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"Chtěls zůstat stát a poslouchat tu divnou píseň. Možná ten
podzim na tebe přenesl tu tíseň. Tu nejistotu z dalšího kroku, stále
se vracející a znova, rok od roku pořád máš pocit, že něco tomu
schází, jen tak parkem chodíš a furt ti to nedochází." Tak zní
úryvek z tracku Podzim, který nahrál Špatnej Wliw v roce 2001.
    A já si říkám, jak je to aktuální. Tu tíseň pociťujeme asi všichni.
Proč si lhát do kapes. V době, kdy píšu tyto řádky to nemáme jisté
politicky (do toho nyní zabrušovat nechci) ani co do 3500x
skloňovaného covidu. V minulém roce jsme neodjeli na podzimky,
neboť čísla hospitalizovaných rostla do astronomických výšin. 
A co bude letos? Opět se neuvidíme do května osobně?
    S vedoucími jsme se připravovali na 2 možné scénáře. První je,
že spolkovou činnost nezavřou a budeme zvesela pokračovat
naživo. Druhý, skeptický scénář zní, že nás zavřou, a v tu chvíli
naskočíme do distanční formy. Je to ale značně obtížné. Protočit
znovu velkolepou hru #koronachallenge nemůžeme. Nebyla by
tak atraktivní. Online výpravy a schůzky v této podobě jsou více
vyčerpávající a displejů mají děti dost. Distanční aktivity jsou
super, ale když tam chybí sociální rozměr, tedy to, že se můžeme
skutečně setkat a zalomit ruku na pozdrav, tak to také
dlouhodobě nefunguje. A teď babo (i ty, dědku) raď.
    Uvidíme, co se stane. I pro tu distanční formu máme nějaké
nápady a když to přijde, tak si nad nimi sedneme a zpracujeme je
tak, aby to bavilo všechny. Přejeme si ale, aby to nebylo
zapotřebí. Nezbývá než čekat a ve svém zájmu posilovat tělo 
i ducha. Pro potěchu duše je zde toto obsáhlé a zajímavostmi
nacpané číslo Poutníkova škrpálu, které nenese podtitul: "Stezka
pro život" náhodou. Co jiného si přece přejeme, než žít naplno 
a oddíl neodžívat, ale prožívat. Pro posílení těla si můžete plnit
bobříky posilující tělesnou zdatnost, běhat orienťák, jezdit na
koloběžkách a na kolech, či se hýbat na výletech, nejlépe 
v přírodě. O tom všem píšeme v tomto časopise. 
    Závěrem uvedu refrén z již zmíněného tracku Podzim: 
"Jediný, co vim, co bude, co je jistý, že přišel 
podzim a že bude padat listí. V týhletý 
době, kdy nic není jistý, na sto procent 
vim, že bude padat listí."
    Přeji příjemné čtení.
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ODDÍLOVÉ SCHŮZKY
Pořádáme každou středu od 16:30 do 18:30 v oddílové klubovně. Na nich
smysluplně trávíme čas. Pobavíme se při hrách a něco se naučíme (zdravověda,
vázání uzlů, jak si zabalit na výpravu aj.). Občasně míváme speciální schůzky
(bruslení, plavání, návštěva muzea apod.). Schůzky jsou důležité pro pravidelné
setkávání členů oddílu a slouží i jako příprava na výpravy a tábory.

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

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

JEDNODENKY A DALŠÍ AKCE
Pořádáme jednodenní akce s různou tématikou. Občasně pořádáme vzdělávací
akce a na programu máme také akce pro veřejnost, rodiče a přátele.

Termín Název Místo Poznámka
19.-21.11.2021
26.-28.11.2021
8.12.2021
17.-19.12.2021
XX.12.2021
15.1.2022

22.1.2022
17.-20.2.2022
1.-6.7.2022
23.7.–6.8.2022

CVVZ
Listopadovka
Vánoční večírek
Vánočka
Večerní hra
Jednodenka

Sněm Asociace TOM
Kurz Zapalovač
Improtábor
Letní tábor

Holešov
Neznámé v době tisku
oddílová klubovna a NK
Mukařov
Praha
Všetaty, památník Jana
Palacha
Praha
Pardubice
???
Zátoka pláňat

15+

pro veřejnost
pouze pro Seniory

Vedoucí a kmeňáci
14+
pouze pro Seniory
nahlašování po 4
odjetých výpravách

*Vzhledem k pandemii koronaviru 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.



 

Letní tábor Říše divů na motivy knihy Alenka v říši divů od
Lewise Carrolla poměrně striktně kopíroval dějovou linii knihy.
Setkali jsme se tedy s mnoha postavami a díky vyčerpávající
práci vypadaly jejich kostýmy opravdu věrohodně.
    Během tábora bylo několik novinek. Vedle bibliostanu jsme
měli i zkouškostan pro plnění oddílových zkoušek a Stezek 
a stan na úpravu vlastních klobouků, které jsme nosili na
nástupy. Nechyběly ani rituály za splněné zkoušky a proběhl 
i iniciační rituál zahajující zbrusu novou Stezku Rádce. 
Z tradičních věcí nechyběly slavnostní ohně, puťáky (Senioři
opět na koloběžkách), noční hlídky, super hry a koupání 
v zátoce.

Příběh Říše divů
Již během onlinového režimu jsme vídali na výpravách Bílého
králíka, který nás nakonec zavedl do nory, kterou jsme propadli
do této pozoruhodné a podivné říše. Zjistili jsme, že ji ovládá
zlá Srdcová královna spolu se svým oddaným vojevůdcem
Ilosovičem Staynem. Ten měl armádu karet, která plnila jeho
rozkazy.
    Poddaní se Srdcové královny báli a netrpělivě očekávali
den Nádherňajs, kdy proroctví v orákulu naznačovalo jistého
vyvoleného, který zabije draka Tlachapouda jakožto symbolu
moci Srdcové královny a vláda připadne Bílé královně, její
sestře.
    Přes složité peripetie jsme pochopili minulost Říše divů,
zachránili Kloboučníka a dokonce i celou Říši divů, neboť
každý z nás byl svým způsobem vyvoleným. Draka
Tlachapouda pak porazila v tu chvíli nejtrénovanější z nás.
Čekala nás velká slavnost i s tanečními vystoupeními.

KRONIKA STRUČNĚ
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Letní tábor Říše divů

https://oddilpoutnici.cz/blog/putovani-s-zidovskou-tematikou-na-kolobezkach/


Zahájili jsme nový poutnický rok, a to hned 1. září! Byla to
schůzka plná nových i tradičních her. Některé byly zaměřeny
na poznávání našich jmen, aby i nováčci věděli, s kým mají tu
čest být. Nechyběl rituál přijímání nováčků, rozdání
nováčkovských zkoušek či pokec o tom, jak jsme se měli o
prázdninách.
    I další schůzky - až na ty speciální - se odehrávaly v
Grébovce, kterou díky nim poznáváme čím dál víc. Stala se
naším dočasným azylem, kdy máme z důvodu rekonstrukce
naši klubovnu zavřenou. A uvidíme, kdy se do ní budeme moci
vrátit...   

KRONIKA STRUČNĚ
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Rozjely se poutnické schůzky

Japonsko v obýváku aneb umotej si
kokedamu
Vyrobili jsme si kokedamy na borcovce tj. vzdělávací akci
pro veřejnost. Závěsné kytky jsme měli dělat v Neobyčejné
klubovně, ale kvůli probíhající rekonstrukci jsme využili azyl 
v Prostoru Olga ve Strašnicích.
    Každý z účastníků si obalil vybranou kytku japonským jílem,
mechem a přivázal na provázek, aby mu mohla pěkně viset
třeba v obýváku.
    Během akce jsme si povídali o kytkách a Dana nám
vysvětlila, jak se konkrétně o kokedamy starat. Na konci
proběhl swap rostlin, tj. každý nějakou přinesl a s ostatními ji
vyměnil za jinou.

Workshop improvizace
Vzhledem k uzavření Neobyčejné klubovny z důvodu rekonstrukce proběhla borcovka v
nově otevřeném Skautském institutu v Rybárně. Během celého dne účastníci zažili různé
hry založené na improvizaci, jednání bez přípravy, napojení se na skupinu a mnohé další
věci. Cílem setkání bylo získat vhled do improvizačních schopností.

https://www.bubahof.com/cs/olga/


KRONIKA STRUČNĚ
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Speciální discgolfové schůzky
Na schůzce jsme si byli zahrát diskgolf na Praze 4.
Rozdělení jsme byli do 4 družstev po 5 hráčích.
Štafetově jsme se střídali v házení talířem. V parku
bylo 5 “jamek” s různým terénem. Vyzkoušeli jsme si
dva druhy talířů s rozdílem ovladatelnosti a letové
vzdálenosti.
  Na druhé schůzce jsme se vydali na menší výlet
vlakem, a to na okraj Prahy – Běchovice střed. Tam
nás čekalo veliké DiscGolfové hřiště. Rozdělili jsme
se do pěti skupinek po čtyřech a procházeli si celé
hřiště.
   Cílem nebylo být nejlepší, ale užít si odpoledne s
kamarády. Přesto jsme si zapisovali do tabulky,
kolika hody jsme se dostali k dalšímu koši. Byla to
veliká zábava.
     Když jsme všichni dorazili k poslednímu koši,
čekal nás další úkol v podobě vyluštění zprávy v
Morseovce. Tam bylo napsáno, že si máme nakreslit
znak naší asociace do zápisníčku.
    Také nám bylo vysvětleno, co je to asociace 
a jakou kytičku má ve znaku.
    Dostali jsme obrázek celé kytičky s popisem, kde
se rostlinka vyskytuje a že je chráněná.



KRONIKA STRUČNĚ

Strana 7 | Oddíl Poutníci | 10/2021 | www.oddilpoutnici.cz

Kydání hnoje
Vedení oddílu se vypravilo na tradiční víkendovou
akci Kydání hnoje. Hned na začátku září jsme se
poohlédli za tím, co všechno se dělo v minulém
roce, zhodnotili online režim, reflektovali
 tábor a vrhli se do příprav dalšího roku, či dalších
let.

Vyrob si barefoot sandále, již podruhé
Již podruhé jsme naučili několik lidí
vyrobit si barefoot sandále. Za dvě a
půl hodiny si účastníci z celé Prahy
vyrobili barefoot sandále od vyřezávání
plotny až po vázání na nohu. Dozvěděli
se něco o jejich výhodách a naučili se 
v nich chodit. Věkové složení účastníků
bylo pestré, přibližně 14–40 let.

Sraz oddílů: Pán prstenů
Již desátý sraz oddílů je za námi. Bylo krásné se opět
potkat se skauty, tomíky, pionýry, mopíky i s ochránci
přírody. Velkolepá hra se nesla v tématu Pán prstenů
a boje to byly veliké. Nakonec se nám podařilo získat
prsten moci.
    Nechyběly scénky u slavnostního ohně ani vaření
na ohni. Celkem se sešlo skoro 200 účastníků z celkem
10 oddílů. Děkujeme Krhútům za organizaci a těšíme
se další rok v podání oddílu Ginkgo.

https://oddilpoutnici.cz/fotogalerie-2020-2021-bez-celorocni-hry/
https://oddilpoutnici.cz/blog/category/celorocni-cinnost-2020-2021/
https://oddilpoutnici.cz/blog/letni-tabor-v-risi-divu-slavil-uspech/
https://oddilpoutnici.cz/blog/tag/sraz-oddilu/


Díky dobré koordinaci a rychlé akci se nám
podařilo zachránit život Michalovi (Vačici),
našemu vedoucímu, oddílovému kmetu,
dobrému člověku a především dobrému příteli.

Telefonát do práce
Je pondělí, běžný pracovní den. Odpoledne mi
zvoní telefon. “Dobrý den, tady Šmejkalová,
dovolala jsem se správně panu Turkovi? Já to
jen tak zkouším…” To bude zas někdo, kdo se
chce přihlásit do programu Učitel naživo bez
toho, aby splnil legislativní podmínky, nebo
někdo, kdo chce přihlásit dítě do Poutníků
ačkoli máme plnou čekací listinu, říkám si.
Zapínám naučený režim automat, neboť čekám
telefonát, který má stejný scénář a zažil jsem ho
stokrát. Ve vteřině se všechno mění.
    “Vy znáte Michala Vitouše, že ano?” “No, je
to náš vedoucí, tak ano.” Paní pak popisuje, že
je z domácí zdravotní péče, která dochází k
jeho mamince a vypomáhá tak Michalovi. Prý se
již delší dobu nemohou Michalovi dovolat.
Michalovi, který si s mámou obětavě volá kvůli
zdravotním důvodům nesčetněkrát denně…

Průzkum situace
Domluvám s paní Šmejkalovou z domácí
zdravotní péče, že se poptám v oddíle, zda
někdo neví bližší informace a zavěšuji telefon.
Kontroluji Facebook Messenger a vidím v něm
poslední zprávu od Michala z 25. 8., kde mi
potvrzuje účast na plánovací akci pro vedoucí,
která se koná tento víkend, pokud se něco
nesemele. Dnes je 30. 8.
 Mezi vedoucími funguje Discord jako
chatovací domlouvací platforma. Vysílám zprá-
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VAČIČÁKOVI JSME ZACHRÁNILI
ŽIVOT. I TO NÁS ODDÍL NAUČIL

vy a zjišťuji, že s nikým v kontaktu poslední dny
nebyl a nikomu neříkal, že by měl něco v plánu.
Začíná to být více než divné. Zanechávám
rozdělanou práci a běžím na vlak, který mi jede
z Vršovic přímo do Modřan. Mám v plánu 
 Michala navštívit.
   Vystupuji z vlaku a mířím do jeho ulice. Už mám
znatelné obavy o to, co se děje. Stejně tak
Bláťa a Mája, se kterými jsem průběžně ve
spojení. V oknech Michalova domu se nesvítí.
Zvoním na jeho zvonek a v mžiku držím dlaní
všechny zvonky. Dům však zlověstně mlčí. Přes
zamknutou bránu a dveře do domu se
nedostanu. Vylézt k oknům nezvládnu i kdyby
zrovna nepršelo.
    Volám zpátky paní Šmejkalové a zjišťuji, že se
mu snaží dovolat již od pátku, neboť jeho
mamince se přitížilo. Prý byla vyhladovělá a
nevypadalo to, že by Michal dorazil s
plánovaným nákupem v době, kdy měla
sestřička z domácí zdravotní péče dovolenou.
Paní Šmejkalová v mezidobí zjistila, že na
vrátnici firmy, kde pracuje, vrátný Michala nezná
a nevšiml si, že by procházel. Prý se vrátný
nazítří zeptá v jeho oddělení a dá vědět.
Hodiny však tikají a toto čekání nemusí
dopadnout dobře. Domlouvám se tedy s paní
Šmejkalovou, že oslovím IZS.

