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Milí Poutníci, 

v době, kdy píšu tyto řádky, je začátek
července a já se nacházím na dovolené na
Šumavě. Je tu náááádherně :-) Do tohoto překrás-
ného kraje jezdíme s přáteli již řadu let a věřím tomu,
že tuto tradici zachováme i v letech následujících. 

O tradicích, hodnotách a rituálech jsem vůbec
poslední dobou - společně i s dalšími vedoucími -
hodně přemýšlela. Jak ovlivňují náš oddílový život 
a jak jsou pro nás důležité... Na tomto uvědomění si
také vznikl náš nový systém vzdělávání, který jsme 
s Opičákem a Bláťou představili účastníkům Cyklo-
pěší výpravy. Vy ostatní si o něm můžete přečíst od
strany 31 a rozhodně se o něm budeme také bavit
(nejen) ve Zkouškostanu na táboře.  

Tábor je ve vašem časoprostoru již v plném
proudu. Jak si ho užíváme? :-) Pro chvíle odpočinku
o poledňácích naleznete na konci časopisu spe-
ciální letní přílohu Táborové luštění.  

Závěrem moc děkuji všem redaktorům za skvělé 
příspěvky. A vám, čtenářům, přeji světlo vašim krokům
a příjemné počtení a luštění! 

Pěnkava
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ODDÍLOVÉ SCHŮZKY
Každou středu od 16:30 do 18:30 pořádáme schůzky (v oddílové klubovně a jejím
blízkém okolí), kde smysluplně trávíme odpoledne. Pobavíme se při hrách a něco se
naučíme z dovedností pro život (zdravověda, vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu
apod.). Párkrát do roka se můžete těšit na speciální schůzky (bruslení, plavání,
návštěva muzea, basket apod.).
 VÝPRAVY
 Jednou až dvakrát do měsíce jezdíme na vícedenní výpravy. Jezdíme na Vánočku
(prosinec), Velikonočku (duben), Lyžo-bobo (únor) apod. 
TÁBOR
Na přelomu července a srpna jezdíme na čtrnáctidenní tábor do našeho tábořiště 
v Zátoce pláňat (kousek od Keblova).
JEDNODENKY a DALŠÍ AKCE
Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou. Občasně pořádáme vzdělávací
akce a na programu máme také akce pro veřejnost, rodiče a přátele.
BORCOVKY
Smyslem programové řady Borcovky je uskutečňovat vzdělávací akce pro širokou
veřejnost.  Tematika borcovek je všestranná a zpestřuje nabídku oddílu.

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

AKCE BUDOUCÍ
Termín Název Místo* Poznámka
27.-28. 8. Bourání tábora Zátoka pláňat Rádci, senioři
1. 9. 1. schůzka  klubovna

POUTNICKÝ ŽIVOT

5.-7. 9.
17.–19. 9.

Kydání hnoje
Sraz oddílů

vedoucí+Rádci

27.-31. 10.
13. 11. 

Podzimky
4. narozeniny NK

výprava
Neobyčejná klubovna

19.–21. 11. Listopadovka výprava
17.–19. 12. Vánočka výprava
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Velikonoční výprava - online
Letošní velikonoční výprava se nesla v duchu pohanských a křesťanských tradic.
  Na úvodním srazu jsme se sešli všichni ve vlastnoručně vyrobených zaječích ouškách.
Proč? Hlavně proto, že máme rádi zajíčky, kteří jsou zároveň jedním ze symbolů Velikonoc.
Mluvili jsme o tom, jak symboly, jako je zajíček, velikonoční vajíčko nebo pomlázka, souvisí
s křesťanským poselstvím Velikonoc. S Pěnkavou a Bárou jsme si přečetli křesťanský
Velikonoční příběh a poté jsme tento příběh srovnali s falešným video Velikonočním
příběhem, který byl hódně popletený… 
  Každý den jsme se snažili dodržovat různé tradice. Proto jsme třeba na Zelený čtvrtek
měli za úkol udělat si zelené smoothie nebo nosit zelené oblečení. V rámci „zelené výzvy“
jsme si také mohli užít zajímavý ekologicky zaměřený workshop, kdy jsme metodou
upcyklace vyráběli krmítka pro ptáčky z plastových lahví. Za tento workshop můžeme
poděkovat Drakovi a Firefoxovi! 
  V průběhu výpravy jsme také několikrát využili mobilní aplikaci Zamiluj si přírodu,  pletli
jsme pomlázku s Brňákem, pekli beránka s Bláťou, barvili vajíčka s Dráčkem a vytvářeli
košíčky na vajíčka s Firefoxem. Všichni nám před samotnou výrobou čehokoliv vysvětlili,
jaký smysl která tradice nese.
  Po skončení výpravy se mohli Poutníci zúčastnit koncertu legendárního Neobyčejného
tria! Výpravu si všichni užili, ale i tak se nemůžeme dočkat, až se uvidíme doopravdy.

Pomohli jsme PRVNÍ LINII
Možná jste zaznamenali, že jsme se zapojili do podpory sester a lékařů – první linie. 
 Oddíl si pro svou podporu vybral covidové JIP oddělení ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, kde konkrétně slouží jedna z našich oddílových maminek. Po domluvě, že by
lékaři a sestřičky ocenili něco spíše zdravého, jsme se pustili do sbírky. Byly 3 možnosti
příspěvku.
  První byla zaslat finanční příspěvek, druhá byla přinést něco do Neobyčejné klubovny 
v určený den a třetí něco hezkého namalovat nebo napsat. Výběr finančních prostředků
se povedl a my vybrali 7 000 Kč, za které byly nakoupeny freshe, ovoce, oříšky, ovocné
bio kapsičky, ovesné kaše, jednoduše řečeno toho byl plný kufr auta. Do klubovny
dorazila také překrásná přáníčka, malůvky a obrázky! Vše bylo po domluvě předáno 
v pátek 16. 4. 2021. Sestřičky i lékaři byli dojatí, šťastní a moc nám všem děkovali.

Jak na přípravu online výpravy 
Pro vedoucí oddílů, volnočasových kroužků, pedagogy volného času, ale třeba i učitele
jsme natočili sérii rozhovorů s garanty a tandemisty našich 4 online výprav. Podívejte se
na našem Youtube kanále, stojí za zhlédnutí.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.rezekvitek.zamilujsiprirodu&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dev.rezekvitek.zamilujsiprirodu&hl=cs&gl=US
https://youtu.be/JnPVeJTga3I
https://youtu.be/zwYtKKVAsWI
https://youtu.be/o5MYaqP1dn0
https://fb.watch/4OB-zWtdTT/
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Jedeme v TOM společně
Poutníci se nově řadí mezi Tomíky - Asociaci Turistických oddílů mládeže.  
 Oddíl Poutníci nyní spadá pod Asociaci turistických oddílů mládeže, zkráceně TOM.
Ohledně přechodu k Tomíkům jsme vedli diskuze několik let a rozhodli jsme se takto
jednohlasně. Nový samostatný pobočný spolek, který jsme založili, nese název Asociace
TOM ČR, TOM 21009 Poutníci a nese IČ 09481389. 
  Důvodů byla celá řada. Od vlastní spolkové chaty, kde budeme mít levnější ubytování,
přes pořádání akcí pro teenagery, přes řadu vzdělávacích kurzů, kam budeme mít přístup,
podporu vedoucích nejen v době koronakrize, po vlastní spolkový časopis Tomík pro
všechny, nově vznikající mezioddílovou půjčovnu materiálu, účetní program na míru pro
všechny členy.

V květnu jsme se zase začali vídat naživo
Po dlouhé odmlce jsme se v květnu zase mohli potkávat offline na oddílových schůzkách.
Z průzkumu, který jsme rodinám poslali (ještě jednou moc díky za vyplnění!), jasně
vyplynulo, že jste se těšili stejně jako vedoucí. Z toho jsme měli a doteď máme obrovskou
radost. Od začátku sledujeme vládní nařízení a také po celou dobu dodržujeme
hygionicko-bezpečnostní opatření. 

9. 5. 2021 jsme oslavili 10 let 
Letos to bylo deset let, co se uskutečnila první větší akce našeho oddílu. 
 Tento výlet, kterého se zúčastnili 4 osoby, na Libušínskou bitvu považujeme za oficiální
založení oddílu. Za následující léta oddílem prošlo přes 100 lidí a uskutečnilo se přes
650 akcí. Je dobré si připomenout, co jsme za těch 10 let zvládli a kdo naším oddílem
prošel a jakou stopu zanechal. Proto jsme uspořádali vzpomínkový livestream (záznam
naleznete na našem Youtube) a v lepších časech chystáme pořádnou oslavu se všemi
současnými i bývalými Poutníky.  

