POUTNÍKŮV
ŠKRPÁL 32

EK
O

SP
EC

I

ÁL

ONLINE

OBSAH

3
Termín
4-6
7
8-10
11
12-13
14
15
17-19
20-26
27-32
33-34
35
36
37
38
39
40-41
42
43
44
45-46
47

Akce budoucí
Název
Kronika stručně
Fotodokumentace
Kronika stručně
Fotodokumentace
Jarní mlsání
Píseň Jarovítání
Astronomie
Ekologie SPEC
EKO problémy
Co s tím? SPEC
V.P.A.J.N.N.P.P.P.R...
Hádanka - ostrovy
Dokument
Báseň Jaro
Přestup pod TOM
EkoTIP
Co jsem dělala...
Úlovky ze žbleptů
Jarní okénko
Králičí okénko
Poznej Pěnkavu
Editorial

ÚVODNÍČEK
Milí Poutníci, Poutnice, malá Poutníčata a domácí zvířátka (na
ta se nesmí zapomínat)!
Je jaro a ačkoliv jsme doufali v rozvolněné aktivity, jsme stále
nuceni být přikováni k obrazovkám více, než je zdrávo a než
bychom si přáli.
Jak všichni víme, oddíl není kroužek, nýbrž životní styl. Někteří z
nás se za rodinu považují, někteří jí opravdu jsou. Ať je to
jakkoliv, jistě se shodneme, že důvěrné vztahy jsou základním
kamenem našeho oddílu. Na všech vztazích je však nutné
pracovat, jinak se rozpadnou. Pokud se člověk nestará o
přátelství, lásku či rodinu, dlouho mu nic z toho nevydrží. Stejné
je to i s oddílem. Všichni si přejeme návrat do normálu (věřím, že
tento stav stále normálem není!), toužebně vzhlížíme k
rozvolňujícím se opatřením a při každém závanu naděje si
balíme krosnu... nebo aspoň strkáme ponožky do ešáku.
Bohužel, nikdo však neví, kdy lockdown skončí, ani zda to
znamená rozjezd oddílové činnosti. Proto je pro všechny
důležité zůstat ve spojení jak jen to jde. Dávat si vzájemně
vědět, že jsme na sebe nezapomněli, že nám na sobě záleží a
že oddíl bude trvat i přes nepřízeň osudu.
Důkazy, že jsme oddíl s tuhým kořínkem, jsou všude kolem nás.
Například naplněná kronika, aktivní web, komunikace na
Discordu, dopisní hra, přestup pod TOM, a to nejdůležitější:
VAŠE ÚČAST NA AKCÍCH. Bez ní a bez VÁS by to nešlo.
Samozřejmě ani bez nás - tímto dík všem vedoucím, kteří se snaží
mít výpravy a program stejně kvalitní, jako kdykoli jindy a
zároveň se snaží nezatěžovat Poutníky sezením u počítače.
Skloubit tyto dvě věci je někdy náročné.
Vydržme to ještě chvíli, udržujme se zdraví - psychicky i fyzicky,
odpočívejme - třeba při čtení tohoto Škrpálu. Nabírejme síly na
offline a brzy na viděnou! Už se na Vás všechny těším!
P.S. Jak jste si již všimli, tento díl v sobě obsahuje speciální část
zaměřenou na ekologii - část je trochu delší, tak se nelekejte.
Můžete ji přečíst po částech, nebo si vybrat to,
co vás zajímá. Pohodlně se usaďte,
vypněte mobil... Opravdu, vypněte ho.
Že stále čtete a nevypínáte?
Tak aspoň zvonění, fakt že jo!
Tak ještě uvařit čajík, dospělí kávu
a jde se na to!
Baruše
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AKCE BUDOUCÍ
Termín

Název

Místo

Poznámka

31.3.-4.4.
30.4.-2. 5.
9. 5.
14.-15. 5.
21.-23. 5.
11.-13. 6.
18.-20. 6.
25.-26. 6.
2.-6. 7.
24. 7.-7. 8.

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

Nacházíte se na ní!
Zátoka pláňat
Heroldovy sady
Divoká Šárka
zeptej se Bebiny
Zátoka pláňat
Brňák asi bude vědět
Zátoka pláňat
Vodácká putovní akce
Zátoka pláňat

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

POUTNICKÝ ŽIVOT

Zatím stále online

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.
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Večerní hra 2020: Žižkov

Krásné offline setkání proběhlo ke konci roku na Žižkově.
Poslední den znovuobnovené offline činnosti jsme se zúčastnili
v počtu 12 dětí a 12 dospělých tradiční akce Večerní hra.
Jde o to poznat část Prahy s její historií. Tou nás provází
historické postavy, které nám udělují různé hádanky. Letos jsme
se dozvěděli o historii Žižkova, Husitů, Rudolfa II., Karla
čtvrtého, Járy Cimrmana, Jana Husa, Škroupa, Kubelíka, J. K.
Tyla, J. Seiferta a jistě mnohem víc.
Na konci trasy nás klasicky čekal teplý čaj. Moc děkujeme
Pionýrům z Prahy 10 (PS Beta) za organizaci.

Prosincové schůzky
První prosincová schůzka byla 2.12., kdy jsme si upekli slané pečivo, řekli si o některých
tradicích, například o Mikuláši, Barborce, adventním věnci a krájení jablka. Také jsme
dostali první úkol, abychom dostali první indicii k nalezení Mikuláše.
9.12. jsme se dozvěděli, co je to PF a poté si ho s Tygříkem vytvořili.
Dělali jsme dva druhy – jeden byl pomocí provázků, které jsme si
nabarvili, položili na přehnutý papír, na něj smotali, přiklopili druhou
stranou papíru, a za provázky zatáhli, čímž se nám vytvořily, jak říkala
Tygřík, houby/květiny. Druhý způsob PFka byl 3D vánoční stromeček. V
druhé části jsme si s Dráčkem vytvořili vánoční závěsnou ozdobu. Každý
si mohl udělat jakýkoliv motiv chtěl. Mohl to být třeba sněhulák,
stromeček, vločka, dárek – úplně cokoliv. Během vytváření jsme se opět
dozvěděli o dalších tradicích (cibulové slupky, pálení Františku,
vynášení smetí, pečení cukroví, zdobení stromečku…).
16.12. Jsme měli hrací schůzku. Byla to zároveň poslední prosincová schůzka.
Na začátku jsme si zahráli Kahoot a použili své znalosti z předešlých schůzek,
kdy jsme si říkali o vánočních tradicích, ale také o dalších znalostech
týkajících se Vánoc a časů vánočních.
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Vánoční výprava

Vánoční výpravu jsme započali pátečním online setkáním, na kterém jsme si
upekli perníčky a zahráli hru uvolňovačku. Zajímá vás, která to byla? Zeptejte
se někoho, kdo se účastnil. Nebo víte, co bude nejlepší? Příště se připojte
a třeba zrovna zažijete to, co my v pátek.
V sobotu jsme měli za úkol podívat se na dvě pohádky –
Chaloupka na vršku – Jak byla po Vánocích svatba a
Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše. Kromě zhlédnutí
pohádek jsme si měli jít na procházku, nasbírat si přírodniny a
nastříhat větvičky.
Poslední den vánoční výpravy jsme zakončili opět online
setkáním. Vyrobili jsme si svícínek v květináči a lodičky, které
jsme si na závěr výpravy vypustili.
Nakonec patří poděkování, a tak obrovské poděkování patří Pytlákovi,
Blátě, Vlčici a Kozovi za velikou pomoc a spolupráci!