Rozjíždíme pátrací akci
Policejní stanice je několik ulic vedle Michala,
mířím tam. Zjišťuji, že mají zavřeno. Otevírací
hodiny se mi nedaří ani najít. U vrátnice je
zhasnuto. Otáčím to zpět k Michalovi pro
případ náhody a do toho vytáčím 158. Vlčici
ještě v mezidobí úkoluji, ať se zkusí osobně 



zeptat na vrátnici firmy, kde Michal pracuje. Má
to pár kroků a na osobní kontakt by to mělo být
jednodušší. Musí mít přeci evidenci “píchaček”.
  Na policii hlásím pohřešování osoby.
Zkušenosti s tím mám nulové. Policista na drátě
mě zastaví a doporučuje obrátit se nejprve na
záchranku. Volám tam a rovnou ze sebe klopím
Michalovo datum narození (díky bohu, že mám
evidenci členů oddílu v telefonu). Pán na
dispečingu mi sděluje, že nikoho takového
záchranka v daném časovém rozmezí nevezla.
   Volám zpět na policii a profesionálně (včetně
skutečného pochopení mé situace) vedeným
rozhovorem předávám veškeré informace o
Michalovi. Kdy byl poslední kontakt, že se
neléčí s psychickými obtížemi, že jsme odjeli
14denní tábor a byl v pořádku, že jsme se měli
vidět, že nevykazoval zvláštní rysy chování…
Otázky přichází i na osobní údaje včetně jeho
telefonního čísla pro případný monitoring
poledních lokací. Michalovo telefonní číslo ze
sebe chrlím okamžitě a s jistotou. Znám ho
nazpaměť z oddílové zkoušky, kterou jsem plnil v
roce 2004. Tehdy ještě bylo Michalovo
telefonní číslo součástí bodu Tulák se nedá.
     Ze sluchátka se ozývá, že mají vše potřebné
a ať zůstanu na telefonu. Vše předávají na
místní oddělení v Modřanech. Sedím na zídce u
zábradlí modřanské vlakové stanice a nevím,
co víc mám dělat. Na Discord přistává zpráva
od Vlčice: “Tak v práci o víkendu nebyl. Vratný
už se na mě připravil. Měl ke zhlédnutí i evidenci
čipových karet, díky kterým ví, zda zaměstnanci
v práci jsou, nebo nejsou.” Nic potěšujícího,
napětí stoupá, Vlčice mi do telefonu pláče.
Není v tom sama. Slzy mi z očí v průběhu akce 
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vyhrkly už několikrát. Od Bláti víme, že o víkendu
v práci měl být.
    Volá mi místní oddělení policie v Modřanech.
Poručík se mě vyptává na detaily ohledně
Michala. Dávám mu popis oblečení, co tak
může mít na sobě, poznávací znamení v
podobě šedého plnovousu a objemnou
postavu. Neustále se mě ptají na psychické
problémy. Možná, že kdybych je potvrdil, vyhlásí
pátrání. To ale nemohu udělat, není to pravdou.
Prý jsou na místě a nikdo neotevírá. Vím to moc
dobře. Bydlí tam sám a sousedé jsou
dlouhodobě v zahraničí. To vše poručíkovi
líčím.
    Poručík mi sděluje další kroky. Prý je Michal
svéprávný, a tak není oprávněn vniknout mu
násilně do bytu. Člověk má právo klidně na 10
dnů zmizet a nedat o sobě vědět. A to i když to
ostatním připadá divné. Kontruji, že důvodné
podezření mám, neboť nemá moc jiné skupiny
lidí mimo oddíl a práci a stoprocentně by byl
na telefonu, neboť pečuje o svou maminku.
Poručík je neodbytný a doporučuje mi za
nějakých pět dnů nahlásit pohřešování osoby u
nich na stanici. Ptám se, kdy je skutečná lhůta,
kdy mohu toto nahlásit. Prý je to na mě. Chci ho
nahlásit ihned. To mi neprochází s tím, že se
ozve jakmile prohledají objekt. Prý ale, pokud
nebude důvodné podezření jako zápach z
bytu apod., nemají pro vstup právo. Jasně, z
druhého patra přes chodby bude něco cítit či
slyšet Michala. Jsem přesvědčen o tom, že je
uvnitř bytu. Hlásím mu ještě patro a okna, kde je
jeho byt. Bezmocně jdu na autobus domů.



Záchrana
V autobusu volám Blátě. Napadá mě vzít
teleskopický žebřík z klubovny a podívat se do
bytu. Spolu s Brňákem však nachází delší
skládací žebřík a nakládají ho do auta. Volám si
ještě s Pajdákem. Má číslo na Michalovy známé
ze stejné ulice. Ptá se jich, zda mají od Michala
klíče, ale odpověď je bohužel záporná. Mám v
plánu ještě volat Světlaně, jeho, poměrně
dávné, bývalé přítelkyni a zároveň bývalé
vedoucí od nás. Mohla by vědět, zda někdo ty
klíče má. To ale nestíhám. Volá mi Bláťa s tím, že
je u něj doma Vlčice, která dává vědět o tom,
že je na místě záchranka. Otevřela jim
sousedka, která v mezidobí nejspíše přišla. Bláťa
a Brňák jsou 10 minut od Michala. Nevím, o co
jde, ale představa, že měl úraz a je několik dnů
doma, mi nahání strach. Vystupuji z autobusu,
sedám si před kostel na Hájích a v mysli
pohřbívám Michala. Hlavou mi probíhají jen ty
nejhezčí vzpomínky z dětství i z dospělosti.
Zvedám se a jdu na další zastávku.
    Ubíhá pár minut a volá mi poručík z Modřan,
že Michala skutečně našli. Byl za dveřmi,
poněkud zmatený a nemohl se zvednout. Prý
není ohrožen na životě. Padá mi balvan ze
srdce. Stejnou informaci mi předává v dalším
hovoru Bláťa. Dokonce dostává od Michala
potvrzení, že s ní může nemocnice sdílet
informace o jeho zdravotním stavu. Sanitka
odjíždí.

Těžké hodiny a šťastný konec
Vše komunikuji s domácí zdravotní péčí a
zajišťuji, že o Michalovu maminku se do doby
nezbytně nutné postarají.  
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VAČIČÁKOVI JSME ZACHRÁNILI
ŽIVOT. I TO NÁS ODDÍL NAUČIL

Jednat okamžitě. Nenechat se odradit
doměnkami či pocitem, že “je to blbý” a že
vyčkáme. Máme-li podezření, že jde o
vážnou věc, snažme se vyřešit ji ihned a
neodkládat to, co jde zkusit jinak. Každá
minuta může být dobrá.
Mít hlavního koordinátora, přes kterého
jdou stěžejní informace o tom, co se kdy má
stát. Ten pak úkoluje jednotlivce, kteří řeší
podrobnosti.
Koordinátor, případně vykonavatel dílčího
úkolu sdílí vše na jednotnou platformu pro
rychlou komunikaci. Nedojde tedy k tomu,
že dva lidé dělají podobnou věc nezávisle
na sobě. Netříští se informace dalším
zapojeným a nejdou protichůdné
požadavky.
Mít jedno místo, kde se rychle sbíhají
výsledky dílčí práce. Každý může vidět, co
se stalo.  

Bláťa hlásí událost do jeho práce. Zároveň
získává informace o tom, že byl Michal
převezen do Střešovic, kde mu nalezli obrovský
hematom na mozku, který se tvořil po několik
týdnů. Tak není ohrožen na životě? Michal jde
ihned na sál a my mu na dálku v domácnostech
připíjíme na zdraví a modlíme se za něj. Hodiny
ubíhají, z noci se stává den.
    Je ráno a získáváme informace o úspěšné
operaci. Mluví, pohybuje se. Zvládl i
rehabilitaci. Bláťa jede Michalovi domů pro
nezbytné věci. Poznává ji ihned a dokonce
nám pózuje na fotku. Všem se ulevuje. Políčko
pomoci v Modrém životě si barvíme všichni
zúčastnění. Dopadlo to díky bohům dobře.

Co bylo během událostí funkční



Na základě této všeobecné informovanosti
je možné, že někoho napadne ještě další
možné řešení, které nikoho jiného
nenapadlo.
Nenechat se odbýt tím, že něco nejde. Je
nutné do poslední chvíle nesutále 
 asertivně vyžadovat informace či vykonání
práce, když věříme, že vede k cíli.
Hledat neustále nové možnosti, jak daný
problém vyřešit a co zkusit nového. Hledat i
kreativní řešení. Pomáhá myslet out of the
box.
Když to nejde po telefonu, při osobním
kontaktu ano.
Snažit se držet emoce na uzdě. Popouštět
je po dávkách a ve chvílích, kdy nejsme
zapojeni přímo v řešení nějakého úkolu.
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VAČIČÁKOVI JSME ZACHRÁNILI
ŽIVOT. I TO NÁS ODDÍL NAUČIL

Vačičák je již z nemocnice zpět a vše je v pořádku. I díky podporujícím
vzkazům, které se rojily jako houby po dešti.



Je jen málo lidí, kteří mohou říct, že zachránili
svět. A pak jsou lidé, kterým není jedno, co se
přihodí zlého v jejich nejbližším okolí. Ať už třeba
pomůžou staré babičce s nákupem, slepci přes
přechod nebo do autobusu, nebo se zastanou
slabšího proti silnějšímu a bojují proti
nespravedlnosti. A pak jsou lidé, kteří to
nevzdají a přes všechny možné překážky,
odrazování a vlastní nepohodlí zachrání život
svému příteli.
    Opravdový superhrdina nezachraňuje svět
každý den, jen mu není jedno, co se děje v jeho
okolí a ve správnou chvíli zasáhne a udělá
něco, co zlepší život komukoliv jinému. Stačí
jednou za život. Anebo častěji. Vlčice, Bláťo,
Ondro a vy ostatní, co jste se podíleli na
záchraně vašeho přítele a učitele, to vy jste
superhrdinové. Jak by byl svět krásnější, kdyby
takoví jako jste vy byli úplně všichni.
    Nedokážu si představit, jakou hrdost a pýchu
cítí Michal, kterému jste pomohli v největší
životní nouzi, ale za sebe a za svou rodinu
mohu říci, že jste správní lidé na svém místě a
strašně moc si přeji, aby mé dítě bylo jako jste
vy.
    Michalovi přeji brzké uzdravení a vám už nic
přát nemusím, protože vy máte ty nejlepší lidské
vlastnosti a jen si přeji, aby okolo bylo více
podobných krásných lidí, jako jste vy.

Petr Urbánek s manželkou Tamarou a dcerou
Vodnicí
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KDO JSOU SUPERHRDINOVÉ



Pražané, kteří vlastní předplacenou legitku na
hromadnou dopravu, budou mít od října
možnost se svézt na kolech či elektrokolech na 
 15 minut zdarma.
  Testovací režim zjistí, zda je o tyto služby
zájem a na základě toho bude rozhodnuto,
zda bude Praha v tomto projektu pokračovat.
  Projektu se budou moct zúčastnit všichni
poskytovatelé sdílených kol v Praze. Stojany s
koly jsou navíc nyní hojně umístěny u vestibulů
metra, takže na "poslední míli" ideál. Tak co,
vyjedeš si?
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SDÍLENÁ KOLA ZDARMA

PAJDÁKOVA ÚŽASNÁ
POUŤ INTERNETEM.
VAAAAU

(Opičák)

Dotek kapky na tváři
Vzpomínka co zazáří
Letmý dotek stačí
Bys odešel radši
Milá je ta krása deště
Kdy cítíme vůni
Kdy zatínáme zlostí pěstě
Vodní překračujem duny
Kdy se uvolníme zas
Až dopadne ta poslední
Další už přijímáme snáz
Naše tváře se rozední
A my se budem usmívat
Nastavovat tváře
Mraky s tváří umývat
Skrz déšť hledat slunka záře

(Mája)

ŘÍJEN

POEZIE Z ČEKÁRNY III
Znáte ten pocit, kdy je čekárna prázdná?
Doktor vás pozve,
zbyde vám potom času ještě fůra…

Tak si ho nechte pro sebe!!!

(Opičák)
 

Guillaume
Apollinaire
calligramme
(1918)
(tzn. kubistická
báseň)



Zkušenost už byla
Před dvěma lety jsme vyrazili na vícedenní
putování na koloběžkách. Jednalo se
pravděpodobně o světové prvenství v tomto
formátu v oddílové činnosti. Na základě tohoto
putování vznikla metodika, která uvádí, že je
velice náročné absolvovat podobnou akci s
levným typem koloběžek. O letošních
prázdninách nám je zapůjčila firma Yedoo.

Vybavení
Mimo perfektně seřízené koloběžky od Yedoo
jsme si s sebou vzali základní servis a pumpičku
pro případ nehody. Poslední, co bychom se
skupinou 11 lidí chtěli řešit, by byl odtah
koloběžky. Dále bylo nutné mít co nejlehčí
batohy. Každý si vezl lahev s vodou na cestu a
na vaření, reflexní vestu, spacák, hamaku,
několikery ponožky a trochu jídla a drobnosti
typu lžíce, hygienu, peníze atd. S sebou jsme
měli i sdílené vybavení v podobě třech tarpů
nad hamaky pro případ deště, vařič, ešusy,
lékárničku, kartičky pojištěnce, léky… Batohy
postačily bohatě takové, které nosíme na
běžné pěší putování. Důležité bylo mít na
batozích bederní a nejlépe i prsní popruhy a u
ramenních popruhů vycpávky, díky kterým se
ramena nesedřela. Jako obuv byly vhodné
kterékoli funkční tenisky. nejsou tak těžké a velké
jako pohorky, nohy se v nich tolik nepotí.
Sandále jsme též vynechali, a to z důvodu
prevence úrazů způsobených otevřenou obuví
(sedření o asfalt, klacík zaražený do nohy atp.).
V povinné výbavě byla i pokrývka hlavy kvůli
horku. Tu měl samozřejmě každý v podobě
cyklistické přilby.
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SENIORSKÝ PUŤÁK S ŽIDOVSKOU
TÉMATIKOU NA KOLOBĚŽKÁCH
Seniorské puťáky jsou náročnější a starší děti se tak musí o sebe více postarat. Letos jsme vyrazili
na puťák na koloběžkách a opět to bylo moc prima. Přečtěte si o tom, co jsme zažili.

