vídám mnohem častěji, než s mnoha
ostatními a upřímně musím říct, že mi chybíte. Že ta normální středeční setkávání na
oddílových schůzkách jsou teď díky těm, co se připojují, stále živá a mají smysl, byť je tam
za tou obrazovkou dětí málo. Ale veliký dík za všechny stálice a trpělivost rodičů s našimi
nápady. Možná se divíte, co má „AFP“ znamenat. Co třeba nějaká šifra? Nebo je autor
popleta? No bylo by mu to podobné:) Nikoliv, ani to, ani ono. Jsou to tři písmena
obyčejné české abecedy a každé z nich má spojitost s tím, co budete číst dál 
– pokud ve čtení vydržíte:)

A
Jedeme autobusem, tuším, že tím žlutým, ale na barvě nezáleží. Ještě se někteří tolik neznáme.
Nechávám ostatní, ať se někam posadí. Zbyde jedno místo. Je jedno, kam jedeme. Posadím se a
jen chvilku si rozmýšlím, co řeknu. Vždyť se opravdu ještě moc neznáme. Od okénka se na mně
podívají dvě tmavé upřímné oči a říkají: „Tak o čem si budem povídat?“ Za ten čas, strávený v
autobuse, jsem se dozvěděl spoustu věcí, příhody veselé i do vážna, ale kdybyste teď ode
mne chtěli slyšet, o čem všem byla řeč, nedal bych to celé dohromady. To nejdůležitější je jinde.
Pomohu si citátem: „Lidé zapomenou jména, zapomenou tváře, ale nikdy nezapomenou, 
jak jim s vámi bylo.“

F
Když se ocitneme v místě nám v tu chvíli cizím, reagujeme různě. Někteří nemají vůbec žádný
problém začít se bavit s kýmkoli, kdo je zrovna volný. A někteří našlapují opatrně a nějakou
dobu zůstávají trochu opodál. O to však později, když se svými kořínky uchytí, stanou se z nich
rozesmátá sluníčka, která ozařují svět.

P
Stojíme u stožáru, ještě není nástup. Někdo mi z hlavy stahuje modrou šípáckou čepici. V té první
chvíli se ohlédnu a mám jen mírnou snahu tu čapku získat rychle zpátky, než ten nástup začne. A
to dítě, které mi tu čapku bere, má v rukou ještě něco, a to šňůrku malilinkých nalepovacích
korálků. Nemám tu sílu uzmout čepici zpátky a ani nehledám důvod, proč to udělat. Spíš naopak
– stává se ze mě hrdý nositel ozdobené modré šípácké čepice. Ten nevinný malý čin má ve své
podstatě víc, než může být patrno pro jiné nebo na první pohled. Aniž bych se nějak snažil, aby
se tato věc udála, dostávám velký dar – na ten čas se náhle a nečekaně stávám součástí
krátkého příběhu, a to s dobrým koncem. 

Pokud jste to dočetli až do konce, tleskám vám. A pokud víte, co znamenají ta tři
písmena, tleskám podruhé. Korona nám mnohé vzala, ale jedno dala. A to povědomí o
tom, že se člověk nesmí jen tak vzdát, že za svůj svět, který nosí v srdci, musí bojovat.
Těším se na vás – na všechny. Ten společný čas zase přijde. Vím to...
Světlo vašim krokům, Poutníci :)                                                                            

Vačice

AFP
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Poutníci, Poutníčci a Poutničata,

za všechny vedoucí oddílu nejen vám, ale celé vaší rodině a blízkým
přejeme krásné prožití svátků, bohatou nadílku pod stromečkem a

klidné chvíle s nejbližšími.

Do roku 2021 vinšujeme jen to nejlepší, mnoho štěstí, lásky, zdraví a
ať se splní vše, na co jen pomyslíte. Všichni si přejme, ať následující

rok je o něco lepší než rok předešlý a ať se znovu můžeme potkávat
na společných akcí.

Světlo Vašim krokům Poutníci,
Vaši vedoucí    
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