Poutnický Ježíšek
Ani v koronakrizi poutnický Ježíšek neopomenul. Bohužel jsme se
nesešli fyzicky u jednoho vánočního stromku s bohatou nadílkou, ale
kdo stihl předat dárky na Večerní hře, předal či si doručneí zařídil
jinak, než na poutnické akci. Každopádně Ježíšek zanechal dárečky
v Neobyčejné klubovně, kde se “přes okénko” v různých časech
vydávaly a vy jste si je donesli pod domácí stromek.
Řada Poutníků měla skutečnou radost z poutnického papíru s naším
znakem a obsahem dárku v podobě lžíce s vlastním gravírováním
jménem/přezdívky, z nového čísla oddílového časopisu či z
poutnického kalendáře pro rok 2021.

Městská hra: záhada hlavolamu
V době, kdy se nemůžeme setkávat na hromadných akcích
pořádaných oddílem, jsme nabídli možnost individuální či
třeba rodinné účastni na městské hře Záhada hlavolamu: 80
let, kterou pořádá Skautská nadace Jaroslava Foglara.
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A co na to skuteční Vontové?
No, jak víte, potkali jsme se s nimi naživo a podepsali jistou smlouvu. Tedy ne, nehrajeme si na
Vonty a neslučujeme tato foglarovská Stínadla se současnými či minulými opravdovými. Jak se
píše v nejednom vontském vzkazu přímo v uličkách Města: “Kdo se chce státi Vontem, musí po
oné čtvrti nachoditi mnoho kroků…”

Putování za Vánoční vločkou 2020
Jak jsme letos doputovali až k magickému místu – menhiru u Mořinky…
Letošního, již 31. ročníku akce Putování za vánoční vločkou
se zúčastnily celkem 2 skupiny Poutníků a přátel oddílu.
Vzhledem k epidemické situaci v ČR musela akce, jejíž trasu
letos vymyslela Vlčice, proběhnout distančně, respektive tzv.
„každý sám se svou rodinou“.
Trasa vedla z Dobřichovic a přes Karlické údolí kolem
pozůstatků hradu Karlík až do Mořinky. Tam na vrchu, který je
přesně ve středu magického trojúhelníku, stojí menhir a
betonové křeslo.
Druhá skupina tvořená Ari a její rodinou dorazila do cíle až k večeru. První skupina, tvořená
Vačicí, Vlčicí a Myšákem, Pěnkavou a její maminkou, vyrazila na trasu už ráno a tak stihla na
magické místo doputovat za svitu zimního sluníčka. Jak si akci užili? To se dozvíte na webových
stránkách oddilpoutnici.cz v sekci Prožili jsme!

Promítání fotek z čokoládovny (školní rok 2019/2020)
Proběhlo veřejné promítání fotek a videí z celoroční hry
Wonkova čokoládovna a akcí ve školním roce 2019/2020 +
prvního pololetí 2021. Součástí byla premiéra táborového
filmu Lumpálie. Využili jsme platformu Watch2Gether. Bohužel i v
placené verzi při více jak 10 uživatelích vyblokovala chat a
možnost hlasových vstupů včetně moderátorů.
Poradili jsme si operativně s hlasovým kanálem na Discordu
shozeným na liště. Kdo toto nezvládl, tak vyprávěl rodičům co
se dělo dle fotek či vzpomínal v tichosti. Videa naštěstí služba
vkládá přímo z oddílového Youtube, takže zde zvuk byl slyšet
dobře.
Filmík je stále ke shlédnutí na našem oddílovém youtube.
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Čaroděj dobroděj: distanční hi-tech outdoor hra
Nemůžeme se střetávat osobně jako spolek, ale můžeme lid vyzvat k tomu, aby se na vlastní
pěst sebral, třeba jako rodina vyraz do přirody. A to je zdraví prospěšné.
A humor také, takže dvakrát zdráví. A to je lepší, než jedna nemoc.
Připravili jsme s oddílem UFO na leden pro členy našich oddílů
a jejich sympatizanty odlehčující zábavnou a leckdy vtipnou
outdoorovou hru s názvem Čaroděj dobroděj.
Během ledna hru navštívilo celkem 58 hráčů v 18 týmech. Všichni v
závěrečném dotazníku hru hodnotili jako “bylo to skvélé”. Jsme rádi, že
udělala radost, zpestřila všední den a hráči zažili nevšední chvíle se svými
nejbližšími.
Hru je možné hrát i nadále, avšak již neposkytujeme podporu. Úvodní pokyny naleznete zde:
https://en.actionbound.com/bound/carodej-dobrodej

Poutnické zimní olympijské hry mají své vítěze
Poutnické zimní olympijské hry distanční formou přivítaly 16 závodníků,
kteří se utkali v rozmanitých disciplínách, aby pak stanuli na stuních
vítězů. Mottem her bylo heslo RYCHLE, VÝŠE, SILNĚJI, které zaznělo při
úvodním ceremoniálu.
Na úvodním ceremoniálu byla zapálena pochodeň v obýváku a v
pozadí zněla hymna plus nám Vlčice přečetla zahajovací proslov.
Posléze byl představen herní systém a závodníkům se otevřely
speciální chatovací místnosti na Discordu.
Hráči se domluvili na týmových názvech, vytvořili si vlastní znaky a jednotliví závodníci se vyfotili
ve svých sportovních oblecích.
Další dny se soutěžilo v hodu sněhovou či jinak přírodní koulí, bobovalo se, sáňkovalo se, jezdilo
se na psím spřežení. V závěru si závodníci vyrobili sněžnice a museli v nich ujít vytyčenou
vzdálenost.
V průběhu her se závodníci motivovali v týmových chatech a kočkovali se ve společném. Přidali
jsme k té příležitosti na Discord smajlíky zobrazující disciplíny zimních sportů, rozdurděného
Vačičáka a kadiďouru Blátiny kočky, která na ni v sobotní ráno koukala hned po probuzení.
Během celých čtyřech dnů jsme průběžně aktualizovali grafy aktuálních bodů.
Při závěrečném ceremoniálu jsme odhalili konečné bodové zhodnocení a nechali účastníky
vstoupit na stupně vítězů. Medaile účastníci vyráběli společně při vaření. Naučili jsme se péct
linecké těsto, ze kterého každý medaili vytvořil a zaslal ji někomu z jiného herního týmu poštou.
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#pohybjefajnvec – VÝZVA
Od začátku února, se mohli Poutníci a spřízněné duše zapojit do čtrnáctidenní pohybové výzvy.
Během výzvy se účastníci snažili každý den cvičit nebo se hýbat alespoň pět minut. Někteří
vytrvali a každý den výzvu poctivě plnili (a někteří možná jen nevyplnili tabulku :D). Cílem výzvy
bylo motivovat děti i dospělé, k alespoň minimálnímu pohybu v době lockdownové. Jak víme,
pohyb je důležitou součástí zdravého těla i ducha a dnes bohužel nemáme
tak snadný přístup k přirozenému pohybu, jako dříve.
Doufám, že výzva ukázala alespoň pár účastníkům, jak příjemný a
prospěšný pravidelný pohyb může být. 
A teď!
Kdo se výzvy zúčastnil a komu je třeba pogratulovat za dokončení?
Mně (Báře) :D, Opičákovi, Pěnkavě, Bláťě, Drakovi, Denče, Kiki,
Pampeliškovi, Chatařovi, Tonče, Tondovi, Viki, Bebině, Vydrýskovi, Bobrovi,
Brňákovi a Máje. VELIKÁ GRATULACE!
Dále se výzvy z velké části účastnili:
Meruňka, Pajdák
A výzvu nedokončili skoro vůbec (nebo jen nezadali do tabulky?):
Firefox, Bart, VAČICE! :D, Kytarista

#snowart - VÝZVA
Vyhlásili jsme sněžnou snowart výzvu a za pár dnů přišla obleva. To Poutníky
nezastavilo a z posledních zbytků sněhu vytvořili svá díla. Někteří byli na
horách a ti to měli nejvíc v pohodě. Všem se díla moc povedla! Někteří
dokonce poslali odkaz na falické symboly, které se v umění objevují od
nepaměti.