Stravování
Už léta praktikujeme na puťácích s dětmi staršími
12 let systém podporující finanční gramotnost i
schopnost rozvrhnout si nákupy tak, jak je
nejsmysluplnější. Ukážeme si vždy mapu se
zaznačenými obchody, které by dle map měly
být otevřené. Spolehnout se na vesnické
obchůdky v době dovolených a jejich uzavírání
nejde, ale to už je každého boj. Letos si většina
účastníků nakoupila v Bille na dva dny. Někdo
suchou stravu, jiní vařili těstoviny, další opékali
špekáčky. Vodu jsme získávali darem od lidí ve
vesnicích kudy jsme projížděli. Bylo jen nutné
průběžně kontrolovat její stav i s ohledem na
nutnost vaření.

Trénink před jízdou
Před samotnou jízdou jsme si ještě v tábořišti
rozebrali koloběžky a každý účastník si
vyzkoušel, že jsou dobře napuštěné a seřízené.
Děti tak zjistily, co je na koloběžce z pohledu
bezpečnosti a jízdních vlastností důležité a z
čeho se skládá. Poté přišel na řadu rychlokurz
jízdy a správných odrazů jakožto i kontrola
dobrého nastavení popruhů na batozích. Rady
jak správně na koloběžce jezdit byly potřeba
jen v prvních kilometrech a pak děti své stroje
plně ovládly.

Putování s přesahem
Aby nešlo jen o samotnou jízdu na nudné trase,
spojili jsme naši pouť se starými židovskými
příběhy a poznáváním jejich kultury jakožto i
náboženství. Judaismus děti, i přestože nebyly
věřící, zaujal a téma puťáku hodnotily jako
přínosné. Jistě toto podtrhla i osobní zkušenost

https://oddilpoutnici.cz/blog/vicedenni-putovani-na-kolobezkach-natezko-s-detmi/
https://oddilpoutnici.cz/blog/vicedenni-putovani-na-kolobezkach-natezko-s-detmi/
https://oddilpoutnici.cz/blog/vicedenni-putovani-na-kolobezkach-natezko-s-detmi/
https://yedoo.eu/
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 v podobě návštěvy hřbitova v Ledči nad
Sázavou, kde byly patrné jasné kontrasty mezi
křesťanskými a židovskými náhrobky. Věnovali
jsme se i výrobě jarmulek a ukázali si, jak se
dávají kamínky na náhrobky a zjistili jsme proč
tomu tak je.
 Cesta nás čekala rozmanitá. Z tábora
nedaleko vodního díla Němčice jsme přejeli
přes Švihov a dále jeli podél Sázavy. První noc
jsme spali u zříceniny Chřenovice u ohníčku a
vyprávěli si příběhy. Další den jsme v jízdě
pokračovali ke Sluneční zátoce, kde jsme si
někteří povzdychli nad krutým osudem tohoto
tábořiště a tiše smutněli u památníku na tábory
Jaroslava Foglara.
   Na Stvořidlech jsme si dali v kempu párek v
rohlíku a vydali se vstříc terénnímu zážitku v
podobě turistické trasy v džungli s řadou
kamenů a bahna. Zkrátka takové dobrodružství,
na které se nezapomíná! Z trasy jsme však utekli
strmým kopcem a namísto Světlé nad Sázavou
jsme to namířili k zatopeným lomům v Lipnickém
podhradí (lomy na Hřebenech).
  U lomů jsme i po vydatném dešti rozdělali oheň
a uzavřeli tématiku židovství. Spaní nás čekalo
opět v hamakách pod jasnou oblohou.
Koupání v čisté vodě v lomech byl příjemný
bonus.
   Další den jsme přejeli do Humpolce, kde jsme
udělali zhodnocení koloběžek, které jsme si po
celou dobu cesty střídali a zjistili, který model
vyhrál co do jízdních vlastností (Trexx a v
závěsu Steel s koly 20/16“ a Frida & Fred), co
do oblíbenosti celkové (bílá Trexx a černá
Steel s koly 20/16“) a také jsme vyhodnotili,
která koloběžka byla ze všech nejhorší (Three).
Následně jsme koloběžky vrátili přímo do skladů
a odjeli veřejnou dopravou zpět do tábořiště.
   Nutno podotknout, že šlo o hodnocení pro
dálkové cesty, nikoli o hodnocení využitelnosti 
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pro závody, cesty po městě, převozy v městské
hromadné dopravě apod. 

Srovnání s minulým putováním
Ačkoli jsme si během let ověřili, že některé
modely Yedoo koloběžek nejsou na delší jízdy
nejlepší (Three, Mezeq, Mula, City) a rádi jsme si
koloběžky střídali, abychom každý jel na „těch
lepších“, shodli jsme se, že letošní putování bylo
mnohem příjemnější, než minulé. Hlavním faktorem
byl jistě výběr koloběžek. Trasu, kterou jsme
vlivem nepohodlných levných supermarketových
značek typu Arcore urazili minule za 2 hodiny,
jsme letos ujeli za tři čtvrtě hodiny. Jízdu hodnotili
účastníci jako pohodlnější a zábavnější. Z toho
soudíme, že pokud si chce někdo užít dlouhou
jízdu, skutečně se vyplatí pořídit si koloběžku
vyšší třídy či si ji půjčit v půjčovně. Ušetří to
mnohá trápení na supermarketových značkách
za dva tisíce korun, kde je bolestným místem
nevhodně vysoký nášlap, mnohdy jsou
nešťastně řešena kola a dokonce i samotná
konstrukce.



MOJE
CESTA
DO
KMENE
Pěnkava
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MOJE CESTA DO KMENE
Můj den D nastal na táboře v Říši divů. Druhý
den juniorského puťáku jsem se probudila na
Chřenovickém hradu do krásného slunečného
rána. Koukám kolem sebe – a všude jen samé
děti. „Kde je Bláťa? A Bebina, Fčela, Bára,
Pytlák…?“ ptají se mě. Odpovídám, že šly
možná někam za zříceninu na záchod…
Hlodá mi však v hlavě: Proč mě nevzaly s
sebou? Uklidňuje mě, že vidím ze spacáku
vstávajícího Vačici. Nejsem úplně sama, uff...
Chatař s Kámem mě upozorňují na to, že mám
na hamace navázaný nějaký vzkaz. Po jeho
otevření se mi na chvilku zastavuje srdce.

    Pěnkavo, jsme v pořádku. Nehledej nás.
Nezapomeň prosím na léky. Vše k tomu

potřebné najdeš v lékárničce :) Alergie:
Meruňka vosí vpich, Matěj kukuřice. 

Právě započal tvůj TB!
Kmen

 
 

    „Je to tady!“ říkám si v duchu. „Konečně ses
dočkala. Tak teď hlavně klid, Pěnkavo. To
zvládneš! Využij všeho, co jsi se za poslední
roky naučila.“ Pomalu se nadechuji a
vydechuji. Prvotní panika mizí, po celý zbytek
dne cítím klid jako už dlouho ne. Věřím, že to
zvládnu. Objevuje se mi na tváři obří úsměv a
zamířím si to rovnou k Vačici. Potutelně si mě
měří a zdraví slovy: „Už víš?“ „Teď jsem si to
přečetla, Míšo,“ odpovídám mu a se smíchem
ho objímám. „Odteď jsem ale jen
pozorovatel, ano? Všechno ostatní je na
tobě,“ dodává.
    Hlásím dětem, že zbytek puťáku bude tzv.
na Pěnkavu a že to budeme muset zvládnout 

do Zátoky sami. V lékárničce objevuji kromě
výbavy s první pomocí také peníze. Ulevuje
se mi, že nebudeme muset jít celou cestu
zpátky po svých a taky že neumřeme hlady,
sama mám totiž v peněžence jen pár korun.
Řeším však první zádrhel: léky pro Cvrčka jsou
popsané kartičkou pro Kachnu. Píšu zprávu
Bláťě, že mám vyměněné léky a co s tím.
Dostává se mi odpovědi, že vše je přesně
tak, jak má, a že mám věřit týmu. Nadechuji se
a tentokrát sáček i otevírám. Objevuji, že
kartička s popiskem je oboustranná a léky jsou
opravdu určené Cvrčkovi. 
    Po tomto zdravotnickém okénku pak zjišťuji
další, o trochu větší zádrhel. Na mobilu mám
jen 30 % baterky. Powerbanku jsem před
puťákem neřešila, měla jsem přece jít jen jako
doprovod. Vačice si pro jistotu mobil nevzal
vůbec. Odmítám se hroutit a odsouvám to k
řešení na později. Děti jsou úžasné. Mezitím si
k mému velkému překvapení většina z nich
sbalila. Dokonce si i rozdělali menší ohníčky,
na kterých vařili čaje, kaše a čínské polévky. V
tu chvíli jsem na ně byla neskutečně hrdá. A
popravdě taky vděčná, jak moc mi to
ulehčují…
    Další prioritou bylo najít někde po cestě
zdroj pitné vody a doplnit zásoby, které
padly na snídani a úklid ohniště. Důležité také
bylo určit si program a směr naší cesty.
Rozhodla jsem se postupovat podle
namyšleného ramcáku a navštívit Vodní dům a
Včelí svět. Vodu čerpáme hnedka v
podhradí, kde nám ochotní obyvatelé také
radí s cestou. Je sobota a doprava v oblasti
je naprosto příšerná a nepravidelná.
Informace z IDOSu jsou navíc nespolehlivé.
Vyrážíme proto pěšky do Ledče nad
Sázavou.  
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MOJE CESTA DO KMENE
Po příchodu na místní nádražku zjišťujeme, že
je tu zavedena náhradní autobusová
doprava. 

Jak jinak. Tenhle tajnej bod nebudeš
mít rozhodně zadarmo, Pěnkavo.

Odmítám se hroutit.
 
 
 

Po náročném putování v neskutečném vedru
se odměňujeme zmrzkou a mě se definitivně
vybíjí mobil. Zapamatuji si pouze to, že se
musíme nějak dostat do Zruče nad Sázavou,
odkud nám to dál jede za 2 hodiny. Děti mají
za úkol si zapamatovat naši cílovou
destinaci: Hulice, úpravna.
  Ve Zruči kempíme v centrálním parku a
vytahujeme obědy. Děcka směňují sušenky za
jablka, rohlíky za salámy. Odpočívají ve stínu,
povídají si v menších skupinkách a vůbec
jsou zlatí. Vačice je mi celou dobu velkou
oporou. Pomáhá mi s nástupy a výstupy do
autobusů. S přesuny po silnicích. Vyprávěním
příběhů. Vůbec svou přítomností. Díky tomu
všemu mám také možnost oběhnout si náměstí
a poprosit místní obchodníky, zda by mi
nemohli dobít mobil. Mám neskutečné štěstí,
zadaří se mi hned ve druhém obchodě - v
místním zverimexu. Začínám si konečně puťák
naplno užívat.
    Vzhledem k tomu, že už je ale odpoledne,
stíháme nakonec jen návštěvu Vodního domu
(rozhodli jsme se pro něj v demokratickém
hlasování :-)). A je to tam vážně super!

Nebýt časového presu, užívali bychom si
venkovní atrakce a vnitřní zajímavé vodní
pokusy ještě několik hodin. V pozdním
odpoledni však zvedáme kotvy a vyrážíme
směr Keblov - opět hezky po svých. Cesta i
přes naší velkou únavu uběhne rychle, až jsme
všichni překvapení. Ale není se čemu divit,
panuje dobrá nálada, povídáme si a
zpíváme poutnické písničky. Úplně tak
zapomínám na průběžné zprávy ostatním
vedoucím, jak jsme na tom. Hlavně pak službě
kvůli večeři, za což od ní dostanu trochu
vyčiníno :-) Do Zátoky přicházíme rozesmátí a
já šťastná. Dovedla jsem nás zpět v pořádku
do tábora.
    O svém Tajném bodu jsem až do Kmenové
Rady neměla s nikým mluvit. Uplynulo tak pár
dní a já jsem na večerním nástupu dostala za
úkol holčičí koupání. Byla jsem do toho natolik
zabraná! Při sprchování druhé skupinky se nám
rozpadla sprchová hlavice a já se ji
pokoušela opravit, když tu se za mnou z mlhy
ozvalo: „Pěnkavo, já to po tobě převezmu.“
„Hele, to je v pohodě, Májo. Já už holky
domeju. Navíc vidíš, ta blbá sprcha nám nějak
stávkuje...” „Ne, Pěnkavo, fakt jdi, Tygr tam na
tebe venku čeká!“ „Cože?!!“ To mě konečně
vytrhlo z koupacího módu. Vylézám z koupelny
a tam na mě opravdu čeká Tygr v kmenové
palestině a s lucernou. „Víš, proč tady na
tebe čekám, Pěnkavo?“ říká mi. Zmůžu se jen
na přikývnutí.
    Cestou lesem si začínám uvědomovat sílu
okamžiku... 
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MOJE CESTA DO KMENE
 
 

Cestou lesem si začínám uvědomovat sílu
okamžiku. Je to tady, za chvilku

předstoupím poprvé před Kmenovou 
radu! Na tohle jsi čekala a těšila ses 

přes dva roky, Pěnkavo.
 