Blátivý závod 24 hodin na koloběžce
A je to za námi. Někteří Poutníci, kteří šli náhodou kolem a viděli, že si parta
kamarádů šla zajezdit na koloběžce v Divoké Šárce, vyzkoušeli si tuto činnost také
a najezdili něco málo pro stáj oddílu UFO.
 Opičák měl koloběžku vlastní, a tak jezdil celou dobu sám (71 kol = 113,6 km) po boku
strýce Myluna, který si šel zajezdit též sám k oslavě šedesátin. Ten nakonec dojel
symbolicky až do Jihlavy (80 koleček = cca 128 km) a vytvořil tím nový rekord trati v
Divoké Šárce.
  Více o průběhu a výsledcích závodu naleznete na poutnickém webu. 

https://chalupy.a-tom.cz/
https://fun-tom.cz/
https://vzdelavani.a-tom.cz/
https://www.a-tom.cz/kolotoc-napadu
https://procleny.a-tom.cz/tomik
https://oddilufo.cz/
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Zapojili jsme se do iniciativy Takoví jsme
Připojili jsme se k iniciativě Takoví jsme pořádané organizací Festival svobody. 
O co jde? Ukázat s hrdostí, že JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE a přidat se 
k podpoře celého tohoto sektoru.
  Chceme říct, že slovo „neziskovka“ znamená v Česku hodně. Skoro 3 miliony lidí se 
v roce 2019 aktivně zapojily do neziskové činnosti a přes 4 miliony lidí ve stejném roce
přispěly na dobročinnost finančně.
  Neziskovky jsou občanské organizace, které se zabývají vším, co je pro nás důležité. 
Od zdraví po volný čas. Mnohdy v nich neúnavně pracují dobrovolníci jako je tomu
třeba v případě našeho oddílu či v Neobyčejné klubovně. Činnost neziskovek zrcadlí
rozmanitost české společnosti. Jen těžko lze najít oblast života, které by se některá
nevěnovala. Neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní a sociální služby,
doplňují tradiční vzdělávací systém, starají se o kulturní, sportovní a rekreační vyžití, hájí
práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy.
  V Česku je přes 140 tisíc spolků, asociací, klubů, svazů, hnutí, nadací a dalších
neziskových organizací. Jsme jedni z nich. 

Májová jednodenka offline
Květnová výprava, která se připravovala ještě pro online prostředí, se nakonec
uskutečnila offline, jako jednodenka.  
  V sobotu jsme se sešli na Smíchovském nádraží, odkud jel vlak do zastávky Jince. Tam
jsme dostali list s úkoly, které jsme plnili po celou procházku. Jeden z našich cílů cesty byl
vrchol Plešivec, kde byla nádherná vyhlídka, která se jmenovala Čertova Kazatelna.
Opekli jsme si buřty a s Drakem nabarvili kamínky, které jsme po cestě sbírali. Fík si z nás po
cestě udělal legraci. Řekl: „Vyndejte si pláštěnky, bude pršet!“ A tak jsme si je nandali a šli -
jenže ze žádného mraku pršet vůbec nezačalo, dokonce vysvitlo sluníčko! :-)
  Na konci procházky jsme se dozvěděli něco o květnu a popřáli Natálce (pozn. red.
dnes Vodnice) vše nejlepší k jejím narozeninám. Ta si dokonce výpravu vybrala místo
oslavy narozenin! 
  V neděli proběhl online sraz, kde se hrál kvíz na květen a zkoukli jsme video o tom, co to  
vylekalo vedoucí (více na poutnickém Youtube). Video se otevřelo díky heslu, který jsme
získali díky sobotním úkolům. Video nám také napovědělo, jaká bude letošní táborová
hra. Řekli jsme si, jak se nám líbil výlet a rozloučili se. Psaní kroniky za tuto výpravu si vzal
za své Adam.

https://www.facebook.com/festivalsvobody/?__cft__[0]=AZUeIROH1lxHsX3k7Ak7PGFQknfFR_DpCLV2zj_O4QLK4W-2Izr9PPfb3wAzsLmOjYrn5hOABxiGzZnOfhOB28lsMpasugUG-pYMTQ87jvC5H7M4uWwmnrFfx4gnVxYk18qvb3oR3K-TXkapRTSTinBdYetJjPZw11zURQJVw9J34g&__tn__=kK-R
https://neobycejnaklubovna.cz/
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Zapojili jsme se do rekonstrukce střechy
V květnu jsme se, společně s Tuláky Malešice a Tuláky Karlín, zapojili do rekonstrukce
střechy srubu v Zátoce pláňat. 

Poutnický Top Gear 2021
Proběhl již devátý ročník Poutnického Top Gearu.  
  Letošní ročník přinesl opět nové stroje, ale k vidění byly i osvědčené klasiky. Jako velká
věc se jevil nafukovací kajak, kde Blesk dokázal využít nového principu pohybu, a tak
chybí už jen podzemní cesta a cesta vzdušným způsobem.
  Dále pak k vidění byly skákací boty a tlačení kárky ve dvojici Pajdák + Eva, co existuje.
Opičákovi s Májou někdo rozmlátil v devět večer vozítko, a tak neurazilo ani metr na
závodní trase. O to větší dobrodružství byl jeho transport vlakem a přes servisní lávku
přes koleje. Náhradním řešením byla cesta vlakem spolu s Pěnkavou, kde náhodní
kolemjdoucí a spolucestující tahali kartičky, které vybrali další směr. Šlo tedy zatím 
o nejdelší trasu do Zátoky pláňat čítající bezmála 330 km s průjezdem v Ústí nad Orlicí.
  Bebina s Bláťou vsadily na bolavé hýždě, a tak jely díky vynálezu pana Jedlíka na
elektrokolech. Myšák s Davím z oddílu UFO nenechali svou lásku k cyklistice vniveč. Svá
sedla dali na nejnižší polohu a nahodili na celou cestu převod 1:1. Pampeliška to vzal na
dámičku v kostýmu a na dámském kole značky Favorit se pekl až do konce jako kuřátko v
troubě. Vojta překonal dosavadní nedokončenou Žwejkalovu cestu z roku 2013 na in-
line bruslích a skutečně dojel až do cíle.
  Nikdo nedorazil letos po půlnoci a tradičně jsme sežrali své cheeseburgery.

Krvavé dědictví
Genderově vyvážená online detektivní hra pro všechny.
  Ve spolupráci s oddílem UFO jsme přichystali speciální genderově vyváženou detektivní
hru pro všechny. Je dostupná na oddílovém webu a Youtube. 

Dopisní hra je u konce! 
Přečtěte si, jaké to bylo a kolikrát se dopis ztratil :-)
 Dopisní hra odstartovala symbolicky na Štědrý den. Ukončena byla dopsáním
posledních slov na letním kempu, tedy za 6 měsíců. Dopis se ztratil dvakrát. Vždy na trase
Chrobák – Vlčice. Naštěstí v úvodních pravidlech byl pokyn před vložením dopisu do
obálky vyfotit to, co již bylo napsáno. Pak stačilo vytisknout kopii.
  Systém hry byl jednoduchý. Každý si přečetl text po předchozím odesílateli a dopsal
další část. Poté si zvolil někoho dalšího a jeho jméno vyškrtnul ze seznamu. Tak se zajistilo,
že dopis se nakonec vyskytl u všech hráčů. Originál rukopisu je uložen v poutnickém
archivu a k nahlédnutí je na vyžádání. 

https://oddilpoutnici.cz/poutnicky-top-gear/
https://www.oddilufo.cz/
https://www.oddilufo.cz/
https://oddilpoutnici.cz/blog/letni-kemp-alias-poutnicka-dovolena/
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Cyklo-pěší výprava byla letos na horách
Po zhruba devíti měsících jsme se mohli vydat na víkendovou akci, která byla co do
vládních nařízeních legální. A byla suprová! V Desné jsme jezdili na kolech 
i putovali po svých. Cyklistů bylo hafo, pěších méně.
  Cesty nás zavedly na Protrženou hráz, ke zmrzlinám i koupání ve studené řece. Celou
dobu bylo vedro a rostla tráva, což alergici moc neocenili. Neodradilo nás to však od
večerního táboráku, kde jsme zpívali a sdíleli historky z minulosti. 
  Tato výprava byla v mnohém významná, a to nejen z toho důvodu, že jsme poprvé od
září mohli společně někde přespat. Ale také se jednalo o první výpravu nové Poutnice
Beky a Natálka dostala svou přezdívku: Vodnice. 

Závěrečná schůzka a After basketová schůzka
Na konci června jsme uspořádali dvě speciální oddílové schůzky. 
  Tradiční závěrečné rozloučení se školním rokem si tentokrát vzala na starosti Bláťa s
Pytlákem a pojaly ho jako velkou zahradní slavnost - s občerstvením a různými hrami,
včetně obřího badmintonu. 
  After schůzku pro nadšené oddíláky pak 30. 6. uspořádali Opičák s Pěnkavou. Sešlo se
nás dohromady dvanáct a jednak jsme se naučili základy basketu, řekli si k čemu jsou na
hřišti jaké čáry, kolik lidí hraje a po kolika minutách jsou pauzy. Také jsme si zkusili dribling,
přihrávky a hody na koš. Na závěr jsme odehráli zápas a šli šťastni domů. Byl to nevšední
zážitek, který jistě ještě někdy zopakujeme.