Únorová masopustní online výprava
Výprava se nesla v duchu masopustu a jeho tradice. Ačkoli se jednalo o distanční aktivity
a společné online setkání na Google Meet, nechyběl veselý masopustní průvod s maskami a
hudebními nástroji. Jak se nám to povedlo? V páteční podvečer jsme se sešli na Meetu
a představili jsme si téma výpravy, řekli si něco o masopustních zvyklostech a proč se vůbec
masopust slaví. Poté jsme se rozdělili pomocí kolotoče na tři soutěžní skupinky. Vedoucovský tým
TLAČenKY a dva složené z dětí nesly jména Jelitoví borci a Šunkový kolena. V sobotu
a v neděli jsme nejlépe v přírodě plnili úkoly po celý den. Bodované úkoly ke splnění byly například
upeč koláč z přírodnin (sníh, hlína, klacíky atd.), najdi modřínovou šišku, vyrob si masopustní masku tak,
aby v každé skupince byl Laufr (vůdce průvodu) a základní členové průvodu jako je třeba medvěd,
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bába s nůší, kominík… Jednotlivé úkoly byly bodované, proto bylo důležité nezklamat svůj tým a
splnit co nejvíce bodů. Další podmínkou bylo mít na večerní setkání na Meetu svého Laufra. Děti
byly nadšené a přišly v propracovaných kostýmech. V neděli ráno bylo zadání dobrovolné –
upeč si s rodiči masopustní boží milosti. Řada účastníků upekla vysloveně dobroty! Na nedělním
večerním setkání jsme začali shrnutím celé akce a zpětnou vazbou od
dětí a vedoucích. Popovídali jsme si o tom, co koho nejvíc bavilo, nejvíc
se mu podařilo, s čím byly problémy a jak se nám komunikovalo na
dálku přes chaty na Discordu. Následoval masopustní průvod
jednotlivých týmů tak, že Laufr začal hrát na hudební nástroj,
vyvolával k přidání se a členové průvodu si též odmutovali
mikrofony a začali hrát na své nástroje a vyřvávat (takový správný
randál na PC). Konečně se blížilo to, na co jsme čekali celý víkend:
vyhodnocení umístění týmů. Odměnou, mimo dobrého pocitu z plnění
úkolů a spolupráce s týmem, byla jitrnice, jakou svět neviděl. Všichni jsme si mooooc pochutnali.

JAROvítání
V pátek v 17 hodin byl sraz na tradičně-netradičním Meetu.
Proč píšu netradiční? Protože jsme se sešli na zahájení historicky
první společné výpravy oddílů Poutníci a UFO. Poznali jsme tak
nové kamarády a dozvěděli jsme se o nich plno zajímavostí.
Připomněli jsme si i naše oddílové tradice. Po celý víkend jsme
pak plnili různé úkoly související s jarními tradicemi. Dozvěděli
jsme se mimo jiné to, co se děje na sv. Matěje a sv. Řehoře, kdy
začíná astronomické jaro, co je to Beltain, jak se jmenují Ledoví
muži atd. Naše znalosti se nám pak velmi hodily v závěrečné
hře AZ KVÍZ s Pavlem Koňadrou. Oddíly sehrály opravdu velmi
vyrovnaný a napínavý souboj. Jako první jsme nakonec 3 strany
trojúhelníku propojili my a stali se šťastnými vítězi.

#vyfotsiptaka - VÝZVA
Po celý březen jsme fotili ptactvo. Kdo přijal výzvu, zadíval se
na stromy, louky pole, zahrady, krmítka či upřel pohled hledáčku
fotoaparátu k obloze. Celkem jsme nafotili více jak 35 druhů
ptáků a přiřadili k nim jejich jména. Jaro je tu a víme to jistě dle
ptactva, které šlo pozorovat. A pozor, nejvzdálenější fotky
pochází až z dalekého Nového Zélandu, kde právě pobývá
náš kamarád Michal s svou snoubenkou.
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FOTODOKUMENTACE
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JARNÍ MLSÁNÍ - KLÍČENÍ
#receptář

Klíčení semínek je velice zdravá a snadná záliba. S přicházejícím jarem vám pomůže
dodat mnoho vitamínů, minerálů a zažene jarní únavu. Hodí se do salátů, na chlebík či
jen k obyčejnému zobání.
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JAKÁ SEMÍNKA SE JAK KLÍČÍ?
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PÍSEŇ JAROVÍTÁNÍ

# kultura

Michal Vitouš
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ASTRONOMICKÉ OKÉNKO Č. 1
JARO

# věda

Začíná nám jaro - příroda roste a rozkvétá, žije a ožívá. V noci/večer, když se jdete
nadýchat vlahého jarního vánku a zvednete oči k obloze, rozprostře se vám nádherný
pohled (když zrovna neprší či nesněží) na noční oblohu typickou pro tuto část roku.
Samozřejmě také záleží na hodině, ve které jdete ven, ale to je zas na jiné, prohlubující
povídání.
Tři nejjasnější hvězdy, které vás hned
zaujmou - Spica, Regulus a Arcturus - tvoří
tzv. Jarní trojúhelník, který vám má pomoci
se na obloze zorientovat.
Každá z těch hvězd patří jinému
souhvězdí. Spica je Panny, Regulus
náleží Lvu a v Pastýři najdete Arcturus.
Zvládnete souhvězdí i dané hvězdy najít?
Poznáte, co je co?
To jsem moc zvědavá a příště si k tomu
povíme zase o trochu víc - ne všechno
totiž vidíme na první pohled a to je
kouzlo astronomie.

Mája
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BŘEZOVÉ LÍSTKY
Víš, že nositeli Březového lístku jsou například Tomáš Baťa, Jaroslav Foglar, Václav Havel,
Dalajláma, Miloš Zapletal? Začíná se zeleným stupněm - máš nápad na nominaci někoho
z Poutníků? Ozvi se někomu z vedoucích, poradí ti, jak někoho ocenit. Někoho, kdo si to
podle tebe zaslouží.
V oddíle používáme systém ocenění dobrovolníků, kteří ovlivňují děti a mládež s názvem
Březové lístky. Abychom si připomínali oceněné jednotlivce, vytvořili jsme si v roce 2020
během jedné schůzky jednotlivé listy, které jsme umístili na větve malby stromu.
Čím více ocenění bude, tím více bude strom rozrostlý. Oceněné totiž mazat nebudeme.
Pouze pokud někdo dosáhne vyššího stupně, bude jeho jméno přesunuto.
V pražském oddíle Poutníci si uvědomujeme sílu rituálů. Zvláště pak těch, které přesahují
hranice našeho kolektivu. Jedním takovým velice důležitým rituálem je udělování
Březových lístků, kterými oceníme náročnou dobrovolnickou činnost vedoucích a Rádců.
Zamysli se - je někdo, kdo by si ocenění podle tebe zasloužil? Koho nominuješ?

Takhle to vypadá!

Opičák
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Jak už název tohoto čísla předpovídá, velká část Škrpálu se bude věnovat
tématům ochrany přírody. Dozvíte se, co je ekologie, proč je důležité přírodu
chránit a jakým způsobem přírodě můžeme pomoct. Článek je určen spíše
pro starší Poutníky, nicméně i ti mladší zde mohou nalézt spoustu zajímavého!
Možná se vám bude zdát, že je informací hodně - ale nezoufejte! Dalo by se říci, že je
toho ještě mnooohem víc, ale vy máte tu čest, že se vám dostává na zlatém podnose
informací tak zhuštěných, že to nikde jinde nenajdete. K textu se tedy můžete vracet ve
volných chvílích, nebo vždy, když se vám bude chtít udělat něco pro naši milou planetu....
Často slýcháme věty typu:
a
řírod
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dpa á sama
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í tříd
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brouky...