 

Přehrávám si v hlavě pokyny od Tygra a také
odpovědi na hypotetické otázky, které od
Kmeňáků čekám. Vím, že na druhé straně
budou stát moji kamarádi, že se nemám čeho
obávat. Přesto, když před Kmenovou radu
předstupuji, ta atmosféra je tak magická, že
mě úplně pohltí. Všechno, co jsem chtěla říct,
se rozplyne. Zůstávají jen rozklepané ruce a
nejistý hlas. Po celou dobu pláču dojetím.
    Náčelník Kmene se mě táže, co si myslím,
že bylo mým Tajným bodem? I další Kmeňáci
na mě mají dotazy, tzv. na tělo. Můj tajný bod
prý nebyl úplně pevně daný, zaměřený
najednu věc. O to víc je zajímá, co si z něj  

Hlavně v klidu. 
Důvěřuj si a důvěřuj týmu. 
Ne na všechno se dá dopředu připravit. 
Ve stresové situaci se nejprve nadechni
a pak jdi krok po kroku. Neboj se zeptat. 
Nabij si mobil! (i když nejsi garant
akce/etapy) A power banka je tvůj
kamarád :-) 

odnáším já. Odpovídám bohužel nesouvisle
a úplně něco jiného, než jsem si připravila…

    Padne nejtěžší otázka: „Myslíš, že jsi Tajný
bod splnila a zasloužíš se stát členem
Kmene?” Odpovídám, že ano. A že po tom
velmi dlouho toužím a doufám, že jsem vstupu
do Kmene hodna. 
   A pak se sen stává skutečností. Náčelník
říká, že se Rada jednomyslně usnesla, že jsem
Tajný bod splnila a že mě vítá v Kmeni. Kmet
mi následně na krk nasazuje nádhernou žlutou
palestinu a všichni mi gratulují a objímají mě.
Ten večer jsem ten nejšťastnější člověk na
světě.
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PŘÍRODOVĚDNÉ OKÉNKO

Samička Jakej zabrala první místo a stala se
alfa-vůdkyní opičí tlupy na ostrově Kjúšú po
tom, co přeprala Sanču. Je to poprvé za
sedmdesát let existence opičí rezervace, co
tlupu vede samice.
  Devítiletá samička Jakej se stala vůdkyní
japonské tlupy v přírodní rezervaci na
ostrově Kjúšú, která čítá celých 677 dalších
opic. Cesta Jakej k moci začala už v letošním
dubnu, kdy přeprala svou vlastní matku, čímž
se stala alfa samicí.
   Pro většinu opičích samic by to byl nejvyšší
vrchol, jakého je možné dosáhnout, ale to
Jakej nestačilo a rozhodla se svou moc
dominanci ukázat i mezi samci. Na konci
června tak se svými deseti kilogramy vyzvala
na souboj alfa samce Sanču, který je o
dvaadvacet let starší a opičí tlupě vedl v
rezervaci posledních pět let. Jakej ho k
překvapení správců rezervace v souboji
porazila.

Ilustrace: Unsplash / Steven Diaz /volně k užití

 Opičí rezervace Takasakijama byla založena
v roce 1952 a je domovem pro asi patnáct
set makaků, kteří jsou rozděleni do dvou tlup,
A a B (Jakej se stala vůdkyní v tlupě B). Opice
žijí převážně v lesnatých horách, v samotném
centru rezervace, kde se pohybují svobodně
po stromech a dolů k zemi lezou jen pro jídlo
od správců rezervace.
 Populace makaků v celém Japonsku se
odhaduje na zhruba 100 tisíc a jsou rozšíření
převážně po třech hlavních japonských
ostrovech: Kjúšú, Honšú a Šikoku. Makakové
jsou známí tím, že umí být agresivní. 
 Turisté, horolezci a návštěvníci rezervace
jsou často upozorňováni, aby s nimi
nenavazovali oční kontakt, protože by jej
opice mohli vnímat jako výzvu k boji.

Zdroj: Refresher

Opičí královna



Strana 22 | Oddíl Poutníci | 10/2021 | www.oddilpoutnici.cz

PŘÍRODOVĚDNÉ OKÉNKO

Vápenatky patří do kmene hlenky, čímž je
řečeno v podstatě vše. Ano, skutečně tak
trochu připomínají chrchel na chodníku, jejich
slizovité plazmódium má ale v přírodě
nezastupitelnou roli, podílejí se totiž na
rozkladu. Zbaští kdejakou bakterii, houbu a
jiné zbytky organického materiálu.
   Život podobné hlenky není jednoduchý a
musí se vypořádat s hromadou každodenních
nástrah. Zatímco většina lidí i domácích
mazlíčků k tomu používá největší vynález
evoluce: mozek, nešťastné vápenatky nic
takového nemají. Vědci ale přesto zjistili, že to
rozhodně nejsou žádné natvrdlé
mikroorganismy, které prostě jen jsou. Právě
naopak!
   Vědci umístili vápenatku do středu Petriho
misky a na kraje vložili proti sobě několik
předmětů. Zatímco na jedné straně byla
trojice válečků, na té opačné byl pouze
jediný.
   Slizovité plazmódium začalo v následujících
hodinách aktivně prozkoumávat terén, přičemž
brzy zjistilo, že na jedné straně misky jsou tři
válečky! Tři válečky jsou více než jeden
váleček, který podivný hlen zcela ignoroval a
vyrazil na průzkum trojice.
   Přesný důvod vědci neznají, odhadují ale,
že se sliz vydal k válečkům jednoduše proto,
že složitější struktura byla z hlediska přežití
zajímavější. Ve skutečné přírodě by nejspíše
složitější struktura slibovala vyšší
pravděpodobnost nalezení potravy aj.
   Tuto hypotézu potvrdil druhý experiment, při
kterém vědci postavili válečky na sebe.
Inteligentní chrchel o ně rázem ztratil prioritní
zájem a věnoval se celé Petriho misce. Stejným 

způsobem se vápenatka mnohohlavá
chovala opakovaně, zájem o tři válečky tedy
nebyl nahodilý. Vědci zároveň usuzují, že
podivná hmota disponuje i jednoduchou
pamětí.
   Vápenatky jsou tělem i mozkem v jednom.
Jejich neustále se zvětšující sliz je
mechanickým senzorem a zároveň
biochemickou rozhodovací jednotkou, což
může být zajímavé i pro další rozvoj na poli
umělé inteligence a robotiky.

Zdroj: VTM.cz

Vápenatky
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CO JSEM DĚLALA, KDYŽ…
V srpnu jsme se s Brňákem, Kozou a Bebčou
vydali na „rodinnou“ víkendovou dovolenou
pod stan do kempu na Šumavě u
Soumarského mostu. Byli jsme pozváni od
Pytlákofíkovců, kteří zde tráví již několikátou
část léta. Dojeli jsme v pátek podvečer a
rozbalili naše ubytko. Jako, kam se na
Pytlákofíkovce hrabeme. Naše ubytko bylo
dost dobré, ale jejich karavan, dodávka,
osobní auto, předstan, motorka a skútr
znamenalo, že ví, jak to v této drsné divočině
chodí a nenechali nic náhodě.
    V sobotu jsme vyrazili všichni společně na
Volarské slavnosti dřeva, kde jsme se všichni
napucli, užili si ranní koncert Pavla Calty, viděli
soutěž Euro jack, kde si Fík a Brňák vyzkoušeli
řezat obří pilou, zajezdili si na řetízkáči vysoko
nad zemí a přežili dům hrůzy s lidskými herci.
Bylo to prostě parádní.
    Odpoledne jsme se vydali na procházku
do rašeliniště, které je hned za kempem. Fík
nám dělala průvodce a popisoval, jak to bylo
předtím a jak se to hodně změnilo. Tygřík a
pak už i další lidi si zkoušeli hloubku hnědých
částí, kde se místy propadali až po stehna do
rašeliny. Velkým vyvrcholením byl skoro závěr
naší procházky, kdy mě Tygr pokoušel, až se to
zvrtlo a započala obrovská rašelinová bitka,
kdy jsme obě dvě odcházely se zmatlaným
úplně vším a jedna z nás (hahahaaa :-D) měla
rašelinu i u(v) čokoďoury :-D
    Následovala peelingová koupačka v teplé
Vltavě, která nebyla vůbec teplá. Večer
někdo jel na další z koncertů a část nás hrála
karty a snažila se ujíst ze společných zásob
jídla, kterých neubývalo. Jako půlnoční
překvapení byl ve Volarech na kostelu
videomaping o minulosti tohoto města. Bylo to
moc hezky zpracované.

V neděli jsme se vydali na výlet do Srní, kde
jsme navštívili smečku vlků. Zprvu to vypadlo,
že neuvidíme nic, ale nakonec se nám
poštěstilo.
    Cestou zpět jsme navštívili další rašeliniště,
ale protože Fík a Brňák byli na skútru a
motorce a v dáli bylo vidět, jak se přibližuje
déšť, raději jsme se u druhé zastávky rozhodli,
že pojedeme směr kemp. Dobře jsme udělali. 
    Pak už jsme se pouze nabaštili a za
neustálého deště jeli směr Praha. Ráda bych
ještě připojila zhodnocení wellness pobytu na
Šumavě, který jsem absolvovala. Ubytování
bylo prostorné, teplota optimální. All inclusive
bylo na vysoké úrovni a rozhodně jsme neměli
nikdy hlad. Fakultativní výlety se nám líbily, a
to včetně možnosti si některé informace ověřit
na vlastní kůži. Absolvovala jsem rašelinový
zábal a peeling celého těla, který mě omladil.
Jediné, co bych ubytování vytkla je studená
voda v bazénu s protiproudem. Uděluji tedy
4,9 z 5 možných.



Strana 24 | Oddíl Poutníci | 10/2021 | www.oddilpoutnici.cz

TERAPIE SMÍCHEM
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VZTAH PRO ŽIVOT
Kdysi se lidé seznamovali tak, že se střetli
obyvatelé dvou vesnic na kopečku,
svobodné děvuchy a mládenci se takříkajíc
seznámili a bylo vymalováno. V moderní době
je to ale mnohem složitější. A co teprve pro
starce jako jsou lidé narození před miléniem?
Otestujte svoje znalosti v teenagerské mluvě.
Znáte všechny níže uvedené pojmy?

Benching
Stav, kdy si s někým sice píšete, možná jste se
už dokonce sešli, ale nic dalšího se neděje.
Benching je něco jako „další v pořadí“, kdy s
vámi dotyčný sice komunikuje, ale nechává si
vás až pro případ, že mu to nevyjde s jinými,
kteří ho přitahují více. Jste na čekačce. Bench
je v tomto případě čekací lavička. Trapné,
že?

Ghosting
Stav, kdy se vám partner po několika
zajímavých schůzkách přestane ozývat. Jako
by zmizel, stal se z něj duch. Je to pro něj
jednodušší, než vysvětlovat, že ztratil zájem.
Srabárna, co?

Zombieing
Pokud jste s někým randili a pak najednou
dotyčný zmizel, je to ghosting. Ovšem jestli se
zničehonic zase ve vašem životě zjeví, a to
poměrně nečekaně, je to, jako by vás
navštívila zombie. Otázkou je, proč se
dotyčný objevil. Náhoda? Nemyslím si.

Haunting
Dotyčný na vás nikde fyzicky nečeká, jen vás
jako přízrak neustále sleduje na sociálních
sítích. Přichází, kdy se mu zachce, komentuje
vaše posty na Facebooku nebo vaše fotky na 

Instagramu a zdánlivě to vypadá jako
neškodná aktivita. Může to být ale stalking,
což je nezáonné a měl/a bys to začít řešit
nahlášením rodičům, vedoucím, škole či policii.

Pigging
Jde o to, že dotyčný si s vámi něco začne jen
kvůli tomu, že se vsadil s kamarády, i když o
vás vůbec vlastně nestojí. Odporné,
ponižujííc, odsouzeníhodné!

DL (down low)
Pokud napíšete tuto zkratku znamená to, že
chcete držet určitou informaci v tajnosti před
okolím. Například když (zatím) nechcete, aby
někdo třetí o vašem vztahu věděl.

Drobečkování (breadcrumb navigation)
Jako v Perníkové chaloupce. Po malých
kousíčcích breadcumber pouští informace k
tomu, aby se stal středem zájmu (like na IG,
komentář pod fotkou, účast na stejné akci,
zaslání selfiečka objektu svého zájmu...).

Sezónní vztah
Vzath trvající jen po určité období. Kdo by
neznal pojem "letní láska" na táboře a pak
konec. Stává se.

Damping
Osoba je ve vztahu s někým, ale zároveň
udržuje vztah s dalšími. Vynahrazuje si tak to,
co jí nestačí u jednoho protějšku.

Slow fading
Stav, kdy člověk postupně utlumuje svou
aktivitu ve vztahu a postupně z něj odchází.
Vztah nakonec ukončuje či zvolí taktiku
ghostingu.
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VZTAH PRO ŽIVOT
Circulation
Stav, kdy člověk ukončí vztah s tím, že už
nemáo druhého zájem (může jít i o ghosting),
avšak svého ex neustále sleduje na sociálních
sítích či skrz kamarády. Má přehled o tom, co
dělá a v podstatě vztah neopustil plně. A
trápí se. Věci se mají uzavírat.

Submarine (ponorka)
Na někoho si myslíte, dobře se s ním bavíte,
chcete s ním začít chodit a on najednou
vymizí. Když se pak znenadání za nějaký čas
objeví, pak naplnil rysy ponorky. Může to být
opakované.

Stashing (ukrývání se)
Stav, kdy s někým chodíte, ale on se neustále
zdráhá ukázat se před vaší rodinou. Nechce
se vázat a veřejně přiznat váš vztah. Myslí to
pak ale vážně? Přemýšlej o tom.

Breezing
Stav, kdy váš partner neakceptuje
společenské zvyklosti či dokonce nastavená
pravidla ve vztahu. Setkává se intimně s
kýkmkoli chce, kdykoli chce a to bez ohledu
na to, že je s vámi v páru. Je to sobecké
jednání a měl/a bys zvážit, zda ti to takto
vyhovuje a měl/a bys o tom se svým
protějškem mluvit.

Love-bombing
Stav, kdy děláte až nepřirozeně vše pro to,
abyste s někým začali chodit. Před návštěvou
uklidíte, nachystáte večeři, navoníte se,
koupíte květinu, pozvete protějšek na aktivitu,
kterou má rád on, ale vy ne... Vše s cílem
"sbalit" danou osobu bez ohledu na své
pocity. Měl/a bys být vždy přirozený/á.