Letní kemp alias poutnická dovolená
Na začátku letních prázdnin jsme realizovali akci Letní kemp. Díky – na naše
zvyklosti – nevšedně štědré dotaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
jsme mohli prožít akci, na kterou dlouho nezapomeneme. Ostatně je to zřejmé 
i z toho, jak jsme akci v průběhu začali přezdívat – poutnická dovolená.
 Bydleli jsme v Lužických horách na skautské chatě Seleška v lůně přírody. Program byl
odpočinkový v podobě deskovek, karetních her, povídání si, společného vaření, hraní
badmintonu, sbírání borůvek, koukání na film, sezení u ohně…
  Uskutečnil se závod v drápání se na vrchol Jedlové přímou čarou pod vlekem, navštívili
jsme lanové centrum, rozhlednu, výstup na Tolštejn s výukou stolování v místní restauraci,
aquapark Babylon, dvě zoologické zahrady, či splouvání Ploučnice na kanoích. 
  Jedno dítě se strachem z vody jsme dostali do bazénu a naučili ho samostatně plavat,
někdo se naučil pádlovat, někdo získal znalosti z přírodopisu v ZOO, někdo posílil
tělesnou zdatnost turistikou, někdo se naučil vařit nové jídlo... K tomu všemu jsme si dopřáli
luxus v podobě zmrzlin, grilované kýty, sudu malinovky s pípou, stroje na ledovou tříšť i
stroje na výrobu cukrové vaty.
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POUTNÍCI TENTO ROK SLAVÍ
10 LET EXISTENCE

Náš oddíl oslavil 23. dubna deset let své existence. V květnu pak proběhla velkolepá oslava 
v online prostoru, kde jsme vzpomínali na to co a jak se stalo a dokonce jsme si vzájemně
virtuálně přiťukli. Kdo to neviděl, má šanci podívat se na záznam umístěný na oddílovém
Youtube. Stojí to za to! O tom jaké byly počátky oddílu vzpomínali jednotliví vedoucí a řadu
věcí nalezneš i na oddílovém webu (oddilpoutnici.cz/historie-oddilu-poutnici). Dozvíš se třeba
to, že zrod myšlenky založit oddíl sahá až do prázdnin roku 2010. K vidění jsou i fotky z prvních
schůzek a dokonce i zápis z vůbec první oddílové akce - Libušínské bitvy. Od ní datujeme
oficiální počátek oddílu.

Naše historie se netýká ale jen faktických věcí, dat, celoročních her a podobně. Řadu zážitků 
a vzpomínek najdeš na myšlenkové mapě, která je umístěna v oddílovém archivu. Je tak velká, že
se do Škrpálu vešla jen takto zmenšená. Vytvořili ji vedoucí během speciální akce pro dospělé.

Co ale však předcházelo našemu oddílu? Jak vůbec někoho napadlo jezdit na výpravy? Kde se
první vedoucí potkali? A kde se vzala Zátoka pláňat, kam jezdíme na tábory? Na všechny tyto
otázky ti odpoví kniha Tak tomu bylo, která je k zapůjčení z oddílové knihovničky. Najdeš v ní
fotky z doby, kdy v Zátoce pláňat ještě byly břízy u srubu malinké a kdy srub vůbec nevypadal
tak, jako nyní. Zjistíš, že do Keblova se dalo dojet po železnici a uvidíš fotku, jak se na
železničním mostě u přehrady Němčice vyklopil vlak a skutálel se až dolů. Určitě si knihu
nezapomeň půjčit!

(Opičák)

http://oddilpoutnici.cz/historie-oddilu-poutnici
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Jak ses dostala k oddílu? 
V Benešově v bytovce jsme bydleli parta
kámošů, kteří byli podobně starý. A Tesák,
synovec Bláťi, jezdil na Poutníky od malinka
a postupně se k němu všichni přidávali. 
Já jezdila jinam na tábory, takže jsem se 
k Poutníkům dostala až v 11 letech. Poprvé
jsem jela na Podzimky v roce 2012 
na Indiány a pak už jsem začala jezdit
pravidelně. 

Můžeš nám prozradit, jaký byl tvůj 
Tajný bod? 
Fúha. Tajný bod jsem splnila na pátek 13. a
byl opravdu obtížný, šitý na míru – jak je to
napsaný v ZOZ. Svou cestu do Kmene
jsem popsala pro náš web a najdete ho
na odkazu: oddilpoutnici.cz/kmen/

Stala ses oddílovou vedoucí ve velmi
mladém věku. Co tě k tomu motivovalo?
Už kolem 13 let jsem tíhla k tomu, že bych 

se chtěla věnovat výchově a vedení dětí.
Stala jsem se Rádkyní a mým křídelníkem se
stal Op. A pak v 16 mi bylo nabídnuto
vedoucovství a v tý době jsem byla fakt
hodně namotivovaná, šla jsem díky tomu 
i na pedagogickou střední. Takže největší
motivací pro mě byli děti, Opičák jako
křídelník, ostatní vedoucí a celkově můj
zájem o ten oddíl, výchovu a vzdělávání.
 

Máš nějaký moment, kdy sis řekla, že být
součástí Poutníků za to stojí?
Bylo to víckrát a opakovaně. Byly to
například takové ty naše reflexe na konci
tábora, když třeba Amča nebo Firefox řekly
strašně krásný věci u ohně, a to se u mě
zachovává. Nebo když se mi povede
nějaký program a děti jsou z toho nadšený.
Tak je to hodně nabíjející. Nebo i vedoucí,
že se na akci sejde vždycky skvělá parta 
a jsme kámoši. To všechno mě nabíjí a říkám 

POZNEJ BEBINU
Pokračuji v sérii rozhovorů POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO, kterou začala Bára v mi-
nulém čísle se mnou. Dalším na řadě je Bebina.   

https://oddilpoutnici.cz/kmen/
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si, jo, vlastně stojí to za to a přesně pro
tohle to dělám.
 

Je nějaká chvíle, která pro tebe byla 
v oddíle hodně obtížná?
Určitě toho bylo víc. Zvlášť v době, kdy se
mi toho nakupilo hodně v oddílovém 
i osobním životě. Když se mi stal nějaký fail,
tak to bylo hodně obtížný a nepříjemný.
Obtížný je to občas i na táboře, když jsem
už hodně unavená a má tam být nějaká
supr čupr proakční etapa, nebo scénka,
tak to bývá taky obtížný...

Popiš oddílové vedoucí jedním slovem... 
Bebina: :-)
Opičák: dobrodruh 
Mája: sympoška 
Bláťa: tetááá 
Brňák: ajťák 
Pytlák: oddílová mamča 
Fík: kuchař 
Baruše: víla 
Pěnkava: speedy 
Vačice: kmet 
Vlčice: vlčí žena
Oblíbená barva: tyrkysová
Oblíbené jídlo: svíčková 
Co posloucháš: rodiče, svoje srdíčko,
někdy mozek:-) A jestli se ptáš na hudbu,
tak všechno možný od popu, přes rock až
po rap. Baví mě různé žánry, ale úplně
nemusím metal.

Co na sobě máš ráda a co naopak ne? 
Mám na sobě ráda z fyzické stránky svoje
oči a z vlastností cílevědomost, nemám na
sobě ráda, že občas jednám dřív, než
myslím.

(Pěnkava)



Strana 15 | Oddíl Poutníci | 7/2021 | www.oddilpoutnici.cz

FOTOKOUTEK



Strana 16 | Oddíl Poutníci | 7/2021 | www.oddilpoutnici.cz

Být malým poutníkem, jdouc tiše krajinou.
Jít, kam se mi zachce - každý den za jinou…
Za jinou dívkou, či jinou cestou.
Za krajinou bílou - za svou nevěstou!
Za krásami údolí, za výškami hor.
Za voláním dálek až kams za obzor.

POETICKÉ OKÉNKO
Poutníkova duše (Ze sbírky krajinné nálady)
Jiří Kněžínek

JAK JSME ZACHRÁNILI HOLOUBÁTKO

(Opičák)

(Paní Vodnicová)

Za hučením řek a zpěvem ptáků,
v mysli s nimi létat až do oblaků.
Toť po čemž prahne poutníkova duše:
žít svobodně, volně a jednoduše.

V práci na balkoně měla hnízdo holubice. Když porodila, bylo mládě mimo hnízdo a ona
uletěla. Zavolali jsme záchrannou stanici, a ti si odvezli holoubátko do inkubátoru, kde ho
zachránili. Doják, co?
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(Firefox)

Klub tygrů - Ztracená Atlantida
Klub Tygrů tráví prázdniny na řeckém ostrově Naxos. Na výletě lodí vyloví z vody tajemnou zprávu.
Podle legendy se prý v těchto místech nachází pozůstatky bájné Atlantidy. Biggi, Lukovi a Patrikovi
nedá záhada spát. S potápěčskou výstrojí se proto znovu vydají na moře a ponoří se do hlubin. Tam
však na ně čeká obrovské překvapení, ale hlavně velké nebezpečí. Podaří se jim vyváznout se zdravou
kůží? Zapoj se do pátrání i ty a zažij celé dobrodružství z první ruky!

Škola dobra a zla
Sofie čekala celý život na to, až ji unesou…Ptáte se kam? Do pohádky. Do Školy dobra, kde se z ní
stane princezna, najde si toho pravého prince a budou spolu navěky šťastní. Tedy alespoň takový byl
plán. Ale co když ji umístí do Školy zla? Může být krásná Sofie čarodějnicí? Jak je nebezpečné věřit
pohádkám, které vás vtáhnou do děje a nebudou chtít pustit zpět.

Ztřeštěný dům na stromě - 13 pater
Vítejte u Andyho a Terryho v domě na stromě, nejzábavnějším a nejskvělejším domě na světě! A ještě 
k tomu v domě s 13 patry, kde najdete vše, co si snad ani nedokážete představit: podzemní tajnou
laboratoř, bowlingovou dráhu, průhledný bazén, nádrž s lidožravými žraloky, plně automatický metač
maršmelounů, který vás všude sleduje a automaticky střílí bonbony rovnou do pusy, když máte hlad! 