Je hodně těžké se v záplavě
informací a názorů vyznat a zjistit,
jak to doopravdy je. Často se na tom neshodnou ani sami vědci - jsou, ale i témata, ve
kterých se shodnou všichni.

A to je třeba to, že je třeba přírodu chránit a zapojit se může každý!
CO JE EKOLOGIE?
Ekologie je ve skutečnosti vědní obor, který se zabývá popisem a studiem vztahů mezi
organismy – jako třeba mezi velrybou a oceánem, nebo veverkou a jejím oříškem. V běžné
mluvě máme však pojem ekologie spojený hlavně s OCHRANOU PŘÍRODY. A my ho tak
budeme vnímat i v tomto čísle.
Proč by nás vlastně téma ochrany přírody mělo zajímat?
Příroda je vše kolem nás - poskytuje nám mnoho důležitých věcí: z přírody čerpáme
potravu, ošacení, materiály na stavbu domů, díky stromům a rostlinám můžeme dýchat
a díky vodě žít.
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Příroda nám také poskytuje mnoho zážitků (představte si třeba takovou procházku v
lese, procházka mezi paneláky je přeci o mnoho méně zajímavá!).
Útočiště, místo pro rozvoj těla i duše, zdroj inspirace (mnoho básníků bylo po staletí
inspirováno hlavně přírodou!) a za Poutníky můžeme říct, že třeba i místo pro naše
výpravy a oddílovou činnost.
Nesmíme také zapomenout na to, že na planetě Zemi nejsme jako lidé sami. Jsou tady
s námi další živé bytosti – ZVÍŘÁTKA! Doupný strom - podívejte se na obrázek na
další stránce, kolika živočichům může jeden obyčejný strom poskytovat domov.
Prales, mez, louka, voda, oceány – to vše je domovem neskutečného množství
možných i nemožných zvířat.
Díky těmto různorodým živočichům a díky práci každého z nich, je naše planeta
stabilní, nemění se a funguje. Představte si koloběh života – třeba v takovém lese žije
spoustu malých organismů. Slimák si pochutnává na houbě, z výtrusů slimáka se v zemi
uchytí další houby, letí pták a sezobne slimáka, ptáka potom uloví liška, z liščích
výtrusů a zbytků ptáčka se vytvoří humus, který pomůžou v zemi rozložit miliony živých
organismů a vytvoří z nich lahodnou potravu pro strom, který díky tomu může plodit
šťavňatější jablíčka pro nás. Proto jsou všechny tyto organismy naprosto
nepostradatelné. Když začne nějaký z těchto druhů vymírat, koloběh bude narušen a
dopady můžeme pocítit i my – bohužel se to dnes již děje, ale o tom se dočtete
dále.
Stejně jako ostatní tvorové, i my jsme součást přírody – ať už nám to tak připadá
nebo ne. Velice dávno pár myslitelů přišlo na to, že svět lidský a svět přírodní je
rozdělený (říká se tomu dualismus). Dnes už však víme, že jediné, co nás od zvířat
rozděluje, je rozum a možnost volby. Jinak nás stejně, jako všechny ostatní tvory trápí
hlad, chlad a chceme zakládat rodiny.
V neposlední a nejdůležitější řadě je však přírodu nutno chránit, protože… PROTO
NEMUSÍ BÝT DŮVOD. Příroda má hodnotu sama o sobě.
My jako lidé jsme si zvykli, že příroda nám neustále něco
poskytuje. Je nám zdrojem uspokojení potřeb. Příroda však
sama o sobě má právo na to existovat, ne sloužit lidem.
Byla tady mnoho milionů let předtím, než se na světě lidé
objevili a neměla by být pouze něčím, co si člověk podmaní
a využívá.
Jak to říci jinak? Příroda tady není pro člověka, poskytuje mu mnoho darů, ale
člověk je ten rozumem obdařený a měl by vědět, kdy využívá dary, které pro
něj příroda má a kdy ji už ničí, drancuje a vysává.
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TIP: Napadají tě ještě nějaké
jiné důvody, proč je třeba
přírodu chránit? Zkus se
zeptat rodičů
nebo si o tom popovídej se
sourozenci nebo kamarády.
Můžeš se na to také zeptat
kohokoliv v oddíle.
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S JAKÝMI PROBLÉMY SE NYNÍ POTÝKÁME?
Je třeba říct, že tyto problémy jsou mnohem
složitější, než jak se tady pokouším nastínit, je ale
dobré vědět alespoň zjednodušeně, o jaké jde.

KLIMATICKÁ ZMĚNA
Jistě jste již slyšeli o pojmu „globální oteplování“, to se však dnes
již nepoužívá, místo toho ekologové používají termín „klimatická změna“.
Jde totiž o to, že se vlivem klimatické změny nejedná pouze o oteplování
planety, ale změna způsobuje i jiné výkyvy počasí, jako jsou velké mrazy,
vichřice, nárazové deště, ale i extrémní sucho a vedro.
Důležité je vědět, že změny klimatu JSOU PŘIROZENÉ. Díky změnám klimatu v
dobách minulých mohli lidé třeba začít žít usedlým životem a začít obdělávat
půdu a chovat dobytek. Na naší planetě se vystřídalo již několik dob ledových
a velkého oteplování.
Problém, se kterým se však teď potýkáme, je ten, že oteplování v této době je z velké
části způsobeno člověkem. O tom, zda je tento problém způsoben člověkem, nebo se
děje zcela přirozeně, se vedly dlouhé diskuse (a bohužel stále vedou), nicméně je to
však již v této době ustálený přístup. Potvrdila to i organizace IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change (Mezinárodní panel pro Klimatickou změnu).
Přibližně od roku 1850 se způsob života člověka mění. Vznikají
továrny, lidé se stěhují do měst a začíná se vyrábět pomocí
strojů a energie. Tomuto období se říká „Průmyslová revoluce“.
V tomto období se začaly ve velkém těžit FOSILNÍ PALIVA
(to jsou ložiska, která jsou pod zemí uložena několik stovek milionů
let) – jde hlavně o ropu, černé uhlí a zemní plyn. Výhoda těchto surovin je ta, že jsou
velmi levné. Lidé v Evropě tyto suroviny také často těžili v chudších zemích (např. v Indii
či v Africe).
V roce 1952 si například lidé zaneřádili ovzduší v
Londýně tak, že dodnes mluvíme o „Velkém anglickém

smogu“, při kterém zemřelo 12 tisíc lidí.
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Díky těmto palivům se lidstvo posouvalo stále kupředu, vyrábělo stále více aut a různých
strojů. Civilizace vzkvétala a lidstvo se stále rozpínalo a žilo si lépe a lépe.
Bohužel tyto fosilní paliva a hlavně jejich spalování vypouští do atmosféry mnoho
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ – hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2).
Energetický sektor se podílí na 49 % emisí skleníkových plynů, samotná výroba elektřiny
je zodpovědná za více, než 25 % emisí oxidu uhličitého. Dalším problémem je že těžba
narušuje krajinu a mnoho lidí se kvůli těžbě musí stěhovat a přesouvat jinam.