Draking
Zdrcující smutek po rozchodu, kdy jste vztahu
pevně věřili a slibovali si velkou budoucnost.

Fishing (chytání rybiček)
Rybář loví své oběti tak, že si vytvoří falešný
profil na internetové seznamce, Facebooku
apod. a pak z nich loudí fotografie, videa a
jiné údaje. Nemá však zájem o navázání
opravdového vztahu. Nikdy nikomu nevěř,
pokud ho dobře neznáš.

Fattening
Upravování si informací o sobě k lepšímu
ačkoli to není pravda. Například zájmy, nižší
věk, retuše fotografií apod. Lež má krátké
nohy.

Hatfishing
Úprava vzhledu make-upem tak, že je osoba
po odlíčení absolutně k nepoznání. Člověk se
pak diví, s kým že má tu čest.

Thirst trap
Slouží k upoutání pozornosti. Kupříkladu v
popisu příspěvku je text o tom, že má dívka
nové hodinky, ale na fotce je odhalený
dekolt. Taková lascivní věc, neznačí nic
dobrého. Raději se takovému vztahu
obloukem vyhni.

DTR (define the relationship)
Otázka toho, jak to mezi danými lidmi vlatsně
je. Chodí spolu, nebo jsou kamarádi? Je dobré
mít jasno, aby oba věděli, co očekávat.

Haunting
Stav, kdy se osoba, která byla "vyghostována"
snaží o znovuobnovení kontaktu.
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VZTAH PRO ŽIVOT
Tuning
Tuneři se zdráhají dát najevo své pocity, které
prožívají, byť v nich plane plamen lásky. Neboj
se o svých pocitech mluvit. Druhá osoba bude
mít jasno a ty budeš vědět, zda tvou lásku
opětuje.

Catch and release
Jedná se o stav, kdy lovec získá svou trofej v
podobě navázání vztahu a hned potom
vztah ukončí, protože ho zkrátka přestane
zajímat. Není to pro něj výzva, soutěž. Dobře si
zjisti, zda tě tvůj kluk/holka skutečně miluje.
Nemusíš se do vztahu vrhat hned po hlavě. Na
dobré věci si můžeš vždycky počkat a ujistit
se, že je tvůj protějšek k tobě ten pravý.

Lemming
Jedná se o stav, kdy blízký přítel svede osobu,
která je ve vážném vztahu a na základě
momentálního "popletení hlavy" vážný vztah
ukončí, aby se dala dohromady s tímto
přítelem. Nemusí to být vždy šťastný konec.
Dobré je si věci nechat aspoň chvíli projít
hlavou a zvážit, co vlastně chceš.

FBO (Facebook official)
Změna stavu na Facebooku na "ve vztahu"
může být pro někoho vrcholem stvrzení
společného vztahu. Dotyčný se pak nestává
středem zájmu single lidí. Pamatuj na to, že je
důležité si ve vztahu vzájemně věřit a hlavně si
společný čas užívat v offlinu.

Cushioning
Když ve vztahu něco nefunguje a jeden či
oba dva flirtují s jinými lidmi dokud se
nerozejdou, či neobnoví vztah. Je špatně být
ve vztahu neupřímný a dělat podvody.

Dateview
Když někdo na prvním rande skenuje vaše
životní výhledy, baví se o dětech, svatbě
apod. Může to dost vystrašit a svědčit o tom,
že nejde úplně o lásku, ale hlavně o praktické
věci.

Firedooring
Pokud je vztah založený na tom, že o něj má
zájem jen jedna strana a ta druhá se ozve jen
když něco potřebuje. To je sobecké a ve
vztahu nemá smysl být.

Kittenfishing
Když si někdo v seznamce nahraje profilovou
fotku starého data a vypadá o mnoho mladší.
Díky tomu se mu podaří svolat rande a druhá
osoba je pak překvapena, že se sešla s někým
mnohem starším. Nikdy ve vztahu nelži.

Left on read
Zprávy zobrazeny, ale žádná reakce...

Negging
Skládání komplimentů, které jsou však
podtextem míněny s cílem vyvolat pocity
ponížení. Jsou skládány k tomu, aby si dotyčný
emočně připoutal příjemce komplimentů. Nikdy
nikoho neponižuj. A už vůbec ne ve vztahu.

Orbiting
Stav, kdy bývalý ex v digitálním i offline
prostoru krouží kolem vás, ale nevyjádří
napřímo, že by chtěl obnovit vztah. Proč ne?

Roaching
Když člověk tají, že s někým chodí.



Strana 28 | Oddíl Poutníci | 10/2021 | www.oddilpoutnici.cz

VZTAH PRO ŽIVOT
Tindstagramming
Když někoho odmítnete na Tinderu a on se
rozhodne vás pronásledovat na Instagramu,
píše vám zprávy a všemožně se s vámi snaží
spojit. Může jít i o jiné souciální sítě. Jedná se o
formu stalkingu a je nelegální.

Situationship
Romantický vztah bez hranic, kdy k sobě dva
lidé chovají určité city, spí spolu, ale o
pravidlech a cílech svojí známosti nemluví.
Pojem vznikl v době koronakrize.

Co dodat závěrem? Dost z těchto termínů
známe i z offline světa. Technologie jen
umožnily být méně osobní a více si dovolit či
se naopak schovat. Než si někoho najdeš,
dobře ho poznej a nikdy nechoď na rande s
lidmi, ke kterým nemáš důvěru.

PS: Koukni se na dokument V síti.

Text: Opičák, ilustrace Geralt (Pixabay), zdroje:
Justinfeed.com, dama.cz, independent.co.uk

LEVITUJÍCÍ LODĚ
Plavidlo, které se až magicky vznáší nad mořskou
hladinou, zachytili kolemjdoucí u pobřeží
anglického Kentu. Na záběrech pluje v dálce
loď, která na první pohled vypadá, jako kdyby
levitovala ve vzduchu. Za takovým optickým
klamem stojí jev zvaný jako fata morgana.  Jelikož
je studený vzduch hustší než teplý vzduch, tak
dochází k ohýbání paprsků světla takovým
způsobem, že se mění to, jak vidíme vzdálené
objekty. U Kentu takto bylo spatřeno více lodí.
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TOKAMAK: ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ
KRIZE POMOCÍ UMĚLÉHO SLUNCE
Vědci již desítky let zkouší vyvinout stroj, jenž
napodobí Slunce a jiné hvězdy a bude
získávat energii termojadernou fúzí. Jedno z
takových "pokusných Sluncí", takzvaný
tokamak, fungovalo v pražských Kobylisích,
nyní tam vznikne ještě výkonnější. Spolupracuje
na něm celý svět. Češi tu testují technologie
pro budoucí termojaderný reaktor schopný
vyrobit takřka neomezené množství energie.
    Vědci dlouho nemohli přijít na to, co přesně
je zdrojem energie Slunce a dalších hvězd.
Pak zjistili, že se tak děje termojadernou fúzí,
při které se atomová jádra lehčích prvků
slučují v jádra těžších prvků a zároveň
dochází k uvolnění energie.
    Fyzici přemýšleli, jak by bylo možné takovou
reakci využít v pozemských podmínkách, v
podstatě šlo o to, jak vytvořit "malé Slunce na
Zemi", které by dokázalo generovat obrovské
množství čisté energie. Výzkum probíhal již od
40. let minulého století a vědci se domnívali,
že brzy dosáhnou cíle. Mýlili se.
    Do cesty se jim stavělo množství fyzikálních
a technologických překážek a ani v
současnosti, osm desetiletí poté, ještě neumí
lidé termojadernou fúzí vyrobit více energie,
než do procesu vloží. Lidstvo však v tomto
směru učinilo velký pokrok a velkou zásluhu na
tom mají Češi.
    "Dnes jsme již velmi blízko reálnému využití
takového zdroje energie," přitakává ředitel
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd Radomír
Pánek. To by znamenalo velký přelom - lidem
by se podařilo zajistit bezpečný a prakticky
neomezený zdroj energie.

Odbourávat se daří většinu technologických
potíží, k čemuž významně přispěl v Česku
provozovaný tokamak Compass. Stroj provedl
několik rozsáhlých sérií experimentů, které měly
významný vliv na design některých částí
chystaného světového tokamaku ITER, jenž se
připravuje ve Francii. Pánek o něm hovoří jako
o "největším vědeckém experimentu na světě",
na němž spolupracují všechny vyspělé země
světa.
    Čeští vědci z Ústavu fyziky plazmatu
významně přispěli zejména tím, že odzkoušeli,
co dělat, aby extrémní podmínky neroztavily
destičky, které zevnitř pokrývají vakuovou
komoru, také otestovali, jak přesně umístit
mnohatunové magnetické cívky, aby tokamak
mohl dosáhnout maximálních parametrů, či jak
se vyvarovat dalších jevů, které by přístroj
mohly poškodit. Vyvinuli také novou metodu
měření magnetického pole v náročných
podmínkách fúzního reaktoru a vyrobili pro
tyto účely sadu osmdesáti senzorů, které již
dodali pro tokamak ITER.
    "Navíc na našem tokamaku organizujeme již
mnoho let letní a zimní experimentální školy,
které za tu dobu absolvovalo přes tři stovky
převážně zahraničních studentů a mladých
vědeckých pracovníků. Většina z nich se již
účastní anebo se v budoucnu bude účastnit
projektu ITER," dodává šéf pracoviště s tím, že
pakliže projekt prokáže, že tokamak může
produkovat alespoň 500 MW energie po
relativně dlouhou dobu, půjde o zásadní
milník.
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TOKAMAK: ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ
KRIZE POMOCÍ UMĚLÉHO SLUNCE
Tato takřka idylická celosvětová spolupráce
potrvá jen do zdárného vyzkoušení cvičných
prototypů. Pak nejspíše začnou závody, v
nichž si každá velmoc bude chtít sama za
sebe postavit prototyp komerčního fúzního
reaktoru. "Stát, který to první zvládne, získá
přístup k v podstatě neomezenému a čistému
zdroji energie," konstatuje Radomír Pánek.
    Evropská unie má svůj vlastní plán, jak toho
dosáhnout přibližně do roku 2060 - tzv.
Evropskou cestovní mapu pro realizaci
energie z fúze. "Ale velmi agresivně postupují
také další státy, jako například Čína, Jižní
Korea nebo Japonsko," doplňuje vědec.

Co je to plazma
"Plazma je tzv. čtvrté skupenství hmoty, které je
navíc nejrozšířenější ve vesmíru. Skládají se z
něj v podstatě všechny hvězdy včetně
našeho Slunce. Můžeme si ho představit jako
plyn, který zahřejeme na velmi vysokou teplotu,
čímž dojde k odtržení elektronů z atomů. Tím
vznikne plazma, které se skládá z kladně
nabitých jader atomů a elektronů, které spolu
poměrně složitě interagují. Plazma existuje
samozřejmě i na Zemi a jeho využití v průmyslu
nebo například medicíně má velmi vzrůstající
tendenci," vysvětluje Radomír Pánek z ředitel
Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České
republiky.

Zdroj: Aktuálně.cz / Zuzana Hronová, kráceno

Celý článek lze přečíst na
zpravy.aktualne.cz/domaci/tokamak-plazma-
slunce-termojaderna-fuze-energie

Tokamak Compass v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v pražských
Kobylisích | Foto: Jana Plavec / Akademie věd ČR

Vizualizace, jak to bude vypadat uvnitř nového tokamaku
Compass Upgrade

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER),
probíhající stavba  ve francouzském městě Cadarache. de o
druhý nejdražší mezinárodní vědecký projekt (po Mezinárodní
vesmírné stanici) – celkový rozpočet projektu je 18 mld. €.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Euro


Pokračujeme v našem seriálu. Tentokrát předala Bebina štafetový kolík Máje. Ta
odpověděla na otázky, díky kterým ji lépe poznáte. Koho si vybere Mája? To se dozvíte
v dalším díle časopisu.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Mája

Jak ses dostala k oddílovému životu?  
K oddílovému životu obecně jsem se dostala už jako malé skřítě. V 17 jsem pak začala
vést UFO a do Poutníků mě dotáhl Opičák.

Co tě zrovna na nás nejvíc baví? 
Ta neskutečná pozitivní energie, se kterou se vrháte do věcí. Taky to, jak držíte spolu. A
že jste jako rodina.

Jaký máš z Poutníků nejkrásnější zážitek?
Zatím těch zážitků není mnoho, ale jednoznačně nejkrásnější pro mě byl tábor. Ten byl
zkrátka boží!

Jak vnímáš motto oddílu - stezka pro život?
Moc se mi líbí, přijde mi, že to přesně vystihuje to, co Poutníci dělají. Rozhodně je
smysluplné a velice žádoucí ukázat dětem cestu, po které se mohou vydat a která je
připraví na život.



Bláťa – žlutá – energická
Opičák – fialovomodrorůžovozelená – ujetá
Pěnkava – stříbrná – elegantní 
Vlčice – modrá – klidná 
Bára – růžová se třpytkami – není třeba vysvětlovat
Vačice – hnědá – moudrá 
Bebina – fialová – umělecká 
Brňák – červená – adrenalinová 
Pytlák – béžová – milá a přátelská
Fík – zelená – nápomocná 
Pajdák – bílá – nenápadná, ale potřebná.

Co ráda děláš ve volném čase? Jaké máš koníčky?
Ráda dělám věci, co mě baví. Hraju divadlo, sportuji, čtu, starám se o zvířátka, chodím
do přírody, píšu. Taky mě baví astronomie.

Jakou barvou jsou dle tebe jednotliví vedoucí? Proč? 
Ty barvy, které jsem vybrala, takhle třeba vůbec vysvětlovány nejsou, ale pro mě to ten
význam má.

Kdyby ses mohla podívat kamkoliv do světa, kam bys vyrazila?
Mou vysněnou destinací je určitě Skandinávie – sever mě zkrátka moc láká.

Máš nějaký sen?
Mým snem je založit školu, ve které se společně s žáky budeme starat o ztracená či
nechtěná zvířátka.

Pokud bys mohla udělat cokoliv u nás v ČR za změnu ve vzdělávání, co by to bylo
a proč?
Změnila bych přístup některých učitelů – nelíbí se mi, že si někteří vybíjí na žácích zlost a
nelíbí se mi, že se žáci pak školy bojí a neradi do ní chodí.