Půlnoční gang
Vítejte ve světě Půlnočního gangu! Půlnoc je čas, kdy všechny děti tvrdě spí, samozřejmě až na...
Půlnoční gang! Pro něj je to doba, kdy dobrodružství teprve začíná. 

Zápisky z Rosewoodu - Princezna v utajení
Která holka by se nechtěla stát alespoň na chvíli princeznou? Lottie Pumpkinová o takovém životě snila
už mnohokrát. Když se náhodou v internátní škole Rosewood Hall seznámí s Ellií Wolfovou, opravdovou
princeznou, zdá se, že splnit si sen nebude až tolik složité. Ellie totiž touží po opaku – být úplně
obyčejnou holkou. Stačí si jen vyměnit role a je to! Lottie se tak náhle ocitá v nablýskaném světě
aristokratů, který je však plný intrik a tajností.

LITERÁRNÍ OKÉNKO
aneb 5 knih, které stojí za to si přečíst
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Trvalo to přesně jeden Škrpál, než jsem zase vyjela na
nějakou dobrodružnou cestu. Tentokrát jsme se vydali do
překrásného prostředí českého Švýcarska. Nikdy jsme tam
předtím nebyli a o to větší zážitek to pro nás byl. Rozhodli
jsme se, že zde prožijeme prodloužený víkend v červnu.   
 Počasí bylo celou dobu parádní, sem tam zapršelo, ale
zrovna jsme vždy byli někde schovaní. A protože se jednalo
o oslavu našeho výročí s Brňákem, tak jsme si vybrali i moc
hezké ubytko. Pronajali jsme si překrásný a zrekonstruovaný
dům, ano, celý dům :-) Byl na místě jen pár set metrů od
soutěsky v Hřensku, což je v této oblasti velice vyhledávané
místo. V pátek dopoledne po výborné snídani jsme vyrazili
na náš celodenní výlet. 
 Příroda tam je opravdu překrásná, a proto, kdo ji má rád,
velice doporučuji, budete nadšeni. Všude kolem nás se
nacházela šťavnatě zelená v podobě kapradin, travin a lis-
tů stromů. Procházka na soutěsku byla doprovázena šuměním
říčky Kamenice a vedla po členité cestičce mezi skalami. 
 Tím, že byl teprve pátek, tak nebylo ani moc lidí, a proto
jsme si naši procházku užili zcela o samotě jen s přírodou. Po
procházce následovalo nalodění na lodičku, kterou jsme se
svezli po Kamenici až do Hřenska. Pan průvodce nám
vyprávěl o historii tohoto místa, o tom, jak a kde přecházeli
pašeráci z a do Německa a ukazoval nám různé skalní
útvary. Po projížďce jsme se prošli Hřenskem a posilnili se 
v krásné restauraci, která byla kdysi dávno plynárnou, a tak
měla nebývalou atmosféru. Naše cesta ale pokračovala dál
za dalším dobrodružstvím... 

CO JSEM DĚLALA, KDYŽ…

ZE ŽIVOTA VEDOUCÍCH 

Po opravdu vyčerpávající cestě, bylo 33 °C ve stínu, a to
jsme byli na horách, jsme dorazili k Pravčické bráně. Je to
opravdu krásný přírodní monument. Kolem brány jsme to
prolezli všude možně a kochali se tímto přírodním úkazem.   
 Věděli jste, že je složená ze dvou kusů pískovce? Poté jsme
již šli pouze do našeho ubytování. V sobotu jsme se rozhodli,
že se projedeme na koloběžkách. Tady malá rada,
nedělejte to, pokud tam opravdu není cyklo trasa :-) Dost
jsme se trápili, ale cesta byla zase super a plná zelené ve
všech možných odstínech, pískovcových skal a vše-
obecného klidu. 
 Navštívili jsme další z monumentů, a to malou Pravčickou
bránu. Byla opravdu malá :-) Dále jsme pokračovali po
velice nevhodné cestě, kde jsme koloběžky nosili a nešlo
úplně moc jezdit. Za odměnu jsme si nadělili vydatný hodně
pozdní oběd. 
 V neděli jsme si dali klidový den. Navštívili jsme Děčínskou
ZOO. Největší atrakcí byl medvěd Grizly. Já znám tento druh
medvědů jen z televize nebo obrázků, a tak jsem byla
opravdu překvapená, jak agresivní je. Byl opravdu až
nerudný, přešlapoval a bručel. Musím uznat, že i když je tato
ZOO menší, o to je hezčí :-) 
 Prožili jsme krásné 3 dny v opravdu členitém a obohacujícím
prostředí a už se těším na další zážitky. 

(Bláťa)
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S Opičákem rádi chodíme proti proudu nejrůznějším
potůčkům. Rozhodla jsem se proto, že si bod VÝLET ze
ZOZky splním tím, že se vydáme proti proudu Karlovky, což
je potok, který protéká vedle (jednou i skrz) naší chalupy 
a tudíž k němu mám vřelý vztah.
 Vzali jsme psa, sváču a vyrazili na cestu. Ačkoliv místní lesy
dobře znám, některá místa mě dokázala překvapit, zvlášť tím,
že si tu lidi udělali z lesa skládku a my procházeli kolem
odhozených pneumatik, vozíků, sklenic a dalších odpadků. 
 Chvilkami nás potok vedl různým křovím a houštím, chvilkami
jsme se museli ve velikém vedru plazit přes pole, kde jsme 
z vedlejšího domu byli pozorováni pár lidmi a spoustou psů. 
 Šli jsme přes mýtinky, přes hluboký les, přes prašné cesty, až
jsme dorazili k prameni Karlovky. Můžu vám říct, že to byl
neskutečný pohled. Pramen se nachází pod vykotlaným
stromem a vypadá to opravdu pohádkově. Skoro si myslíme,
že se tam o to dřív staral Vlado Piecky :-) 
 Když už jsme byli rozchození, navštívili jsme rozhlednu Vysoký
Kamýk, ale byla bohužel zavřená, náladu nám ale zvedlo
nalezení trampské osady, taky kešky a ve vrcholové knize
našel Op jedno z evangelií a pozbytek výletu už s ním
nebyla moc řeč. Vydali jsme se na zpáteční cestu, ale co
bychom to byli za výletníky, kdybychom se vraceli stejnou
cestou, že. Čas na sváču přišel na takové prazvláštní
budově, která vypadala jako bunkr a nejspíš slouží lesníkům
jako sklad, každopádně z ní byl krásný rozhled. 
 Další cestu jsem už moc dobře znala, takže nás nezdržovalo
koukání do mapy. Cestou jsme potkali studánku, taky
Monitoring lesních ekosystémů, což je místo, které vypadá
jako obrovský zábavní park pro hmyz a myslíme si, že i v tom
má Vlado Piecky prsty. Celý výlet nás stál asi 14 kilometrů 
a odřená ramena od nevhodného batohu na delší cestu. 
Už se těším na nějaký další protiproudní výlet!

VÝLET PROTI PROUDU

Dobrých skutků uděláme za celý život určitě
spoustu a u dost z nich si to ani neuvědomíme 
- a to je dobře! Tak to má být. Každopádně, 
v ZOZ je bod zvaný DOBRÝ SKUTEK a ten mě
donutil o tom více přemýšlet.
 Šla jsem si tak přes Mírák a přemýšlela o tom,
jakým skutkem si bod splním. Zrovna jsem se ten
den byla na realizaci programu Zpátky do škol, 
v rámci něhož jsme, jako dobrovolníci, dělali
zábavný program pro třídy. To je přece dobrý
skutek, ne? Ale uznají mi to? Jak se vlastně definuje
dobrý skutek? Stačí, že to člověk udělá nezištně?
Spoustu myšlenek mi plulo v hlavě, když v tom jsem
před skleněnými dveřmi k eskalátorům uviděla
zmateného pána s bílou holí.
   „Jdete do metra?“ ptám se.
   „Právě, že vůbec, potřebuji na tramvaj, ale vždy
tady zabloudím...“
 Přesto, že jsem potřebovala být už dávno doma,
nabídla jsem pánovi rámě a šli jsme na tramvaj.
Cestou jsme si popovídali o všem možném, na
zastávce poděkoval a mile se usmál.
 Ačkoliv to není něco, čím by se člověk měl chlubit
- měla by to být přece samozřejmost - udělalo mi
radost, že měl pán a radost, a i to metro jsem
dobíhala s úsměvem na tváři.