CO JSOU SKLENÍKOVÉ PLYNY A KDE JE PROBLÉM?
Opět je důležité říct, že skleníkové plyny se v atmosféře vysktují normálně a jsou dokonce
velice důležité! Problém je opět v množství, které do ovzduší vypouštíme.
- Díky skleníkovým plynům je teplota na zemi více méně stabilní, nemění se a na Zemi může
vznikat a existovat život.
- Na Zemi dopadají ze Slunce určité tepelné vlny, které by bez skleníkových plynů utekly
zpět do vesmíru.
- Záření dopadne na Zem, část se odrazí zpět do vesmíru a část zůstane na Zemi a
otepluje planetu = tomuto se říká SKLENÍKOVÝ EFEKT.
- My však vypouštíme do atmosféry těchto plynů příliš a planeta se ohřívá.
Jaké jsou hlavní skleníkové plyny a jak vznikají?
Oxid uhličitý - Vzniká lidskou činností (tomu se také říká antropogenní), hlavně pálením
fosilních paliv, spalováním biomasy (dřevo). Oxid uhličitý vzniká i při dýchání organismů a
za normálních okolností se jím živí rostliny při fotosyntéze a produkují zpět kyslík, který my
dýcháme. Uhlík přetrvává v atmosféře až 120 let! Nyní už je uhlíku tolik, že jej rostliny
nedokáží zpracovat a zůstává tedy v atmosféře.
Metan – Hlavním zdrojem emisí metanu je chov dobytka, pěstování rýže, skládkování
pevného odpadu a bioodpadu, těžba uhlí, zpracování ropy a zemního plynu, spalování
biomasy. Metan přetrvává v atmosféře cca 12 let.

„Vyprodukování jednoho kilogramu hovězího masa uvolňuje tolik oxidu
uhličitého jako stokilometrová jízda v automobilu BMW 118.“
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JAKÉ JSOU HLAVNÍ DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY?
Extrémní výkyvy počasí – extrémní sucho, hlavně na Jižní polokouli bude zapříčiňovat
nedostatek pitné vody, nemožnost pěstovat určité plodiny – to bude příčinou stěhování
ohromného množství lidí někam, kde je voda a úrodná půda.
Tání ledovců – na Severní polokouli zvyšování hladiny oceánů, ústup přirozeného místa
pro život zvířat (lední medvědi), při tání se produkuje Metan.
Vymírání druhů, ztráta biodiverzity.
Ohřívání oceánů (bělení korálů, úhyn živočichů, ztráta biodiverzity).
Kvůli teplu se budou snáze šířit určité nemoci a škůdci (příkladem může být kůrovec,
kterého by za běžných okolností zahubil mráz).
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DALŠÍ PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE POTÝKÁME:
Důležité je vědět, že všechny problémy životního prostředí jsou na sebe navzájem napojeny.
Pokud se budeme bavit o znečištění půdy a ovzduší, nemůžeme z toho vynechat znečišťující
plyny ani pesticidy, které sice zabraňují škůdcům sníst nám úrodu, ale otravují hmyz, třeba včely,
který se pokouší plodiny opylovat.
Co tedy člověk dále ovlivňuje?

ZNEČIŠTĚNÍ
PŮDU
Naše půda je zemědělsky využívána příliš. Je ničena vlivem
nešetrného využívání. Tím, že půdu tolik zatěžujeme, udržuje se
v ní málo živin a základní složky půdy se potom snadno vyplaví
při jen trochu silnějším dešti – místo toho,
aby zůstaly v půdě. Na to mají vliv i pesticidy.

jako první pesticid byl vynalezen
pesticid DDT – za jehož vyvynutí
dostal Paul Hermann Müller Nobelovu cenu –
pomocí DDT se totiž podařilo
hubit
škůdce, kteří devastovali
Na druhou stranu, plodiny ochutnávají i jiní
zemědělské plodiny a zabránil
živočichové – hlavně hmyz, který je nyní jednou z nejohroženějších
tím globálnímu
hladomoru
forem organismů na světě. (Každý rok ve světě zmizí 2,5 procenta

z celkového objemu hmyzu a bude-li úbytek pokračovat
dosavadním tempem, tak za 100 let hmyz vyhyne úplně.)

VODU
Voda a oceány jsou znečištěny, jak odpadními látkami, které do
nich vypouštíme (různé chemikálie z továren, domácností, léky apod.), tak množstvím
odpadů, které v nich končí. Problém znečištění oceánů, je jeden z největších.
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Celkem ve světových oceánech plave více než 268 000 tun plastů. Nebo také
přes 5,2 bilionu plastových kousků. Takové množství by mohlo 425krát omotat
zeměkouli podél rovníku.
Problematice odpadů a zpracování odpadů jsme věnovali naši první online
výpravu!

Znečištěno je také ovzduší,
můžeme také mluvit o světelném
znečištění – napadá tě, čím jsou
tato znečištění způsobena?
Jak takové znečištění vzniká a v
čem může být nebezpečné?
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ÚBYTEK BIODIVERZITY
Neboli úbytek rozmanitosti druhů a organismů. Jak jsme si již popsali výše každý živý organismus je v přírodě nepostradatelný.
Co způsobuje úbytek druhů?
Těžba v lesích, rybolov, změny klimatu (odumírání korálových útesů, zvířata se nedokáží
přizpůsobit náhlému teplu), zavlékání cizích druhů jinam – cizí druhy jsou silnější a mohou
vytlačit původní.

PAMATUJ!
ROZMANITOST
JE VŽDYCKY
ŽÁDOUCÍ!
NAPŘÍKLAD DŮVOD,
PROČ JE TEĎ
POLOVINA KEBLOVA
VYKÁCENÁ
JE, ŽE BYL VŠUDE
ZASAZENÝ POUZE
SMRK!
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CO
S T
ÍM
?

Je důležité si uvědomit, že spousta věcí se začíná
pohybovat dobrým směrem. Světově roste vzdělání lidí,
což postupně povede k tomu, že více a více lidí se
bude snažit přemýšlet nad záchranou přírody. Světově
ubývá chudoby, stále více států se zabývá životním
prostředím a vnáší různá opatření do svých politik.
Už dnes je naše ovzduší mnohem čistší, než třeba před
50ti lety, kdy ekologie nikoho nezajímala (viz Londýnský
smog). A stále více lidí se snaží s těmito problémy něco
dělat. JSME NA DOBRÉ CESTĚ! A pokud chceš, můžeš ke
změně přispět i ty!

Takovým myšlenkovým směrem, ke kterému se snaží státy co
nejvíce přiblížit je myšlenka UDRŽITELNÉHO ROZVOJE.
Doteď se lidstvo řídilo spíše nekonečným růstem a postupně
si začíná uvědomovat, že zdroje planety jsou vyčerpatelné.
JAK?
Je mnoho možností, které můžeš ovlivnit ty. Kdyby každý na světě dělal tyto maličkosti,
hodně by se toho změnilo!

1) UVAŽUJ NAD TÍM, CO SPOTŘEBOVÁVÁŠ
Jedním z problémů naší doby je nustálá spotřeba – chceme stále víc, ačkoliv toho máme
již tak hodně. Všechny výrobky stojí mnoho energie a zdrojů. Často kupujeme velké
množství výrobků jen proto, že jsou levné (příkladem mohou být řetězce rychlé módy, jako
je H&M, Zara apod.). Levné zboží je navíc často dováženo z Číny nebo Indie a
doprava je jedním z nejvíce znečišťujících elementů.
To neznamená, že si nikdy
nemůžeš
nic koupit v rychlé módě!
Zkus ale volit co nejvíce
alternativ. Například:
Zkus si něco ušít, vyměnit s
kamarády nebo navštívit
nějaký second-hand.
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Řiď se spotřební pyramidou:

ZC.UOBESOMAS
an etěnkuoK

Pokud můžeš, vždy si vyber lokální Českou značku.
zajímej se o to, odkud pochází věc, kterou si chceš koupit.
Kupuj raději málo, za to kvalitních věcí, než hodně levných,
které se ti za chvíli rozbijí či onosí.

Třiď! Třiď kovy, kartony, elektroniku, bioodpad – opět –
zkoukněte video!