Nejoblíbenější jídlo?
Špagety s kečupem a sýrem. Mňam.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Mája
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Mája
Nejoblíbenější den v týdnu a proč?
Sobota, za tu se většinou nejvíc věcí stihne a taky se večer nemusím bát jít spát později,
protože je druhý den neděle. 

Kde a jak se vidíš za 10 let?
Vidím se jako učitelka ve škole, kterou jsem si sama založila, a jako maminka dvou dětí a
spooousty zachráněných zvířátek. Ale Opovi to neříkej, ještě zdrhne…

PTAČÍ IMITÁTOR
Lyrochovost nádherný je pták, který je asi
metr dlouhý a vypadá podobně jako bažant.
Na tom není nic tak extra zvláštního. Žije v
Austrálii. Super, ale také to není žádné terno.
A co když vám řekneme, že dokáže
napodobit zvuk motorové pily?
   Tento pták je totiž schopný napodobit
jakýkoliv zvuk, který slýchává častěji. Ať už jde
o zvuky ostatních ptáků, dětský pláč či třeba
křik nebo nepřirozené zvuky vytvořené lidmi.
Většinou je ale plachý a rád se schovává v
hustém podrostu.

Nikdo přesně neví, jaký význam
napodobování zvuků má. Vše to dokonce
ještě víc komplikuje i to, že lyrochvost své
písně často kombinuje i s  tanečním
vystoupením. Že by šlo opět hlavně o to, jak
se předvést před samičkou? Nebo je tento
ptáček skutečným aktivně tvořícím umělcem?
    Pokud chceš zvuky slyšet, najdi si na
Youtube video s názvem طائرالقثارة أفضل
Nebo napiš prostě The Amazing .طائر مغرد
Lyrebird: The Best Songbird!

Tip na článek zaslala Vlčice. Zdroj: zoomagazin.cz, foto samce: Wikipedia / Fir0002
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SMRÁDA A BLÁŤA
Bláťa a smráďa jsou popelářík a bagřík.
Zažívají neobyčejná dobrodružství s velkým
přátelstvím. Americký animovaný seriál je k
vidění na iVysílání České televize. Kdo chce
vidět Bláťu v seriálu, může se podívat na
tomto odkazu: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/131676
78428-smrada-a-blata

TIPY PRO ZAJÍMAVÉ
PSANÍ

ˇ

CO SLEDUJE 
PĚNKAVA NA INSTÁČI

Víte, že?
Tvůrčí psaní se označuje jako učební předmět,
ve kterém se student učí získat patřičné
dovednosti potřebné k tvorbě textů, tak i
učební médium, soubor didaktických metod a
technik vytvořených ke stejnému cíli; důležitý je i
význam tvůrčího psaní z hlediska formování
osobnosti.
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TEN, JENŽ MARIGOLDEM PROTI
RAKOVINĚ BOJUJE
Letošní rok proběhl jubilejní 25. ročník
Květinového dne, který pořádá Liga proti
rakovině Praha. Tato nadace každoročně
vybere nespočet peněz, které používá na
šíření nádorové prevence, snaží se též
zlepšovat kvalitu života onkologických
pacientů, myslí na vybavenost onkologických
pracovišť a podporuje onkologický výzkum.
Zkrátka dělá velmi záslužnou činnost. Ale už
se málo ví, kdo za touto myšlenkou stojí.
    Psal se rok 1997, byla sychravá středa 12.
ledna, když si vedení Ligy proti rakovině
odchytil listonoš a předal jim anonymní dopis.
Ten popisoval tzv. Daffodil Days (v překladu
Narciskové dny), které fungují v Irsku a díky
kterým mají možnost vybrat peníze na svou
činnost. Dále v psaní stálo, že narcisy jsou
sice skvělé, krásné a hezky voní, ale že by
autor měl nápad na rostlinku, která se k dané
situaci hodí více. Neznámý neměl na mysli nic
jiného než měsíček lékařský.

Bylinkářská vsuvka
Pojďme si teď tuto rostlinku trochu přiblížit. Na
první pohled vás jistě přiláká svou krásnou a
sytou barvou, na druhý počuch vám rozhýbe
nosní chloupečky a přivodí vám čichový
požitek nemalých rozměrů a na třetí poslech
by vám tato rostlinky mohla vyprávět
neskutečné příběhy.
    Calendula officinalis má protizánětlivý a
antibakteriální efekt, podporuje krevní oběh,
využívá se proti zánětům kůže, omrzlinám,
menším popáleninám a drobným poraněním.
Využít ji můžete při problémech s křečovými
žílami a s lámavostí hlubokých žil, urychlí vám
hojení hnisavých ran, potlačí růst bakterií a
plísní.  Nejen, že si ji můžete nanést na povrch

těla, ale můžete ji pozřít. V takovém případě
vám pomůže k tvorbě žluči, podpoří činnost
žaludku i jater. Uleví vám při kašli, bušení srdce,
astmatu, vnitřních zánětech, vysokém krevním
talku, bolestivé menstruaci, nespavosti, depresi
a při některých nádorech.
 Takto by bylinkářská vsuvka mohla pokračovat
ještě dlouho, ale věřím, že si to dokážete
dohledat.
   Než přejdeme zpátky k historii, měli byste
vědět, že naši předci podle pampalíku (ano, i
tak se mu říká) předpovídali počasí – když byl
zavřený, druhého dne pršelo.

Lize se neznámý autor dostal hluboko pod kůži.
Jeho nápad zapustil kořeny a ty měly možnost
prorůst do srdcí těchto dobrosrdečných lidí.
    Proto dne 14. května 1997 proběhl první
květinový den. Vybralo se tehdy 350 000
korun! Od té doby probíhají sbírky každý rok a
počty prodaných kytiček rozhodně neklesají.
Vybírané částky se pohybují v řádech
desítkách miliónů. A to vše díky anonymnímu
dopisu…
    Kdo že byl ten tajemný neznámý? Kdo
napomohl vzniku jedné z největších
charitativních akcí u nás?
    Odpověď jistě všichni víte. Nebo ji alespoň
někde vzadu v hlavě dost jasně tušíte.

#DekujemeVladoPiecky

Zdroje a více informací: cdpr.cz,
salviaparadise.cz/herbar-rostlin-mesicek-
lekarsky-calendula-officinalis-c-736_907.html

(Mája)
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ASTRONOMICKÉ OKÉNKO

Venku už je trochu chladněji, ale pokud
vydržíte do tmy, otevře se vám zase trochu
jiný pohled na oblohu.
   Toto období nemá tak jasné hvězdy jako
období předchozí. Co je vidět asi nejvíc je
tzv. Pegasův čtverec.
    Hodně známá je také Andromeda, ve které
najdete M31 (galaxii), jež je naší nejbližší
sousedkou. Třetím podzimním souhvězdím,
které bych vám ráda představila jsou Ryby.
Ryby jsou jedno ze zvířetníkových souhvězdí.

Odpovědi na otázky z minulého dílu:

Jsou nějaké rozdíly mezi různobarevnými
hvězdami? Jaké?
Hvězdy se liší svými teplotami - modrá je
teplejší, červená chladnější - krásně je to
právě vidět na dvojhvězdě Albireo, o které
jsme si říkali v letním AO.

Víte, co je to lyra?
Lyra je hudební nástroj. Zkuste si vyhledat jak
vypadá.

Víte, co je to asterismus?
Asterismus je spojení jasných hvězd na
obloze, dle kterých se lze dobře orientovat.
Asterismem je například Velký vůz, Malý vůz,
Letní trojúhelník, Jarní trojúhelník apod.
   Naopak souhvězdí nejsou jen spojené
jasné hvězdy, souhvězdí označuje nebeskou
parcelu.

Víte, co je to galaxie?
Víte, jaká jsou zvířetníková souhvězdí?
Čím jsou výjimečná? Kolik jich je?
Víte, co je to pegas?

Otázky na příště:

Víte odpovědi na otázky? Napište na
maja@oddilpoutnici.cz a třeba dostanete
nějakou odměnu!

Astronomické okénko pro Poutníky pravidelně
píše Mája. Pokud tě téma zajímá, určitě se s ní
domluv na prohlídce Štefánikovy hvězdárny
na Petříně. Má složené astronomické zkoušky
pro průvodce a ráda ti ukáže vše, co si jen
usmyslíš.

3. díl: Podzim

mailto:maja@oddilpoutnici.cz
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PLNÍME STEZKU SPORTU

Ke splnění Stezky sportu mi chyběl poslední
bod, a to zkusit orientační běh. Dlouho jsem
se k tomu nebyl schopen dokopat a hledal
jsem si různé výmluvy. Když už se to mohlo
stát, tak přišel koronavirus.
    Během korony jsme měli ve Skryptě (skaut
pro dospělé, kam s Májou chodíme) od
kamaráda Michala ukázku toho, co a jak na
orienťáku chodí, základní vhled do značení a
ukázky druhů orienťáků. Líbilo se mi to.
    Na táboře jsem orienťák připravoval, byť
velmi amatérský. Děti běhaly s mapou ve
velkém měřítku a navíc to nebyla mapa
orienťácká, ale mapa pro turisty stažená ze
serveru Mapy.cz. Sranda to ale byla! A já si
říkal, že to prostě někdy musím zkusit naživo a
opravdově.
    Moje kolegyně běhá orienťák a sama
leckdy závody připravuje. Občas se o tom
bavíme a je to podobně dobrodružná
činnost jako když my vedeme oddíl. Jen je tam
zaměření na onen sport.
    Na Kydání hnoje (plánovací a reflektivní
akce pro vedoucí na začátku poutnického
roku) mi přišla zpráva, že se běží městský
orienťák na Folimance a ať se koukám
zaregistrovat. Šanci jsem nepromarnil.
Naverboval jsem Bebinu a za pár dnů už jsem
na ni čekal před internátem.
    U registrace jsme dostali pokyny, kam
máme jít. To aby byl start daleko v utajení a
nemohli jsme vidět kde se co za body
nachází. Na samotném startu, který byl asi
kilometr od registrací, nám dali organizátoři
mapu, řekli kam a jak máme přiložit čipy pro
start a už běžíme! Mapa je podrobná a tak
se v ní chvilku zorientováváme, ale jde to!

 Píp, píp! A máme další lampionek
odčipovaný. A další a další. Proběhli jsme se
několikrát nad magistrálou u Nuseláku a míříme
na Vyšehrad. Tam cestu zkracujeme tunýlkem a
míříme si to do Nuslí.
    Přeskakujeme zídky a parkem si to ženeme k
cíli. Mapu máme já i Bebina celkem dobře
zmáknutou. Ztratili jsme se zatím jen jednou a
to na ani ne 10 minut. Od té doby víme jak a
kam běžet.
    A už jsme v cíli! Potkáváme se s mojí
kolegyní a vracíme jí elektronický čip. Druhý
vracíme organizátorům. U každého orienťáku
si je totiž lze vypůjčit.
    Říkáme si, že jsme rádi, že jsme to zkusili.
Bylo to super sportovní odpoledne!

Pokud si chceš také zkusit orienťák a třeba si i
splnit bod do Stezky sportu, tak navštiv stránku
oris.orientacnisporty.cz a vyber si závod, který
je pro veřejnost.

Opičák

Orientační běh
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10 HISTORICKÝCH NESMYSLŮ
Možná se ti stalo, že jsi narazil na nějaké
určité tvrzení, co se v historii skutečně stalo a
co se traduje. Řada z těchto věcí jsou však
omyly, které vypadají hezky, lákavě, ale je to
naprostá blbost. Přečti si je a až na nějaký
takový narazíš, budeš vědět, že se jedná o
nepravdu a ty budeš vědět.

1) Napoleon Bonaparte byl malý
Tvrzení: Francouzský vojevůdce a císař byl
frustrován ze svého malého vzrůstu, což si
kompenzoval touhou po moci a z toho
důvodu byl podle něj pojmenován
napoleonský komplex.

Fakt: Napoleon měřil 169 centimetrů a na
tehdejší poměry (počátek 19. století) to byla
průměrná až lehce nadprůměrná výška. Vybíral
si ale vysoké muže do ochranky, takže jako
malý vypadal. A ještě jedna zajímavost, o
které se ve škole moc nemluví: Trpěl zúžením
předkožky na penisu neboli fimózou.

2) Albert Einstein propadl z matematiky
Sám Einstein se této zaručené informaci vždy
rád od srdce zasmál a dodal, že diferenciální
a integrální počty ovládal v patnácti letech
lépe než jeho učitel a jednou na hodině jen
tak pro zábavu vymyslel alternativní důkaz pro
platnost Pythagorovy věty.

Fakt: Propadl pouze u přijímacích zkoušek na
curyšskou polytechniku. Dělal je o rok a půl
mladší než zbytek uchazečů o studium na této
prestižní univerzitě a kamenem úrazu se mu
nestala obtížnost zkoušky, ale to, že byla ve
francouzštině, kterou tou dobou ještě úplně
neovládal.

3) Vikingové měli helmy s rohy
Kdo s námi hrál celoroční hru Vikingové, tak už
dobře ví, že Vikingové sice nosili helmy, ale
rozhodně na nich neměli rohy. Ty jim sloužili
pouze jako číše na pití. Dokonce se Vikingové
kvůli praktičnosti před bitvou holili, takže i
obraz válečníka s plnovousem je mylný.

Fakt: Nesmysl s rohy vznikl roku 1876 na
základě Wagnerovy opery Prsten Nibelungův,
kde návrhář kostýmů Carl Emil Doepler
Vikingům k helmicím kravské rohy přidělal. Měly
pro ně ochrannou moc.

4) Trojský kůň
Tvrzení: Obyvatelé Tróji přijali od Řeků darem
obřího dřevěného koně, u kterého si Trojané
nevšimli, že je dutý a plný řeckých válečníků. Ti
v noci z koně vylezli a vyplenili město.

Fakt: Nejsou pro to důkazy a pochybuje se,
zda vůbec něco z Homérovy Odyssey je
vůbec založeno na pravdě. Ostatně se ani
neví, zda existoval Homér a zda to není jen
souhrn báchorek, co se v dané oblasti
vyprávěly. Původ mýtu je nejspíše v tom, že při
obléhání a zapalování nepřátelských měst se
Řekové často oblékali do mokrých koňských
kůží, což je mělo ochránít před plameny.