DOBRÝ SKUTEK

(Mája)

(Mája)
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VLADO PIECKY 
a návštěva babičky
Vlada netřeba představovati. Tento muž je jakýmsi kultem světové historie. Znal ho snad každý,
ale málokdo mohl říct, že byl jeho přítel, neboť byl svázán mlčenlivostí. Porušit tak důležitý slib
jako je tento, totiž neprozradit navázání přátelství s Vladem Piecky, si nedovolil téměř nikdo.
 Připomeňme si jednu méně známou chvíli. Vlado se nestaral jen o důležité mezinárodní politické pletky,
zachraňování životů, či službou široké společnosti. Ten muž měl i srdce na pravém místě, které bilo pro
vlastní rodinu. Jednoho dne se rozhodl navštívit svou babičku, neboť věděl, že jí zanedlouho nevystačí
zásoby koksu na vytápění její nuzné boudy, ve které žila kdesi v horách. Pochopitelně měla od Vlada
složený metrák briket pod přístřeškem venku, ale to bylo jen pro krajní nouzi, kterou Vlado stejně nikdy
nedopustil.
 Babička bydlela na úbočí vysokých hor, kde si velebila ve svém křesle a Vlado Piecky musel vždy
vystoupat pomocí maček a cepínů po ledu až nahoru. Takto Vlado stoupal dobrých 700 metrů zhruba
třikrát do měsíce. Vždy lezl zhruba na desetkrát, takže mu to zabralo někdy i celé dopoledne. Vždy
babičce přinesl na každém rameni dva uhláky koksu, v obrovském batohu potraviny na víc jak týden 
a přes sebe měl obvykle přehozeno ještě několik IKEA tašek s naštípanými třískami a nasbíraným chroštím.
 V den, o kterém je nyní řeč měl s sebou navíc ještě tři basy minerálek, protože věděl, že tím babičce
udělá ohromnou radost. Bohužel se mu už po druhém výstupu zničila plastová uchycení maček a přetrhly
popruhy batohu z druhé světové války. Poradil si. Cepíny použil důmyslně místo popruhů batohu a ostny
maček si dal mezi prsty nohou skrz díry v ponožkách. Takto bosky kopec zdárně vyšplhal ještě sedmkrát
a pak ho babička uprosila, aby už příští náklad v podobě chia semínek nechal na příště. Přání mu bylo
rozkazem a po skončení návštěvy ho na úpatí hory vzal na ramena a šel s ním nějakých 85 kilometrů,
aby ho uschoval doma ve sklepě. Babičku potěšil rozhovorem, pochválil ji buchtu, pomazlil jejího
hafana a pak spolu s odpadem a nepotřebnými věcmi odešel. Babička byla moc ráda.
Víte, že? Událostí se inspirovala i hudební skupina Tři sestry a složila tematickou píseň Na koksu:  
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Když mi bylo nějakých 20 let, začal jsem cestovat po vlastech českých s několika přáteli.
Sestava lidí byla každý rok trochu jiná. Nikdy jsem sám sebe nevnímal jako skalního trempa, který
chodí zásadně v maskáčích, se širákem na hlavě a s hromádkou nezbytných věcí. Nebylo mi
zatěžko vzít si s sebou a na sebe věci, které mi byly pohodlné, a to bez ohledu na to, jestli tím
porušuji nějaké nepsané trempské pravidlo. 
  To jedno léto jsme zase vyrazili a tehdy jsme měli plán navštívit festival, kterému se tehdy říkalo
Svojšický letorost. Na pódiu se tam střídali sólisti i kapely, tehdy jsem ani pořádně nevěděl, jak se ti
muzikanti jmenují. Ostuda :-)
 Nejdříve jsme se rozhlédli po údolí. Dole bylo pódium a hlava na hlavě. Spát dole se nám nechtělo, 
a tak jsme si vyhlédli z několika možností malou nenápadnou chalupu na údolím, která měla jako pevný
základ opracované kmeny stromů a malou terasu. Schovali jsme si věci do místního roští a teprve pak
jsme se chystali vyrazili už nalehko a s neuvěřitelnou důvěrou, že se nám tam nic neztratí. Jen, co jsme se
už zvedali, mířil k nám starší pán. A to majitel chaty. Pozdravili jsme se, pán nás oťuknul pohledem a řekl,
že ať klidně zůstaneme, jen ale ať nerozděláváme oheň. Pán měl určitě mnoho zkušeností...
 Když už se hodně smrákalo, vydali jsme se do kopce spát, svítili si párem „pravěkých“ baterek 
a k našemu překvapení byla chata osvětlená ohněm. U našeho vyhlédnutého místa bylo několik lidí.
Ukázalo se, že je to táta se svými 3 dětmi. Oheň jsme nechali společně dohořet. Z našich věcí nezmizela
ani sirka. Děti už šly spát a my jsme si ještě nějakou dobu povídali.
 Ráno jsme zažili překvapení. Táta a 3 děti byli Romové v maskáčích. Pod rouškou tmy nikdo neřešil
barvu kůže a rozhodně ani po té. Ještě jsme společně posnídali, rozloučili se zalomeným palcem 
a trempským „Ahoj“. Procházeli jsme Svojšicemi, rozdělenými řekou. A právě na mostě na nás kdosi něčím
mává. Ten táta Rom. Jdeme mu naproti a on nám s nehranou úlevou, že nás ještě stihl, podává naše
zapomenuté tričko.
 Nejen od těch dob občas říkám, že mám štěstí na lidi. Ne že bych se taky někdy nespálil, ale to štěstí
mám a doufám, že mi vydrží...

VZPOMÍNKA NA SVOJŠICKÝ LETOROST 
a na pár lidí, bez kterých by nebylo, co vyprávět

(Michal - Vačice)

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
Italové se zoufale snaží zachránit ledovec:
Pokrývají ho odrazovou vrstvou

Ledovec Presena v severní Itálii taje. Ve snaze 
o jeho záchranu se každoročně pokládá
ochranný kryt na ploše asi 120 000 metrů
čtverečních. Práce trvá přibližně měsíc. Reflexní
pásy jsou 5 metrů široké a 70 metrů dlouhé.

Kryt podle odborníků zachrání během letní
sezóny přibližně 70 % sněhu. Funguje v podstatě
stejně jako reflexní ochrana, která se dává na
palubní desku, aby se v horkých měsících
nepřehřívalo auto.
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FOTOKOUTEK
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VÝLET NA OŘEŠNÍK
I v omezených podmínkách covidu se dá zažít spousta úžasných zážitků. O jeden takový se s
vámi chci podělit a zároveň si tím chci splnit další bod do ZOZ. 
 Onen osudný víkend byl ještě daleko, když si na
něj naše rodina plánovala výlet. Vyhrála to
lokalita všemi dobře známá v Jizerských horách
položená. Ale aby to bylo ještě víc super než
minule, tak jsme se zeptali tety, strejdy a bra-
trance, jestli by tam chtěli jet s námi. No, a protože
tam ještě nikdy nebyli a chtěli se tam podívat, tak
souhlasili.
 Když se přiblížil pátek, den odjezdu, začalo se
balit. Balily obě rodiny, i když zatím byly od sebe
daleko. Když už bylo zabaleno, mohlo se odjet.
Vyjeli jsme v pátek po škole, takže asi ve tři hodiny
odpoledne. Jeli jsme po dálnici, povídali jsme si,
ale jinak se moc nic nedělo. S tetou, strejdou a
bratrancem jsme se měli potkat až na smluveném
místě v Jizerských horách. Jak tak ubíhaly hodiny,
měnily se krajiny. 
 Z měst se staly vesnice a z dálnice silnice. Zhruba
po třech hodinách v autě jsme dojeli na místo.
Bylo krásnější než minule, s rozkvetlými květy, no
popis nevejde se do jedné věty. Jako minule jsme
si na víkend pronajali chatku v autokempu v
Hejnicích. Když auto před kempem zastavilo, řekli
jsme si: „Jsme tu a kde máme tetu?“. Ta s rodinou u
karavanu sedí a jejich pejsek jim u nohou leží. Přišel
večer, všichni si povídali a pak v posteli usínali.
 Ráno jsme se nasnídali a hned pro věci utíkali.
Čekal nás první celodenní výlet. Naším cílem byl
vrchol Ořešník, který se tyčí nad Hejnicemi. Když
jsme byli připraveni na cestu, vyrazili jsme. Vydali
jsme se po červené značce plni odhodlání zdolat
Ořešník. Výstup byl příkrý, zato ale lesem a se
správnou atmosférou. Povídali jsme si a mezitím
ubíhaly kilometry. Teta, strejda a bratranec sebou
samozřejmě vzali svého pejska, takže jsme si s ním
cestou nahoru hráli a jelikož je opravdu silný, tak
nám hodně pomohl s výstupem.
Po nějaké době začali ubývat stromy a začal se
nám otvírat pohled do dáli. Ale co to vidíme, my
ještě na vrcholu nestojíme. Čekal nás poslední
úsek, a to k samotnému dřevěnému křížku, který je

nejvyšším bodem Ořešníku. Cesta k němu nebyla
zdaleka jednoduchá, vedla příkrým do kamene
vytesaným schodištěm. Ale nás to nezastavilo a za
odměnu jsme dostali možnost pohledu do dálky.
Když jsme se pokochali pohledem a ukázali si
autokemp Hejnice a další památky pod námi, slezli
jsme po schodišti dolů. A po odpočinku jsme
pokračovali po červené turistické značce až k
vodopádu Velký Štolpich. 
 Odtamtud jsme pokračovali po žluté turistické
značce až k rozcestí pod vodopády. Než jsme tam
došli, tak jsme míjeli tři vodopády, šli jsme totiž
podél potoka. No, a protože bylo vedro tak jsme
se u jednoho vodopádu zastavili a smočili jsme si
nohy, jasně zastavovali jsme mnohokrát, jenomže
tahle zastávka byla nejdelší a nejzábavnější. 
 Protože když si chtěl táta namočit hlavu, tak si
namočil i jednu nohu - kámen, na který stoupl byl
mokrý, tak mu noha sjela do vody. Což se nestalo
jen jemu, i já jsem měla za celý výlet několikrát
mokrou nohu, přeci to bylo celou cestu podél
potoka.
 Od rozcestí už to byl do vesnice jen kousek. Byl to
závěrečný sestup po zelené turistické značce.
Zhruba dva kilometry to bylo ještě lesem a na
rozcestí Ferdinandov se z naší krásné lesní cesty
stala ulice s domy. Scházeli jsme pustou ulicí až
jsme došli do Hejnic před Bývalý klášter františkánů.
Jeho výjimečný vzhled nás upoutal natolik, že jsme i
po výstupu na vrchol Ořešník, který se za klášterem
tyčil jako ohromný vrchol, prohlédli jsme si jeho
úžasný interiér. 
 Když jsme si prohlédli klášter, tak jsme se rozhodli,
že naši cestu zakončíme u stánku s točenou
zmrzlinou. Se zmrzlinou jsme si sedli na lavičku a
koukali jsme se na onen v dálce tyčící se Ořešník.
Byl to úžasný výlet s nezapomenutelnými zážitky. I
když jsme tento kraj navštívili už mnohokrát, tak
bych do Jizerských hor jela klidně znovu, protože
pořád je co objevovat. (Firefox)
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ASTRONOMICKÉ OKÉNKO
č. 2 - Léto 