Z kovů lze vytřídit až 90%
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2) ŠETŘI VODU
Dávej přednost sprše. Oproti koupeli ve vaně ušetříš až polovinu vody.
Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebuješ trojnásobek vody oproti mytí
nádobí v napuštěném dřezu. Při koupi myčky se zajímej o spotřebu vody.
3. Při osobní hygieně nenechávej bezúčelně téct vodu. Do kanálu tak kohoutkem
zbytečně proteče až 20 litrů za minutu.

1.
2.

2) JEZ MÉNĚ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH
PRODUKTŮ
Nikdo neříká, abys přestal maso jíst úplně. Maso má v sobě mnoho
důležitých látek pro tvůj zdravý vývin. V mléčných produktech je také
hodně bílkovin a dalších nezbytných látek. Pokud však nebudeš jíst
maso každý den, ale třeba jen 2x – 3X týdně, planetě hodně pomůžeš.

JEZDI MÉNĚ
AUTEM,
VYUŽÍVEJ VÍC
HROMADNOU
DOPRAVU,
VLAKY,
AUTOBUSY.
VYHÝBEJ SE
LETADLŮM A
CESTÁM DO
ZAHRANIČÍ,
ČESKÁ REPUBLIKA
JE PŘECE KRÁSNÁ!

JÍST ČI NEJÍST MASO?
Není to jednoduchá otázka a ani dospělí se neshodnou. Důležité je osobní přesvědčení a
zdravotní stav. Ideální je nastudovat si o tom něco, pobavit se s vícero lidmi (rodiče, vedoucí,
babička s dědou, doktor...) a zjistit, co je pro tebe z pohledu zdraví (pokud máš třeba hodně
sportovního pohybu, omezení masa možná není nejlepší volba) a morálky v pořádku. Ať už jíš, či
nejíš maso, problémem určitě vždy bude trýznění zvířat na úkor lidského blahobytu. Zvířata jsou
často chována v otřesných podmínkách, malých prostorech, stresujících podmínkách aj. Je tedy
dobré si tedy pro nákup masa vybírat ověřené a lokální farmáře, u kterých si můžeš být jist, že
bylo zvíře zabito eticky. Stojí to více peněz, to se však dá kompenzovat menší spotřebou masa.
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3) NEZBLÁZNI SE Z TOHO!
Nezapomeň, že pokud chceš začít žít více udržitelným způsobem, vše nejde změnit ze dne
na den. Ani lidé, kteří jsou hodně uvědomělí, nedokážou žít tak ekologicky, jak by chtěli.
Dělej malé krůčky každý den a nechtěj všechno změnit hned – to ani nemůžeš a pokud se
o to budeš snažit, skončí to neúspěchem. Co třeba nejprve uklidit odpadky z nejbližšího
lesa sám, pak přibrat rodinu, další kamarády a nakonec z toho udělat opakovanou akci?
Je normální, že jsem obklopeni věcmi, které jsou neekologické a je na nás, zda máme čas,
zdroje a peníze na to, žít více ekologicky. Vždy to ale jde nějak vymyslet, pokud se chce.
Např. Pokud máš pocit, že maso z ekologického zemědělství by bylo pro rodiče dražší,
zkus jim navrhnout, že pokud ho budete jíst doma jednoduše méně, cena se vyrovná a vy
budete jíst navíc kvalitnější maso!
A nezapomeň! Je důležité dělat malé krůčky ve velkém měřítku aneb:

„MYSLI GLOBÁLNĚ, JEDNEJ LOKÁLNĚ“
Přijmi, že nezachráníš svět, ale můžeš se každý den snažit, aby byl lepší! A on pak bude!
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4) MYSLI NA ROZMĚR A PŘESAH
To, že je planeta tak znečištěná není tvoje vina. Systém, který je kolem nás je prostě
nastavený tak, aby byl, co nejeefektivnější, nejrychlejší a nejlevnější. To však plodí
ekologické problémy. I kdyby se naše země snažila sebevíc, jsou stále země, které na
ekologii nehrají a řeší jiné problémy (například sucho, hlad, nemoci).

Co pro to můžeš tedy udělat?
Až budeš starší můžeš jít studovat ekologii či jiný podobný obor. I střední
školy mají přírodovědná zaměření.
Zajímej se o ekologii v mezinárodním měřítku. Koukej na zahraniční zdroje.
Podporuj organizace, kterým nejde pouze o výdělek a snaží se udělat
svět lepším místem (různé oddíly, neziskové organizace zeměřené na
ochranu přírody, Ministerstvo životního prostředí, bezobalové obchody,
organizace na ochranu zvířat, ale třeba i malé lokální spolky).
Pro tyto organizace je důležité, aby jim někdo věnoval pozornost –
pozornost = vliv = vliv mám moc měnit – sleduj je na FB, sdílej jejich
příspěvky, podepisuj petice, zajímej se, jak můžeš ty sám pomoci.
Piš dopisy vládě, aby se začala více zajímat o životní prostředí.
Napiš článek o ochraně přírody do školního časopisu.
Sdílej na sociálních sítích ekologické tipy a příspěvky. Anebo třeba
vytvoř pravidla šetření přírody ve své domácnosti. Připni je na lednici.
Mysli na to, že problém nevězí v tobě, ale v tom, že jsme jako lidstvo
ještě nepokročili do stádia, kdy jsme schopni být 100% udržitelní.
Bav se s kamarády o ochraně přírody a ekologii, začni dělat věci jinak a
sleduj, jak na to reagují – třeba se začnou přidávat!
Choď do oddílu – každý oddílák v sobě podporuje lásku k přírodě, proto
si myslím, že jsme skupina lidí, kterým příroda lhostejná není – už se těším na
nějakou offline výpravu, kde třeba přírodě pomůžeme!
Normalizuj ekologická témata – lidé se stále diví, když někdo dělá něco
jinak – neboj se vystoupit z davu a chovat se tak, jak chceš.
A na závěr:

MLUV! ZAJÍMEJ SE! NEZBLÁZNI SE!
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VLADO PIECKY A JEHO
NEOBYČEJNÁ
NEOCHVĚJNOST PŘI POMOCI
PANÍ RŮŽENĚ MALÍKOVÉ V
ULICI ENSTEINOVA ČÍSLO
POPISNÉ 2
#Vlado, kultura

Vlado Piecky, velikán zemích českých i světových, pomáhal na všech frontách.
Nejen, že se podílel na řadě strategických kroků k tomu, aby skončila druhá
světová válka, ale jeho nezištná pomoc sahala až na úroveň jednotlivých
obyčejných lidí.
Jednou z takových osob byla paní Růžena Malíková, která tou dobou bydlela
v ulici Einsteinova číslo popisné 2. Vedla tudy prašná cesta a když zapršelo,
tak pro velký sklon auta klouzala po blátě a mnohdy rozbíjela plůtek, který
paní Růžena trpělivě opravovala. Jednou tudy však projel mlékař Vincek s
plně naloženým náklaďákem a nejenže plůtek vzal za své, alebrže jeho vůz
rozbil i zdivo domu a pan Vincek pak musel střepy z láhví od mléka uklízet i
pod postelí v ložnici paní Růženy.
Vlado Piecky přispěchal na pomoc ještě tentýž večer po čtyřiceti
osmihodinové záchraně podloubí, kde dočasně nahrazoval kamennou sochu,
které déšť poškodil ruce, jimiž podloubí podepírala, a bylo ji nutné opravit.
Nejprve opravil stěnu, aby paní Růžena mohla v poklidu spát, vytřel mléko z
podlahy, na které Vincek zapomněl, a přes noc postavil plot a upravil
záhonky.
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.To už svítalo a Vlado začal tahat na zádech pytle žulových dlažebních
kostek ekologickou dopravou - pěšky - z nedalekého kamenolomu v
Prosečnici. Jelikož je to od Einsteinovy ulice jen kolem 30 kilometrů po poměrně
dobře značených turistických cestách, měl už za 5 dnů dostatek kostek. Nutno
podotknout, že si na 15 minut zdřímnul. Za to se paní Růženě záhy omluvil.