5) Nepotopitelný Titanik
Tvrzení: Mělo se jednat o nepotopitelný,
záoceánský parník.

Fakt: Po nárazu do ledovce se Titanik
skutečně 15. 4. 1912 potopil. Avšak 
 provozovatel White Star Line si byl vědom
toho, že bezpečnostní opatření na lodi byla 
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podceněna. Dokonce plánoval pro další
plavby navýšit počet záchranných člunů.
Nesmysl o nepotopitelnosti si vymysleli novináři
informující o potopení lodi. Znělo to dobře.

6) Kolumbus objevil Ameriku
Tvrzení: Italský mořeplavec a kolonizátor je 
 objevitel Ameriky, kam doplul se svou flotilou
12. října 1492.

Fakt: Viking Leif Erikson objevil Grónsko o 500
let dříve.  A toho zase asi o 20 tisíc let
předběhli předkové indiánských kmenů.
Kolumbus ani nedoplul na kontinent dnešní
Ameriky, během první výpravy poprvé vkročil
na pevninu dnešního bahamského ostrova
Guanahani, následně pak na dnešní Kubu a
Haiti a poté se vydal zpět do Evropy.
Pravdou není ani to, že onu Ameriku objevil
jaksi náhodou, když se domníval, že pluje do
Indie. Cílem jeho cesty mělo být primárně
objevování nových území a následně i
zhodnocení, zda by cesta přes ně nemohla
zkrátit úmornou obchodní plavební cestu do
Orientu.

7) Irský bramborový hladomor
Mezi lety 1845 a 1849 postihl Irsko velký
hladomor, v důsledku kterého zemřelo téměř
15 % tehdejší osmimilionové populace a další
zhruba dva miliony lidí byly nuceny emigrovat,
nejčastěji do USA a Kanady.

Tvrzení: Příčina byla taková, že úrodu
brambor, které byly hlavním zdrojem obživy,
napadla plíseň, s níž si tehdejší zemědělci
neuměli poradit.

Fakt: Ve skutečnosti za hladomor takových
rozměrů mohlo právě chování Britů, kteří měli s
Irskem velmi napjaté vztahy a neumožňovali
ostatním státům posílat Irsku potravinovou
pomoc nebo si tyto dávky ponechávaly a
navíc irské farmáře nutili k enormnímu pěstování
obilovin pro potřeby Britského impéria, tudíž v
Irsku nezbyly prakticky žádné potraviny.

8) Kleopatra byla krásná
Tvrzení: Byla to žena oplývající nevýslovnou
krásou, které podléhali všichni muži v jejím okolí
a která okouzlila i římského císaře Julia
Caesara. Na jediném klasickém obraze
nenalezneme Kleopatru jinak než jako
nádhernou ženu, čemuž odpovídá i to, že ve
filmech jí vždy ztvárnily nejhezčí herečky své
doby včetně sexsymbolu Elizabeth Taylorové.

Fakt: Kleopatra byla podle všeho malá a
nepříliš vzhledná žena s africko-semitskými rysy,
ve tváři vypadala spíše jako muž a měla velký
orlí nos. Tím neříkáme, že se někomu nejevila
jako nádherná. Jen asi ne většině lidí.

9) Jára Cimrman byl skutečný
Tvrzení: Jára Cimrman byl žijící postavou

Fakt: Jára Cimrman je fiktivní postava
univerzálního českého génia, vytvořená Jiřím
Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Poprvé se
objevil roku 1966 v rozhlasovém pořadu
Nealkoholická vinárna U Pavouka v
Československém rozhlase, a to jako řidič
parního válce a sochař. Ještě téhož roku však
bylo autory a dalšími spolupracovníky
založeno celé Divadlo Járy Cimrmana, které
dodnes uvádí hry přisuzované Járovi 
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Cimrmanovi. Jára Cimrman má v české kultuře
značný ohlas.

10) Inkové byli primitivové, kteří
považovali kolonizátory za bohy
Tvrzení: Inkové věřili, že Španělé ve svých
brněních s mušketami jsou bohové, kteří
sestoupili na zemi a nechali si tak od nich vše
líbit, včetně zabíjení.

Fakt: Kolonizace Jižní Ameriky s sebou nesla i
nebývalou krutost španělských a portugalských
conquistadorů vůči domorodým obyvatelům.
Ti byli často ve velkém okrádáni a zabíjeni a
například takoví Inkové byli prakticky zcela
vyhlazeni Franciscem Pizzarem a jeho
družinami. Inkové nebyli rozhodně primitivní,
ale naopak vyspělou kulturou a incký vládce
Atahualpa brzy pochopil, že přijmout Španěly
jako velvyslance míru byl velký omyl. Inkové
kladli poměrně intenzivní odpor, nicméně
Španělé nakonec zvítězili i díky neustálému
přísunu posil z Evropy. Zkazky o primitivech
jsou pak jen výplodem rasistické fantazie
dobyvatelů, kteří  jimi ospravedlňovali
masakrování Inků.
Zdroj: g.cz, upraveno

Inkové se svým pokladem (výtava) | foto: iDnes

Vikingové v perském hedvábí | foto: ČRO

ČÍŇANÉ MAJÍ ZJEVNĚ NA SVĚTOVÉ DĚNÍ VELKÝ VLIV.
V ČEM ALE SPOČÍVÁ JEJICH MOC?

…
JE JICH MOC.

SLOVNÍ HŘÍČKA

Jakub Kania

I KDYŽ OBČAS UVAŘÍM ÚPLNEJ HUMMUS,
JINDY JE ZAS DOCELA CHUTNEY..

Ondřej Pečenka

POPLETENÉ POKYNY OD MAMINKY?
ZMATKY Z MATKY

Michal Pozar
Více takových vtipností najdeš na Facebooku ve

skupině Slovní hračičkové / punners
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POHÁDKY O MAŠINKÁCH
Pohádky o mašinkách je kniha originálních
pohádek či bajek Pavla Naumana, v nichž
jsou hlavními postavami lokomotivy a
železničáři.
    První vydání vyšlo v Praze v nakladatelství
Fr. Borový v roce 1942, kniha vyšla v
přinejmenším devíti vydáních
    Podle knihy byl v roce 1985 natočen i
stejnojmenný desetidílný animovaný
večerníček. Vznikla i řada audioadaptací.

Knihu zakoupíte třeba na
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/pohadky-
o-masinkach-78947
    

Pohádka o dlouhé lokomotivě
Druhá pohádka o dlouhé lokomotivě
O pyšné lokomotivě
Pohádka o zcela maličké lokomotivě
Jak jela lokomotiva pro brambory
Pohádka o zelené mašince
O neposlušné mašince
O mašince, která nechtěla jezdit po
kolejích
Velice vážná pohádka o černokněžníku
Zababovi

Kapitoly

    

V knížce jezdí krásné parní mašinky | Foto: Opičák

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Nauman_(spisovatel)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_lokomotiva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dky_o_ma%C5%A1ink%C3%A1ch_(ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dek
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PAVOUČEK CESTOVATEL
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak je možné, že
pavouci umí překonávat velké vzdálenosti?
Dětem se říká, že cestují na pavučinkách, ale
to je spíše pohádkou. Vědci už ale zjistili, jak
to pavouci dělají.
  Pavoučci můžou létat (říká se tomu
balooning) na stovky kilometrů díky elektřině,
kterou vyrábí Země.
   Pavouci nemají křídla, ale přesto mohou
vzlétnout do vzduchu. Vylezou na
exponovaný bod, zvednou břicho k obloze,
vytlačí prameny hedvábí a odplují. Tomuto
chování se říká balónování. Pavouci byli
dokonce nalezeni dvě a půl míle ve vzduchu
a 1 000 mil vzdáleni od pevniny na moři.
    Důvody pro cestování mohou být různé.
Příznivější podmínky pro život či útěk od
predátorů.
   Běžně se věří, že balónování funguje,
protože hedvábí chytá vítr a táhne s sebou
pavouka. To ale nedává úplně smysl, zejména
proto, že pavouci balónují jen za slabého
větru. Pavouci nevystřelují hedvábí z břicha a
zdá se nepravděpodobné, že by tak jemné
větříky mohly být dostatečně silné, aby vytrhly
nitě ven - natož aby unesly největší druhy ve
vzduchu, nebo aby generovaly vysoké
zrychlení vzletu pavoukovců. Sám Darwin, 
 který si balonování pavouků všimnul, shledal,
že rychlost letu pavouků je „docela
nezodpovědná“ a její příčina „nevysvětlitelná“.
     Vědci Erica Morley a Daniel Robert mají
vysvětlení. Každým dnem se na Zemi vytvoří
400 tisíc bouří. Ty proměňují atmosféru v
podstatě v jedno velké elektrické pole.
    Horní toky atmosféry mají kladný náboj a
povrch planety záporný. I za slunečných dnů s
bezmračnou oblohou nese vzduch napětí
kolem 100 voltů na každý metr nad zemí. 

CIprová, Miler, Pavouček provazníček, 1984

V mlhavých nebo bouřlivých podmínkách se
tento gradient může zvýšit na desítky tisíc voltů
na metr.
    V tomto planetárním elektrickém poli operují
balónkoví pavouci. Když jejich hedvábí opustí
jejich těla, obvykle zachytí negativní náboj. To
odpuzuje podobné negativní náboje na
površích, na kterých pavouci sedí, a vytváří
dostatečnou sílu, která je zvedne do vzduchu.
A pavouci mohou tyto síly zvýšit lezením na
větvičky, listy nebo stébla trávy. Rostliny,
uzemněné, mají stejný záporný náboj jako
půda, na které rostou, ale vyčnívají do kladně
nabitého vzduchu. To vytváří podstatná
elektrická pole mezi vzduchem kolem nich a
špičkami jejich listů a větví - a pavouky létající
z těchto špiček.

Zdroj: theatlantic.com

Balónující pavouk | foto: Michael Hutchinson

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=cs&ajax=1&elem=1&se=1&u=https://charles-darwin.classic-literature.co.uk/the-voyage-of-the-beagle/ebook-page-78.asp
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VZKAZ: DĚLEJTE SI RADOST
Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek.
Jako každý rok jsem ráda, že končí prázdniny.
Jsou to pro mě dva měsíce shonu a věčného
přebalování. Jsou to různá soustředění, tábory
s koňmi, lítání po doktorech, děti ptající se v
kolik přijedu domů, chystání tábora, nákup,
rekvizity, tábor samotný a opět balení a
odjezd na Šumavu. Doopravdy jsem ráda, že
je konec toho neorganizovaného chaosu.
HAHA, dlouholeté pravidlo je výjimkou. Září
není o nic lepší. Ale… to už se dostávám k
tomu, s čím jsem se vám chtěla pochlubit.
    Jako každý rok jezdíme s vedoucími a letos i
poprvé s rádkyněmi na tzv. Kydání hnoje.
Nepředstavujte si, že doopravdy kydáme hnůj
někde v JZD, ale je to souhrn předešlého roku
a především tábora. Dáváme si zpětnou
vazbu, jak sobě navzájem, tak třeba co se
týče programu. Někdy je to v dobrém a někdy
se slovem POZOR – což není vůbec zlé,
protože správný vedoucí se neurazí, ale
vezme si z toho ponaučení, aby příští rok byl
zase o krok lepší.
    Letos jsme byli ve Slunečném údolí, kde je
to moc krásné a i počasí se vydařilo. Večer
jsme si opekli buřta a moc pěkně si
popovídali. Ráno nás Rádkyně probudily
bohatou snídaní. To byl výběr, za což moc
děkuji.
    No a v tu dobu se to stalo!?! Přišel Brňáček
a vyzval mě, ať k němu přistoupím. V tu chvíli
všichni zúčastnění začali zpívat: „Hodně štěstí,
zdraví!“ Dostala jsem od všech vedoucích a
rádkyň moc hezky ozdobenou obálku. Když
jsem jí otevřela, musela sem se smát krásnému
přáníčku (společná fotka s Pavlem Calltou),
ve kterém byl voucher na víkend v Krkonoších
na který se moooc těším.
    

A ponaučení? Když máte těžký rok, nebo se s
někým nepohodnete, nebo vám prostě něco
nevyšlo, tak se vždycky najde někdo, kdo je tu
pro vás a ví, jak vás potěšit, byť maličkostí
(úsměvem, pohlazením).
    Ještě jednou chci poděkovat kolektivu
vedoucích a Rádců, za nádherný dárek,
kterého si moc vážím a slibuji, že si ho
pořádně užiji.

Mám vás ráda.

P.S. příště se dozvíte, jak jsem tento víkend
strávila

Pytlák
 

Pytlák ve své životní nadčasové dlouhodobé roli, kdy při
významných událostech poskytuje ostatním Poutníkům ochrannou
moc po políbení magického prstenu cikánského barona. Důstojná
a vážná atmosféra během celého ceremoniálu dodává dětem
pocit bezpečí a osvojují si tak jednoduššeji návyky, se kterými se
budou setkávat po zbytek působení v okolním světě. K vytváření
kladných postojů k ritualizaci přispívá jistě i nenápadné tiché
povzbuzení ze strany vedoucích. Povšiměte si namátkou Brňáka v
zadní části fotografie. Pardon, už na to nevidím, jak mi tečou slzy
dojetím, když si na to vzpomenu.

Opičák
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JAK CHUTNÁ KAFE Z AUTOMATU
ZA 139 KORUN
Už od mala mě děsí představa, že nastoupím
do špatného vlaku a pojedu neznámo kam.
Pamatujete si na článek, který psala Bebina
ohledně toho, že se ztratila v okolí svého
bydliště v Benešově? Pak vězte, že to nebylo
jediné, co se v tomto českém „bermudském
trojúhelníku“ dělo. Prohnilá díra jménem
Benešov pohltila svou čarovnou mocí i mě.
    Byl to takový ten den blbec. Začalo to
hned ráno, kdy jsem zapomněl na to, že musím
být v práci již v 8, a tak jsem vystřelil z postele
a ani jsem nestačil nejen snídat, ale ani
provést hygienu. Kartáček a pastu jsem sbalil
do báglu a vyrazil s umaštěnou hlavou a
ospalky do práce. Fajn, nějak jsem udělal, co
jsem musel a vyrazil jsem do klubovny pro
hromadu stanů na Sraz oddílů, které nebylo
možné jednoduše rozdat na schůzce, protože
se scházíme na jiném místě vlivem anticovid
opatřením. Sbalil jsem stany do IKEA tašky a
vyšel z domu. Pochopitelně se strhla průtrž
mračen a já mohl dalších 15 minut stát pod
okapem, než se déšť aspoň trochu zmírnil. 