Doba nám pokročila a s ní i pořadí souhvězdí, jak je vidíme na obloze. Můžeme se natáhnout na
louku a za cvrkotu cvrčků sledovat krásy vesmíru.

Tři nejjasnější hvězdy tohoto období se jmenují Altair, Deneb a Vega a spolu tvoří Letní
trojúhelník. Deneb je ocasem Labutě, její hlava se jmenuje Albireo a jedná se o krásnou
dvoubarevnou dvojhvězdu - jedna je červená, jedna modrá. Altair je v souhvězdí Orla, podle
některých výkladů se nachází na hlavě, podle jiných v ocasu, takže si můžete vybrat. Vega patří
do Lyry. 

Otázky do příště:
- Jsou nějaké rozdíly mezi různobarevnými hvězdami? Jaké?
- Víte, co je to lyra?
- Víte, co je to asterismus? (Mája)
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NĚCO PRO BARUŠI PINDRUŠI...
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 FAME YOUTUBERA PATRIKA
clickbait - způsob zvyšování prokliků na videa - nesouvisející atrktivní fotky v náhledech,
velká písmena, prolinky, šokující názvy apod.
Stream: živý přenos
laky, dislike - měří se dle toho subjektivní názor fanoušků, čím více lajků, tím lépe
Hodně budeš někde (zlidovělá hláška věštkyně Jolandy)
Content - obsah videa, co říkají, dělají a o čem video je
Virální - je hodně sdílené, má velký dosah vzhledem k okruhu sledujících, lidi se o něm baví
apod. Klasické virální videa jsou třeba od Kazmy apod.
Gify - hýbavé obrázky
čekovat - ze slova check - koukat se na to video
Hood - oblast působnosti rappera
Vlogger - něco jako youtuber, akorát to může být kdekoli jinde - slovo nadřazené pro
člověka, co natáčí videa, kde mluví (forma blogu)
Follower - odběratel, sledujíxí autorovu tvorbu

Slovníček:

Patrik přišel jako obvykle do svého pokoje, aby
natočil další díl svého seriálu PatricQvíz. Seriál
spočíval v tom, že se tipovalo, jaké video, které
publikovali jeho konkurenti, mělo lepší clickbait.
Vzhledem k tomu, že byl jako vlogger poměrně nový,
neměl mnoho odběratelů, však byl si jistý, že když
bude točit kvalitní content, úspěch a sláva se
dostaví.
 Patrik začal streamovat. „Takže čau lidi, vítám tu
všechny svoje fans a doufám, že se vám další díl
PatricQvízu bude líbit. Dneska jsem si připravil tady
video od MarQetky s názvem FUNKY SH!T a druhý
od MC Likvidátora se jménem Hodně budeš někde
versus Duranga Jiřího Káry...“
 Zatímco běžel stream, průběžně Patrik hlásil
jednotky sledujících a radoval se, že za dobrou
půlhodinu má 4 lajky a jeden dislike. Jeho přáním
bylo, aby se video stalo co nejvíce virálním.
 „A takže si vezmu tuhle zelenou rtěnku a ukážu vám,
jak nalíčit bišonka. No podívej se, jak jsi sladkej, no
pocem...“ běželo ve výseči videa, kde figurovala
MarQetka. Naopak MC Likvidátor rapoval: „Jen se
dívej na tu ***, ***, šáhneš mu na ***, co si denně
meje. *** na chytneš na svý nekonečně malý *** a
potom ubalíš si skéro.“ V pozadí se míhaly gify s
kouřícími jointy, padaly listy marihuany a MC 

Likvidátor prováděl pohybné pohyby s mikrofonem
přičemž se různě svlékal, ačkoli přes obličej měl
masku s označením radioaktivního odpadu.
 Asi po 3 hodinách stream skončil s tím, že se Patrik
musel jít najíst a vynést koš. Každopádně slíbil svým
fanouškům ještě jeden stream, který proběhne na
tajňačku o půlnoci a vzhledem k tomu, že má data,
tak to bude venku, když uteče z domu a bude to
„hodně velký, kámo“, takže by to měli všichni
„čekovat a stay tuned, moji lidi z mýho hoodu.“
 Patrik přemýšlel, čím by mohl šokovat a získat co
nejvíc zhlédnutí. Rozhodl se tajně vyplížit ven z
domu do nedalekého parku. ,,Takže čau lidi! Jak jsem
odpolko slíbil, mám pro vás speciální díl Quizu. Jdu
proklouznout oknem na střechu. Starouškové maj
puštěnou bednu, tak se vyplížim zadem přes garáž
a sešplhám přes popelnici. Dneska vás vezmu do
parku a podíváme se, jakej nightlife žijou houmís. To
konec konců TVTwixx nebyli schopný udělat,
protože sou to looseři.” 
 Hlídal, jak naskakuje počet sledujících a s každým
navýšením se cítil víc cool. Ve škole zrovna za
hvězdu není, kromě těch divnejch existencí, co mu
pořád lezou za zadkem. ,,Takže kámo, jsme tady.
Naši samozřejmě nemaj šajna. Chystám se podívat
na dva týpky, co tu pravidelně spěj na lavičce
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kousek od hlavní brány. Chvíli je zčeknu z dálky, pak
se proplížim co nejblíž a pokusim se natočit je v
jejich brlohu. Dneska se podíváme na výběr pro ně
typickýho pití - krabičáku. Jinak samo komentujte,
sdílejte, likujte, pište, co chcete prubnout v příštím
vlogu!”
 Proklouzl nenápadně podél zdi mezi stromy a po-
malu se blížil k lavičce, váhavě ale zvažoval
ukončení streamu a návrat domů, dostával strach.
Přece by ale necouvnul před svými followers.
Obzvlášť komentář „seš trapnej kid, na to nemáš,
běž domů k mámě“ v něm zvednul vlnu odhodlání
pokračovat. ,,Hej, přímo přede mnou. Vidíte? Týpci
klasicky na svým placu. Tuhle jsem narazil na bezva
news, bezďáci jako experti na víno, no to je gól. Jdu
blíž, kouknem, kterej krabičák vyhrál tady... - Mrkej na
gurmány, kámo! Peňasol, pěkně ze Španělska! Si
žijou!”
 S lehkou nervozitou se odplížil dál, zkontroloval,
kolik lidí sleduje jeho noční průzkum. S lehkým
zklamáním i překvapením zjistil, že jeho půlnoční
video příliš YouTube svět neohromilo, kromě
jednoho „lajku“ a ne moc povzbudivého „komentu“. 
 ,,Ach jo” tiše procedil mezi zuby. Ať udělám cokoli,
nikdy moje video není fakt virální, čekujou mě tři
followeři a já tu takhle šaškuju, pomyslel si. Možná, že
kdybych udělal něco fakt hustýho, tak bych mohl být
úspěšnější.
 Když se pak ještě jednou zamyslel nad obsahem
nočního videa a zastyděl se. Přece jen se tak trochu
vysmíval ostatním lidem a vzpomněl si na začátky
svých natáčení. Slíbil si přece, že skrze videa
nebude nikoho ponižovat a tohle bylo přece jen
tak trochu na hraně. 
 Vypnul kanál a šel pomalu přes park domů. Už byl
skoro u domu a slyšel divný hluk, jakoby takové malé
šumění a pravidelný klapot, který se stále přibližoval.
V momentě kdy se otáčel, ucítil ránu přes hlavu 
a pak už nic. 
 Patrikova máma pracovala jako zdravotní sestra v
tamější nemocnici. Když druhý den ráno vyrážela do
práce jako obvykle v pět hodin ráno, netušila, co se
na ni během cesty chystá. Nemocnice sídlila  