Šestý den pak vydláždil prašnou cestu po celé délce a od té doby ni jediný
automobil neměl problém. Jen v roce 2002 při stoleté vodě podklouzlo
listonoši kolo na bicyklu a přeletěl plot, načež skončil u paní Růženy před
vchodem. Ta zrovna otevřela, věnovala mu teplou povidlovou buchtu a
vzala si ho za manžela.
Sedmý den Vlado Piecky odpočíval. A to tak, že hrál s dětmi ulice fotbal na
plácku a místní děvčata učil plést jehlicemi, které jim zakoupil, kulichy. Dnes je
na místě zámková dlažba, neboť městská samospráva ihned seznala nápad
Vlada Piecky jako úžasný a dokonce už po 20 letech tuto a okolní ulice
zrekonstruovala.
Opičák
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Z historie: Dnes z původních mostů zbyly jen dva, jeden most byl nahrazen zvedacím, dva mosty byly zničeny za
britského náletu v roce 1944 a další dva byly později nahrazeny novostavbou Sověty při stavbě silničního průtahu.
Nově byl vybudován další most z jižního břehu na větší ostrov. Mimo ostrovy přes řeku pak na západě vznikl
železniční most (nyní trvale rozložený), další silničně-železniční most a v roce 2011 na východě nová estakáda,
která větší ostrov překračuje. Je tu tak celkem osm použitelných mostů.

A řešení je: Leonhard Euler jako první dokázal, že to možné není, odpovídající graf totiž nelze projít pomocí tzv.
eulerovského tahu. Euler problém přeformuloval na základě své teorie grafů (viz obrázek výše) a dokázal, že v grafu,
vytvořeném na základě mapy města Královce, eulerovský tah neexistuje (a tedy sedm mostů města Královce netvoří
eulerovský graf). Pouze eulerovské grafy mají tu vlastnost, že je možné je „nakreslit jedním tahem“. Pokud tedy sedm
mostů města Královce eulerovský graf netvoří, dokazuje to, že mosty není možné tímto způsobem přejít.

Opičák
Mapka tehdejšího Královce s vyznačením sedmi mostů
Je možné všechny mosty přejít tak, aby ten, kdo se o to pokouší, přešel přes každý most
přesně jednou? Jak? Kdo tuto hádanku vyřeší, tomu by jistě Vlado Piecky složil poklonu.
Pruské město Královec (též Königsberg, nyní Kaliningrad na území Ruska) leží na řece
Pregole, která vytváří dva ostrovy. Ostrovy byly s okolním městem spojeny sedmi mosty.

#chytré hlavičky

HÁDANKA - OSTROVY

ŽIVOT NA NAŠÍ PLANETĚ
#tip na film

Už jste viděli dokument David Attenborough: A Life ? Pokud ne, tak to rychle napravte. Je
totiž skvělý! Životem na naší planetě provází uznávaný moderátor a přírodovědec,
čtyřiadevadesátiletý David Attenborough.
V dokumentu se ohlíží za svým životem a ukazuje ničivé změny,
ke kterým stačilo za ta léta dojít. „Příroda selhává. Důkazy
jsou všude kolem. Dělo se to za mého života. Viděl jsem to
na vlastní oči.“
Za sedmdesát let své kariéry poznal David Attenborough
všechny kouty Země. Milionům diváků sedících v
obývacích pokojích zprostředkoval v dokumentárních
sériích, jako byla Zázračná planeta nebo Modrá planeta,
třeba dovádění tučňáků v Antarktidě nebo krutý boj o přežití
v Národním parku Serengeti. Stal se tak pro několik generací nezaměnitelným hlasem
přírody a světa zvířat.
Během té doby byl svědkem řady změn. Zatímco lidská populace se více než
zdvojnásobila, podíl divočiny se smrskl ze 66 %, které dosahoval v roce jeho narození,
na současných 35 %. Důsledkem toho je, že až tři čtvrtiny všech ptáků na planetě tvoří
domácí ptáci, zejména kuřata, a polovinu úrodné půdy zabírá zemědělská půda. Na
celkové hmotnosti savců na Zemi se ze 60 % podílejí zvířata chovaná na maso. Lidé tvoří
přes třetinu.
„Tento film je mým životním svědectvím a vizí do budoucnosti. Příběh o tom, jak se
dopouštíme naší největší chyby. A o tom, jak ji můžeme stále napravit, pokud
začneme ihned jednat,“
vypráví v dokumentu Attenborough. Celý dokument končí nadějným poselstvím pro
nastupující generace, tedy i pro nás. A nabízí různá již fungující řešení, jak planetu Zemi
pomoct ochránit. Sledujte sira Attenborougha na jeho Instagramu:
https://www.instagram.com/davidattenborough/ Má tam velice zajímavé posty a videa!
Pěnkava
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JARO

#poezie
Jaro mrazíky vyhání,
vůni a barvy přináší.
Na jaře se otepluje,
venku motýl poletuje.
Zdaleka tam není sám,
já cestu k němu dobře znám.
Jaro je období nejhezčí,
každého něčím potěší.
Já jsem ráda, že už Slunce sílu má,
že větřík mi vlasy rozcuchá.
Maminka moje kytičky sází,
poslední mrazík sebou hází
A pak za ostatními odchází
a všechno mu to dochází.
Jaro už přichází!
Co se toho jara týče,
rostou tu i petrklíče.
Ptáci zas oblohu pokřtili,
vodu v krmítku vypili.
Každý se na jaro těší,
na stromky, malovaná vejce věší.
Budou totiž Velikonoce
a s nimi přijdou krátké noce.
Firefox
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POUTNÍCI BUDOU TOMÍCI
#oddilový život

V současnosti náš oddíl spadá pod pobočný spolek Mladí ochránci přírody, Tuláci. V něm
se nachází tři kolektivy - Tuláci Malešic, Tuláci Karlín a my, Poutníci. Jako oddíl fungujeme již
10 let a za tu dobu jsme toho udělali opravdu hodně. Během posledních let jsme řešili
otázku, zda nám vyhovuje současný spolek Mladí ochránci přírody a mapovali situaci kolem
nás. Došli jsme k závěru, že pro oddíl, který má rozsah aktivit takový, jako my, bude dobré
vydat se jinou cestou. Hlavním spolkem, kam budeme 1. 5. přecházet, se jmenuje Asociace
turistických oddílů mládeže, tedy TOM! Náš pobočný spolek nese název Asociace TOM ČR,
TOM 21009 Poutníci.

V zásadě to však pro vás žádná velká změna není. S ostatními Tuláky se budeme vídat na
akcích i nadále. Zároveň však potkáme další fajn lidi z řad Tomíků a budeme mít tipy na
super činnost, spolkový časopis nebo třeba levnější ubytování v krásných spolkových
chalupách. Budete se také vídat se znakem hořce v logu. A proč tato rostlina? Hořec je
vcelku vzácný, stejně jako přátelství, která v oddíle navazujeme. Jsou cenná a měli bychom si
jich vážit.
Mladým ochráncům přírody i Tulákům děkujeme za desetiletou spolupráci a podporu činnosti.
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EKOTIP

#co se kam hází
Kdo může, ten je kompostuje. Kdo nemůže, tak už je hází do modrého kontejneru. Ale
třeba máte kolem sebe ještě někoho, kdo ruličky od toaleťáku nebo kartony od vajec
pořád dává do směsného odpadu.

CO SE DO MODRÉHO NEHÁZÍ?
KRABICE OD PIZZY
Použitá krabice od pizzy bývá obyčejně umaštěná a znečištěná od protlaku, proto
nepatří do modrého kontejneru.
TOALETNÍ PAPÍR, KUCHYŇSKÉ UTĚRKY A KAPESNÍKY
PAPÍR OD UZENIN A SÝRŮ
Stejně jako všechny ostatní mastné či jinak špinavé obaly patří do směsi.
KŘÍDOVÝ, VOSKOVANÝ PAPÍR NEBO TERMOPAPÍR
Termopapír, na který se některé účtenky tisknou, je potažený chemickou látkou
(nejčastěji bisfenolem), která znemožňuje proces recyklace. Proto pozor na tuto
častou školáckou chybu!
PAUZÁK
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CO JSEM DĚLALA, KDYŽ...
#Blátina pravidelná rubrika
Už je tomu rok, co jsme mohli volně žít, pohybovat
se a nemuseli se dusit v rouškách nebo
respirátorech. Je tomu také rok, co jsme naposledy
vyjeli na offline výpravu do nějaké super chajdy,
hráli společně celoroční hru, potkávali se
s postavami a mohli se najíst ze společných kotlíků.
Já jsem měla velké štěstí, že jsem pár takových
normálních dní bez roušek, respirátorů, bez obav,
že musím jíst pouze ze svého talíře a kdo mi na
něj co prskne za bacil, mohla zažít. Jeli jsme na moc
hezkou chaloupku uprostřed kopce, kde nebyl
nikdo nikde. Bylo to v období, kdy byl sníh,
a tak to tam bylo opravdu pohádkové.
Jezdili jsme na lopatě (mimochodem nejlepší jsou
lopaty Eda), na bobech s volantem a také na
běžkách. A právě během jednoho super výletu
na běžkách jsme se dostali do krajin, kde jsem
se jako malá hodně pohybovala.
Moje babička Libuška (někteří ji znáte
spíše jako Bibinu), mě brávala s sebou
úplně všude. Už jako malé prtě jsem jezdila
za ní na hory do Kořenova a trávila tam
hromadu času. Milovala jsem prozkoumávat
potok, kde se proháněli pstruzi, kolem rostli
praváci a tráva s mechem kolem byly
opravdu šťavnaté. Ráda jsem s babičkou
chodila na borůvky. Ona sbírala a já to
jedla, prostě super tým.
😊

Pokračování na další straně...
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V neposlední řadě jsme chodili na koupačku do Jizery a na výlety po okolí. Jedno z
těchto míst byla rozhledna Štěpánka, kterou jsme navštívili právě na výletě na běžkách.
Bylo to znovuvrácení do dětských let a vzpomínání na to, jak to bylo super být malá a
bezstarostná.
Cesta tam probíhala za děsných podmínek. Bylo dost lidí, hodně to klouzalo, ale hlavně
byla velká mlha, opravdu by se dala krájet. Pochmurné počasí bylo až k hospůdce těsně
pod vrcholem, kde Štěpánka stála.
Po posilnění jsme se vydali směrem
nahoru, což bylo asi 400 m. Prvních tak
50 metrů bylo do brutus kopce, ale pak
jsme se ocitli v jiném světě. Kdo mě zná
ví, jak moc miluji teplo a slunce. Proto
jsem zajásala, když se nad námi objevila
blankytně modrá obloha, svítilo sluníčko
a byly opravdu krásné vyhlídky široko
daleko. Byla jsem nadšená a šťastná.
Bylo to spojení mé minulosti a odměny
za ten Mordor, co byl tam o pár desítek
metrů níž. Opravdová odměna, které
jsem si vážila a užívala si jí plnými
doušky. Co bylo ještě zvláštní na tomto
místě?
I přes to, že lidé měli roušky, i přes to, že
jsme ušli jen pár metrů, to tu bylo jiné.
Klidné, pozitivní, energické, harmonické
a velice vyvážené. Nevím, zda je to
způsobené touto dobou, ale po dlouhé
době, a myslím, že i na dlouhou dobu,
to byl opravdu silný a pozitivní zážitek.
Děkuji moc, jsem za tento zážitek
vděčná!
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ÚLOVKY ZE ŽBLEPTŮ
#ha-ha-ha

Op, Mája, Pěnkava
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JARNÍ ROSTLINY
#poznávačka

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Odpověď zašli do konce dubna na mail
oddilpoutnici@gmail.com a dostaneš měňák!
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CO JE NA OBRÁZKU?
#poznávačka

Roman (Kytarista) Kříž

Odpověď raději nikam nezasílej :D!
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
#Pěnkava

Milí Poutníci, v tomto exkluzivním díle Vám přinášíme
exkluzivní rozhovor s oblíbenou vedoucí Pěnkavou!
Máte se zde na co těšit, otázky i odpovědi jsou peprné!
Jak ses dostala k oddílu?
Pozval mě do něj kamarád, bývalý kolega z práce, Opičák.
Co tě zrovna na nás nejvíce zaujalo?
Přátelství mezi vedoucími i dětmi. Že jsme všichni takoví fajn střelení
a rádi si hrajeme a zkrátka jsme rádi spolu.
Jaká věc tě nejvíce překvapila, když jsi s námi začala někam jezdit?
Víš, že už ani nevím... Možná důkladné porady vedoucích, které jsem do
té doby zažívala jenom v práci, v oddíle jsem je opravdu nečekala.
Máš nějaký moment, kdy sis řekla, že za to stojíme?
To bylo hned na první schůzce, po prvním potřesení si rukou s Kachnou a Cvrčkem. :) Definitivní to
pak bylo na velikonočce s Rychlými šípy. Senioři si ze mě kouzelně vystřelili, když jsem poprvé sekala
dříví. S Michalem jsme zjistili, že máme podobné zážitky z minulosti. A třešničkou na dortu byl můj první
poutnický oheň s kytarami a poutnickými písničkami. V ten moment jsem se do našeho oddílu
zamilovala. :)
Je nějaká chvíle, která pro tebe byla hodně obtížná?
Jednoznačně loňský tábor s Willy Wonkou, na který jsem se sice moc těšila, ale nakonec jsem se
mohla zúčastnit jen jeho druhé poloviny. Přišla jsem o skvělý puťák a hlavně o zážitky s mojí
skupinkou... Navíc jsem celé léto bojovala s anémií, o čemž jsem ale nevěděla. Být takhle pořád
unavená, protivná a bez nálady, to už nechci nikdy zažít.
Máš pocit, že má oddíl i nějaký ekologický přínos? Jestli ano, v čem?
Jednoznačně. Tím, jak žijeme, i tím, že k ekologickému cítění vedeme další generace. A věřím, že, i
když od MOPu odcházíme, mladými ochránci přírody zůstaneme.

Pokračování...
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A teď ty!
Oblíbená barva?
Modrá.
Oblíbené jídlo?
Rybí prsty s bramborovou kaší a kyselými okurkami.
Co posloucháš?
Podcasty a skvělou muziku. :) Teď se mi třeba dost líbí cokoliv od ROSALÍA.
Jaká nejtrapnější věc tě kdy potkala?
Uuuua, těch bylo... Dost často se mi třeba stávalo, že jsem mluvila
ne moc pěkně o učiteli, a on jako na potvoru stál za mnou. :D
Co na sobě máš ráda a co naopak ne?
Jsem svobodomyslný Vodnář, který je
věrný a nedá dopustit na svou rodinu
a přátele. / Rozebírám všechno až moc
do detailů a občas mi není rozumět, co
chci říct. A také moje nepozornost a
nedochvilnost.
Je něco, co si myslíš, že o tobě nikdo
neví a prozradila bys nám to na
sebe?
Tohle ví jenom vedoucí, tak snad mi
to jako odpověď projde. Od svých
4 do 15 let jsem tancovala. A také jsem
chtěla být od dětství sportovní novinářka,
resp. fotbalová komentátorka, něco jako
Bosák v sukni. :D

Baruše
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