v budově nalepené na tu nádražní, ke které náležel
přilehlý park. Patrikova máma si každé ráno
zkracovala cestu právě tím parkem, připadala si tak
aspoň na chvíli jakoby žila na venkově a mohla
utéct od všedních dní. Dnešní ráno ale bylo v ně-
čem jiné, už od rána jí připadalo, jakoby bylo něco
ve vzduchu, taková divná vůně nebo co.   
 Před odchodem z bytu ještě překontrolovala
Patrika, jako obvykle byl zamčený zevnitř svého
pokoje, což ji uklidnilo. Jak by totiž mohl vylézt z
druhého patra? Netušila o Patrikově oblíbeném
youtuberovi, který zahlcoval své příznivce
parkourovými vlogy. 
 A tak vyrazila jako každý den. Zhruba v půli cesty si
ale na chodníku všimla kapek krve, přestože nad
ránem pršelo, byly celkem zřetelné a ještě ne úplně
zaschlé. Vedly k nedalekému keři. Přestože ji ovanul
závan strachu, šla se tam podívat. To, nebo spíš
koho tam našla, ale opravdu nečekala. V keři ležel
Patrik. Byl bez bundy, jen v tričku a celý potřísněný
krví. Byl v bezvědomí. Sklonila se k němu a něžně ho
pohladila.
 „Patričku? Patričku, slyšíš mě?“ Patrik se nemohl
hnout, paralyzovala ho velká bolest v zátylku a ne-
cítil nohy. V obrysech viděl nějakou ženu, jak se nad
ním sklání. Čím víc se přibližovala, rozeznával v ní
Patrik mámu. Proboha, pomyslel si, to mě vážně musí
ze všech lidí v tomhle podělaným městě objevit
zrovna máma? O pár let později byl za tuhle
skutečnost nesmírně rád, uvědomoval si totiž, že
zrovna jeho máma je nejen skvělá ženská, ale i
stoprocentní profesionál. Pak už si nic nepamatoval.
 Když se za čtrnáct dní probudil z umělého spánku,
oddychli si nejen jeho rodiče, ale i celý tým lékařů,
kteří o něj pečovali. Patrik se v rychlosti dozvěděl
celý slet událostí. Tehdy večer, když se pomalu
vracel domů, se vracela i skupinka fanoušků tamního
fotbalu, kteří zrovna jeli ze zápasu s vedlejším
městem. 
 Druhý den ráno po probuzení se otevřely dveře
jeho nemocničního pokoje. Než se Patrik stačil
otočit, uslyšel mámin hlas: „Někoho jsem ti přivedla.”
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(Opičák)

Z poza máminých zad vykoukla hlava Tea. Teodor
byl Patrikův starší brácha, který studoval poslední
ročník Univerzity v Londýně, kde se věnoval IT
technologiím. Patrik se s Teem neviděl už skoro celý
rok, Teo měl ve škole a v práci takový zápřah, že se
domů prostě nestihl zastavit. Kluci spolu strávili celý
den. Vzájemně si vyprávěli, co je nového, ukazovali
si své oblíbené youtubery a nasmáli se jako už
dlouho ne. Teo taky Patrikovi vyprávěl o svém
novém koníčku - lezení. Patrika to tak nadchlo, že se
domluvili, že spolu na stěnu vyrazí, až se uzdraví. 

„Hele brácha,” povídá večer před lezením Teo
Patrikovi. „Co kdyby sis zítra přidělal telefon na
helmu a můžeme udělat vlog z první lekce?” 
 Netrvalo dlouho a Patrik byl na stěně jako doma.
Lezl nejen pro zábavu, ale videa a vlogy z tréninků
přitahovaly takový počet jeho followerů, že se
vykašlal na analýzy vín přespávajících na lavičce 
a dokonce získal i několik dobrých spoluprací 
s profesionály, že se během následujícího roku stal
jeden z nejsledovanějších na českém YouTube.

VÝTVARNÉ OKÉNKO

Poznáš, kdo je na obrázku namalovaný? :-) (Kachna)
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KDO JSOU DOBROVOLNÍCI, 
kteří vedou Poutníky?
Děkujeme Evě Stanovské (paní HáňoLukyová) za finanční dar oddílu, kde část bude použita na rezervy
v případných horších časech a část jsme si jako vedoucí užili (dle pokynů dárkyně :-)) jakožto odměnu
za náročnou práci. Dali jsme si večeři a moc za to děkujeme! 
Jsme tým nadšenců, které naše činnost baví, a děláme to zcela dobrovolně jako tisíce dalších
podobných lidí v celé zemi.
PS: Všimli jste si, že na společné fotce je i Bára? Tato fotka je raritou a originál má vyvolávací
cenu 5.000 měňáků.
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ORIGINÁLNÍ DOPIS OD PANÍ HÁŇALUKYOVÉ:
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POUTNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
V týmu vedoucích, tzv. metodiků, jsme skoro dva roky připravovali náš upgradovaný systém
vzdělávání. Jeho střípky v podobě online zkoušek jste mohli již zaznamenat v loňském roce. Nyní
ho ovšem vypouštíme do světa mezi Poutníky v plném rozsahu. A jsme zvědaví na vaše postřehy 
a poznámky. Protože jen ze zpětných vazeb od vás budeme schopní zjistit, zda to celé dává
smysl a poutnický vzdělávací systém pomáhá na stezce oddílem i životem.     
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Jedná se o první zkoušku, která pomáhá nováčkovi v rozkoukání se v oddíle, v jeho tradicích 

Splnění bodů - jako např. založ si zápisník, nakresli do něj poutnický znak, nalep si do něj první
paměťák z výpravy apod. - si odškrtává dle své cti. 
Po splnění všech bodů zajde za kterýmkoliv vedoucím, který zkontroluje, zda vše řádně vyplnil. 
RITUÁL: Na některé z příštích výprav na nástupu získá nováček Dovednostní zkoušku 

Jedná se o základní dovednosti, které by měl umět každý Poutník. Úkoly mu dále pomáhají 

Body si plní u vedoucích. Po splnění všech zajde za některým z nich, který opět zkontroluje stav.
RITUÁL: Na některé z příštích výprav na nástupu získá junior poutnické tričko za splnění 

Díky splnění DZ má junior šanci, po 12. narozeninách a uvážení vedoucích, zařadit se mezi Seniory.  

Jedná se o rozvojové body v různých oblastech nám vlastních: Turistika a sport, Tábornictví, Příroda,
Zdravověda, Uzlování, Šifrování, Kultura, Online.   
U plnění se dodržuje Desatero Základní oddílové zkoušky, tedy mimo jiné i to, že na splnění je od
prvního bodu 12 měsíců. 
Body se plní u všech Kmeňáků (výjimka je u Zdravovědy, která se plní pouze u vedoucích se
splněnou Stezkou zdravotníka, nebo u zdravotníků)
RITUÁL: Po splnění 59 bodů čeká na Poutníka Tajný bod, šitý mu Kmenovou radou přímo na
míru, stává se tzv. čekatelem. Po jeho splnění získává oddílovou palestinu a stává se
Kmeňákem.  

Při tvorbě poutnického vzdělávacího systému jsme stavěli na potřebě provázat a doplnit naše stávající
zkoušky a stezky tak, aby dávaly smysl a správně a logicky na sebe navazovaly. Inspirovali jsme se
některými funkčními metodami (např. u skautů), opřeli se o naše hodnoty a vycházeli z naší dosavadní
praxe a znalostí. A jak to tedy nyní všechno bude vypadat? Pojďme si trochu blíže popsat infografiku z
minulé stránky... 

NOVÁČKOVSKÁ ZKOUŠKA (NZ)

a rituálech. Nováček ji dostane hned na jedné z prvních schůzek.   

a uzlovačku. Všichni mu popřeji Světlo Tvým krokům a zatleskají. Stává se juniorem.  

DOVEDNOSTNÍ ZKOUŠKA (DZ)

v nabývání důležitých zkušeností. 

a Základní oddílovou zkoušku. Všichni mu popřejí Světlo Tvým krokům a zatleskají.

ZÁKLADNÍ ODDÍLOVÁ ZKOUŠKA (ZOZ)

Po splnění Tajného bodu se Poutník také rozhoduje, zda si bude plnit Stezky a rozvíjet se v nich (např.
Stezka zdravovědy, bylinkářství, sportu apod.). Za jejich splnění si pak uvazuje Moudrosti na svou
kmenovou palestinu. Po celou dobu (od nováčka po Seniora atd.) si také může plnit Bobříky a na
Seniory tu čekají Čelemdžem.  
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Bude nějaké přechodové období?

Mám splněné staré Dovednosti, to si jako budu muset začít plnit všechno odznova? 

Jak to bude s dospělými nováčky, taky si budou zkoušky plnit?

Kdy se můžu stát Seniorem? 

Co se stalo se zkouškami online? 

STEZKA RÁDCE
Pokud bude mít Poutník zájem, obdobně jako kdysi Bebina, podílet se na chodu oddílu, získá svého
Křídelníka a vydá se na Stezku Rádce. Kdo jsou vlastně Rádci?  
Rádci jsou důležitou součástí našeho oddílu. Dostali od vedoucích šanci rozvinout se a snad se jednou
stát také vedoucími. Rádce má podporu všech vedoucích, zvláště pak ale svého Křídelníka. Rádce
zastává oddílové hodnoty, jde příkladem a je pro ostatní děti přirozeným vzorem. Je zároveň spojkou
mezi vedoucími a dětmi, kterým je věkově blíže. Je to jejich parťák, kamarád, který umí pomoci, vysvětlit a
poradit. 
Po splnění Stezky Rádce, které může trvat 2 i více let, je Rádce připraven na ZÁVĚREČNÝ RITUÁL. Na
něm složí poutnický slib, který zní: 

„Já, (jméno), hrdě a s pokorou na svou čest slibuji, že budu ctít a jednat dle hodnot Poutníků 
jak nejlépe dovedu. Vážím si přátelství a Stezkou pro život provázím i ostatní.“

Během tohoto rituálu získá také Moudrost, kterou po boku ostatních ze splněných Stezek bude s hrdostí
nosit na své kmenové palestině. Od této chvíle se z Rádce stává plnohodnotný vedoucí, který se
vydává na Stezku Vůdce...   

Místo pro otázky a odpovědi :-)  

Ano, je nám jasné, že nyní nastává doba zvykání si na něco nového - a to pro všechny Poutníky, tedy i
pro vedoucí. Buďte k nám prosím shovívaví :-) Také je důležité zmínit to, že nebudeme dělat rozdíly mezi
těmi, kdo si splnili starou ZOZ a kdo již novou. 

Ano, bude to potřeba. Nováčkovskou zkoušku ovšem jako zkušený oddílák budeš mít hotovou během
chvilky :-) Dovednostní zkouška je nyní obsáhlejší a navíc je nyní jednou ze vstupenek k Seniorům. Pokud
sis ovšem v minulosti splnil některé z bodů Dovedností/ZOZ, rádi ti je vedoucí uznají i v nových
zkouškách.   

Ano! Bez toho je cesta do Kmene zapovězena i pro dospělé. Dospělý nováček k nám přichází jako
oddílový vedoucí, který se všemu oddílovému učí obdobně jako Rádci. Tedy přednostně si splní NZ+DZ
a pak ZOZ a vydává se Stezku Rádce a Vůdce.   

Předpokladem pro to stát se Seniorem je věk 12 let a nově od tábora také splnění Dovednostní zkoušky.
Zároveň však musí Poutník prokázat i zralost mentální a fyzickou. Vždy tak bude záležet na rozhodnutí
vedoucích. 

V normální době jsou uspané. Materiály, které jsme pro vás v době lockdownu připravili, např. velice
oblíbené videonávody, však zůstávají k dispozici na webu i na našem YT kanále.  

Máš další doplňující otázky? To je dobře! Pokusíme se na ně odpovědět například ve
Zkouškostanu na táboře :-)  



TÁBOROVÉ LUŠTĚNÍ
Speciální letní příloha



Čížek
Káně
Sojka
Sýček

Výr

PTAČÍ LUŠTĚNÍ
od Máji T.

Vyškrtej názvy ptáků a ze zbylých písmen slož tajenku.
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ALENKOVSKÉ LUŠTĚNÍod Bláti

Odpolední svačiny se účastní pět hostů: Kloboučník, Zajíc Březňák, Plch, Alenka a Bílý
Králík. U stolu je lavice, na kterou se vejde právě pět hostů. Už už se ke stolu hrnou, aby
se mohli pustit do jídla, když tu je Kloboučník zarazí. 

„Okamžik!“ zvolá. „Musíte si sednout podle zasedacího pořádku!“
„A jak chceš, abychom seděli?“ ptá se Bílý Králík netrpělivě. 
„Noooooo...,“ zaváhá Kloboučník. „Pokud si dobře pamatuju, tak Plch nesedí vedle
Alenky nebo vedle mě. Alenka ani Bílý Králík nesedí vedle Zajíce Březňáka. Bílý Králík
nesedí vedle mě, ale zato Zajíc Březňák sedí hned po mé pravé ruce a Alenka je
někde nalevo od Bílého Králíka.“

Přijdete na to, kde má který z hostů sedět? 

Zasedací pořádek



Dokážete do políček v této matematické houbě doplnit čísla od 1 do 9, ale za určitých
podmínek? Hodnoty políček propojených čárou se sčítají a konečný součet musí
odpovídat číslu uvedenému na konci. V žádné řadě se nesmí opakovat stejné číslo. 

Matematická houba

8

13

30

2018

5

9

2716



Dokážete doplnit do prázdných políček v cik cak hádance správná písmenka tak, aby
poslední dvě písmena jednoho slova byla zároveň prvními dvěma písmeny slova
následujícího? 

Cik cak
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Alenka přišla k velkému jídelnímu stolu. Tedy myslela si, že jde o jídelní stůl, protože na něm
ležely nejrůznější nože, vidličky, lžíce a další stolní náčiní, které nikdy předtím neviděla 
a ani netušila, k čemu slouží. Nikde ale žádné pití ani jídlo, to ji trochu zklamalo, protože
už měla docela velký hlad. 

Alenka chvíli přemýšlela, jestli má čekat, nebo pokračovat v cestě, když se znena-
dání objevila kavka s cylindríčkem na hlavě: „Propánajána, to je mi patálie. Když mi
pomůžeš rozluštit hádanku, zařídím, aby se stůl prohýbal samými dobrotami.“ Alenka
ochotně přikývla na znamení, že kavce ráda pomůže, a opeřenec tedy pokračoval: „Já 
a moje choť se tím hlavolamem trápíme už od rána. Řekl nám o něm havran, který ho slyšel
od vrány. Ale víš, co jsou ti dva zač, zapomněli odpověď ještě dřív, než na ni někdo
přišel. Taková škoda. Doufám, že ty mi snad pomůžeš. Není to nejspíš nic těžkého, a tak
jsem si celkem jistý, že mi řekneš odpověď, kterou už asi stejně znám.“ 

Taková řeč Alenku trochu zmátla, ale naštěstí se ukázalo, že samotná hádanka je
mnohem jednodušší. „V jednom dalekém království je stejná pravděpodobnost, že se
narodí chlapec jako děvče. Ale co se stane, pokud král vyhlásí, že každý pár, který
zplodí syna, už nesmí mít další děti? Bude v té zemi v budoucnu víc děvčat než chlapců,
nebo víc chlapců než děvčat?“ zeptala se kavka. 

 
Co má Alenka odpovědět?

Kavka a její hlavolam



V Říši divů je velmi snadné ztratit pojem o čase. Hodiny 
někdy utíkají jako minuty a jindy se zase každá 
vteřina vleče, jako by trvala celé dny.

„Co je dnes vlastně za den?“ ptala se jednou 
Alenka Houseňáka. „Až se pozítří stane včerejškem, 
potom dnes bude stejně daleko od pondělí, jako bylo dnes od pondělí, když
předevčírem bylo ještě zítra,“ odvětil Houseňák. 

Který den v týdnu se tento rozhovor odehrál?

Včera, dnes a zítra

Kloboučník jich snědl méně než Zajíc Březňák. 
Tydlidum jedl víc než Tydlidýn.
Tydlidýn snědl víc než Zajíc Březňák, ale méně než Plch. 

Ke svačině se podával velký tác okurkových chlebíčků. 

Kdo skončil v pojídání chlebíčků, co do množství, druhý od konce? 

Odpolední svačinka

V domě u Vévodkyně bylo jen jediné schodiště, Když Alenka vstoupila do domu a zař
´čala růst, dokázala brát schody po pěti a nahoře ji zbyly tři schody. Když se zase
zmenšila, dokázala běžet dolů po schodech jen po třech a na úplném konci jí zbyly
schody dva. 

Jaký nejmenší počet schodů mohlo schodiště mít?

Zrychlené schodiště

Jak dlouhou řadu podstatných jmen byste dokázali vytvořit, pokud by na začátku stálo
slovo MYŠ? Ale pozor, v každém kroku můžete změnit jen jedno písmeno, nesmíte měnit
pořadí písmen a všechny mezistupně musí dávat smysl. 

Slovní proměna



Houseňák věnoval Alence tři košíky a v každém z nich ležely dvě houby. Na jednom košíku
bylo napsáno DVĚ NA ZVĚTŠOVÁNÍ, na druhém DVĚ NA ZMENŠOVÁNÍ a na třetím JEDNA
NA ZVĚTŠOVÁNÍ A JEDNA NA ZMENŠOVÁNÍ. 

„Pochopitelně by bylo neodpustitelně fádní, kdyby popisky odpovídaly skutečnosti.
Zpřeházel jsem je tak, že na žádném košíku není ten, který by na něj správně patřil,“
podotkl Houseňák. 

Alenka by fádní označení košíků Houseňákovi klidně odpustila, dokonce by je možná
i uvítala, ale nechtěla se hádat. A tak Houseňákovi poděkovala a šla si po svých.
Cestou však ucítila, že se začíná zmenšovat. Čím byla menší, tím pomaleji postupovala, a
tak se rozhodla, že by stálo za to využít účinku některé z hub, které jí Houseňák věnoval,
aby zase trochu povyrostla. 

Ze kterého košíku by měla houbu vzít, aby měla šanci na co největší zvětšení. 

Kouzelné houby

Na šachovnici 7x7 políček je třeba umístit šest různých typů koní. Každý typ je označen
písmenem A až F. Na jednom políčku smí stát jen jeden kůň a někteří koně už na
šachovnici stojí. Dokázali byste doplnit na volná políčka další koně tak, aby v každém
sloupci a v každé řadě stál od každého druhu A až F jen jeden? 
 Aby toho nebylo málo, žádný kůň by neměl ohrožovat jiného koně stejného druhu jedním
tahem. Podobně jako v šachu i tito koně se pohybují vždy o dvě políčka horizontálně 
a jedno vertikálně, nebo o dvě vertikálně a jedno horizontálně. V dosahu jednoho
takového tahu tedy nesmí stát žádný kůň označený stejným písmene. 

Koně útočí
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