Stany byly těžké, takže jsem se zastavoval,
rovnal si záda a naříkal nad svým osudem. Do
toho bylo po dešti vedro, dusno a vlhko.
Zpátky do kanceláře jsem přišel ještě hnusnější,
než ráno. Vytiskl jsem pamětní lístečky,
zbývající kartičky pojištění od nováčků,
vymyslel jídelníček a rozeslal proviant. „Tak a
konečně domů,“ říkám si. Už se vidím, jak uvařím
večeři a bude klídek. Poslední dny rozhodně
nebyl.
    Jezdím domů vlakem. Měl jet v 18:35. Bylo
18:35. V 18:35 přijel vlak na nástupiště, odkud
měl můj vlak jet. Nebyl to ale osobák. Říkal jsem
si, že je to divné. Bohužel informační tabule
byly zrovna jako na potvoru na Vršovicích
vypnuté. „Mám přece chytrý telefon s
internetem. Nejsem blbej, to mě zachrání,“
pomyslel jsem si. Dle iDosu měl jet jeden osobní
vlak do Benešova v 18:35 a další někdy až o
desítky minut později. Jinak nic. „No, tak to
bude snad on, asi staví na Vršovicích, v
Hostivaři a pak v Bene,“ usoudil jsem. To jsou
přeci větší stanice.

Kafe v Bebe na 139 káblí
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Nastoupil jsem a vlak se rozjel. Bylo to stejně
ale podezřelé. Vrtalo mi to hlavou. Byť jel vlak
na trati hodně pomalu, nezdálo se mi to. No,
nebudeme to prodlužovat. Vlak jel dál a
cesta byla dlouhá. Zjistil jsem pak, že rychlík,
ve kterém jsem, byl zpožděný, ale ne tolik jako
osobák, který jel hned za ním. Takže jsem jak ta
šlupka jel do Benešova. Průvodčí na mě byla
hodná a nedala mi aspoň přirážku na jízdenku.
A ještě mě upozornila, že mám IN kartu a hodí
mi to slevu.
    V Benešově jsem si koupil jízdenku na
osobák zpět a kafe v automatu. Samozřejmě
mě opět dopálilo, že ho nedávno o 5 korun
zdražili. Za ten sladký prášek 30 Kč! No kdo to
kdy slyšel?!

Takže abych to shrnul: Jel jsem domů z Vršovic
přes Benešov do Měcholup a po cestě jsem
srkal automatovou kávovou břečku v
podstatě za 139 korun. Po cestě jsem napsal
tento článek a doufám, že se mi podaří aspoň
uvařit večeři, aby Mája, která se vrací z
divadelní zkoušky až po mém příchodu domů,
měla hezčí večer, než takoví vopičáci jako
jsem já.

PS: Až vylezu z vlaku, tak na závěr dne zmoknu
jako kohout, neboť pánbůh z mraků lije kýble
vody a mě na nekryté zastávce na znamení v
Horních Měcholupech u nádraží čeká několik
krušných minut v dešti.

Opičák
 

O nějaký čas později...

...přicházím domů a zjišťuji, že Máje odpadla divadelní
zkouška a má pro mě večeři. God damn it...

JAK CHUTNÁ KAFE Z AUTOMATU
ZA 139 KORUN

Zátoka pláňat vždy přináší příběh. Někdy jsou to jen střípky, kousíčky děje, jindy epochální hry,
na které se léta vzpomíná

VAČIČÁKŮV SENTIMENT
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Jsou to zkoušky nejrůznějších Tvých vlastností,
schopností, znalostí i dovedností. Věř, že
žádný bobřík není nesplnitelný a že ho splnila
řada lidí před tebou.
    Za každého splněného bobříka dostaneš
kartičku, kterou si můžeš vlepit do svého
zápisníku. Po splnění všech bobříků ukaž
všechny kartičky vedoucím. Dostaneš
Moudrost, kterou můžeš hrdě nosit na své
oddílové palestině, kterou dostaneš až se
staneš členem kmene (po splnění ZOZ).
    V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto
zkoušky – bobříky – chlapcům Rikitan na
schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své
klubovně) i na výpravách za město – a hlavně
pak na táboře ve Sluneční zátoce.
    Proč těmto zkouškám Hoši od bobří řeky
říkali „bobříci“, co vše při jejich lovu zažili, kdo
to byl Roy, jak strašila Zelená příšera – a jiné
věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to
vše se dočtete právě v knize Hoši od bobří
řeky.

Pusť se i TY do lovu bobříků
Pusť se i ty do lovu bobříků, aby ses
přesvědčil, jaký jsi, co dokážeš – a aby ses
také v něčem zdokonalil, něčemu se naučil,
něco dobrého získal! Uvidíš, jaké pěkné
příhody při lovu prožiješ – a jakou radost
budeš mít z každého uloveného bobříka.
    Tak jen s chutí do toho! Lovu zdar! Lovu
zdar! Lovu z dar!

1. sada
(dostáváš samolepky s vybarveným pozadím)

2. sada
(dostáváš samolepky s vybarveným bobříkem)

BOBŘÍCI PODLE FOGLARA

Chceš vědět, co musíš splnit, abys bobříka ulovil? Pak požádej vedoucí o papírovou verzi
bobříků, nebo navštiv rovnou webovou stránku oddilpoutnici.cz/blog/bobrici

 
Pozor! Chystáme i speciální bobříkovou výpravu v příštím pololetí!

https://oddilpoutnici.cz/zakladni-oddilova-zkouska/
https://oddilpoutnici.cz/blog/bobrici/
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Původně tu český Sokol provozoval kino Vzlet.
Dům ve stylu art deco u Heroldových sadů v
Praze vznikl v roce 1921 právě z jeho
iniciativy. Začátkem normalizace ale nechaly
úřady budovu zavřít kvůli špatnému stavu a
umístily do ní sklad pražského filmového
podniku. Po 50 letech kino nyní oživily tři
kulturní spolky, které pod původním názvem a s
novou produkcí zvou diváky na pestrý
program.
    V novém kulturním centru Vzlet spojily síly tři
odlišné spolky. Program tvoří barokní orchestr
Collegium 1704, divadelní soubor Vosto5 a
Kino Pilotů. Vzlet propojuje vyšší kultury s
komunitním světem a vedle stálého programu
chce nabídnout prostor uměleckým školám a
pracovat se začínajícími umělci. 
    

"Myslíme si, že kulturní centrum s kavárnou, které
svým programem cílí na co nejširší spektrum lidí,
pracuje s místní komunitou a přitom se vyhýbá
mainstreamu, je navigací do budoucna. Trend
lokální kultury a propojení více směrů urychlil
covid, kdy jsme se všichni museli stáhnout více
do sebe, do svých ulic," říkají vedoucí
marketingu Sára Pospíšilová a ředitel Vzletu
Petr Prokop.
    Vzlet se nachází v ulici Holandská u jižní
části Heroldových sadů, kde mají Poutníci
často schůzky. Až půjdete kolem, stavte se v
místní kavárně a nejlépe jděte na nějaký
pěkný program, který pro vás provozovatelé
připravili.

Zdroj: Magdaléna Medková, Aktuálně.cz

KINO VZLET MÁLEM ZBOURALI.
NYNÍ JE ZNOVU OTEVŘENÉ.

Multifunkční sál s památkově chráněnou promítací stěnou | Foto: Opičák
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Výzkumný ústav hospodářství a myslivosti
monitoruje několik lesů v české republice. K čemu
je to dobré a jak to dělají?
 Monitoring stavu lesa má za cíl shromažďování
údajů o stavu lesa a o změnách v lesních
porostech souvisejících s aktuálním stavem
prostředí i s jeho dlouhodobými změnami. Aby
tato činnost mohla přispět k hodnocení trendů
ve stavu lesních ekosystémů, a tím k lepšímu
pochopení vztahů příčin a následků, je důležité,
aby byla prováděna pravidelně a
dlouhodobě.
    Česká republika vstoupila do programu ICP
Forests v roce 1986 s 61 monitorovacími
plochami v síti 16×16 km. Počet ploch se v
následujícím roce zvýšil na 106. V roce 1991
byla založena síť 8×8 km s dalšími 334
plochami. Kromě toho byly v rámci regionálních
studií založeny plochy v síti 1×1 km v lesních
oblastech Šumava, Brdy a Krkonoše. V letech
1997-1998 byla provedena celková
rekonstrukce ploch národní i nadnárodní sítě s
cílem optimalizovat druhovou a věkovou
skladbu na monitorovacích plochách tak, aby
lépe charakterizovaly skutečnou skladbu v
lesích České republiky.
    Jedna z dlouhodobě sledovaných sítí ploch
vznikla v první polovině 90. let 20. století a to v
Krušných horách, v Jizerských horách a v
Krkonoších. Ve smrkových porostech 1. a 2.
věkového stupně bylo založeno celkem 56
ploch. Cílem bylo sledování vývoje mladých
porostů v hřebenových polohách imisně
zatížených lokalit a to v období snižování emisí
sloučenin síry i dalších prvků, které ve vysokých
koncentracích působí na les negativně. O deset
let později přibyly ještě plochy v Lužických a v
Orlických horách a celkem má dnes tato síť 76
ploch. 
Takto vypadá lesní laboratoř u Vysokého
Kamýku »»»

LES JAKO LABORATOŘ

Text: www.vulhm.cz | foto: Opičák

http://www.icp-forests.net/
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pá 5. 11. | 16:00 |  Výtvarně - hudební workshop s hudebníky Collegium 1704

so 6. 11. | různé časy | Pražský filmový kufr | Soutěžní festival mladých filmařů
ne 14. 11. | 15:00 |  Loutková pohádka Špílmachr | Studio Damúza
čt–so 18.–22. 11. |  10 měsíců–3 roky | Multižánrový festival pro batolata KUK
ne 28. 11. | 15:00 |  Pohádky s lesa | Studio Damúza
so 11. 12. | 16:00 |  Vánoční koncert Collegium 1704 s Klárou Boudalovou

ne 19. 12. | 15:00 |  Pohádka Medvědí princ | Studio Damúza

                                    a Klárou Boudalovou

                                            O nejkrásnějším vánočním světle

Vstupenky na dětský program najdete  https://bit.ly/vstupenkyvzlet

NAJDI 10 ROZDÍLŮ

ZA KULTUROU DO KINA VZLET

https://bit.ly/vstupenkyvzlet?fbclid=IwAR2WSOfVgS0zV_iFpV2VAKR4CBe4bXlXlD5kjWGa9AtJCkxc4-QKzaPXruM
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STANDA KAHUDA: POHÁDKA O PSU
Starý a hlídací pes neměl kde bydlet. Asi
proto, že byl spíše starý, než hlídací. A pán ho
vyhnal do takového počasí, že by psa
nevyhnal. Pes šel a šel. Brečel víc, než
dešťové mraky nad ním a myslel si: “To mám za
ta léta hlídání pěknou odměnu. Ušili na mě
moc pěknou boudu. Musím se na ni jít podívat.
Hm, opravdu pěkná. Konečně mám kde
bydlet.”

Projížděla kolem mě… Tak krásná, tak
půvabná, tak vznešená. Bylo to jen letmé
setkání – alespoň prozatím. Nevěřil jsem na
lásku na první pohled, však chemie pracuje a
emoce prýští. Hormony oxytocinu tancují na
kajacích padajících z vodopádů ústících v
hypotalamickém jádru a dopadají snad až na
NI. Jak rády by ji políbily, kdyby měly ústa.
    Projížděla kolem a zdálo se mi, že se
usmívá. A že kdyby mohla, hned mi padne do
náručí. Byla to běloška. A jaká! Ne, že bych
měl něco proti černým, ale nikdy se mi tolik
nelíbily. Jen pro žluté mám skrývanou slabost. I
když jsem takovou měl jen jednou. Ale dodnes
na to nezapomenu. Ty chvíle, kdy jsme spolu..
Však vy víte co – hopsali. Krůpěje potu ze mne
cákaly a jak jsem se dokázal zadýchat. I když
byla menší, řádilo se na ní jako za mlada.
    Ale tahle běloška. To byla elegance sama.
A jak se natřásala. Když projela, otočil jsem se,
abych ji celou projel pohledem ještě zezadu
a říkal jsem si, že to je ta pravá. Hned bych na
ni skočil, chytil ji a pohyboval se rychle sem a
tam. Třeba celou noc a hned několikrát.
Krásná bílá koloběžka s 26″ a 20″ koly, novými
pláštěmi, kotoučovými brzdami, krásně nízký a
široký nášlap a jak krásně neopotřebovaná
řidítka měla!

BÍLÁ
Foto: Tractive.com

Variace na Variaci na renesanční téma
Láska je jako večernice.
To už napsal Hrabě, sice,
ale já to taky můžu napsat.

O poezii a o životě
Poezie je jako život.
Obzvláště ta naše.
Občas nedává smysl.
Pomeranč.

Zpráva o stavu vegetace na pražských
mostech
Na tom pražskym mostě
nikde nic neroste.
Nemá kde, prostě.

Báseň novopečených prarodičů
Uka
vnuka.

Ze života chudého Japonce
Nemám moc peněz.
Jen
jen.

databazeknih.cz/knihy/spatne-basne-350628

ŠPATNÉ BÁSNĚ
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VLASTIVĚDNÝ KVÍZ: HISTORIE ČR
Somyčka v rámci plnění bodu ze Základní
oddílové zkoušky připravila pro všechny
Poutníky online kvíz. Zkus ho vyplnit. Najdeš ho
na adrese https://1url.cz/7KkBB

Somyčka ke kvízu píše: "Ahoj Poutníci, zvu vás
k vyplnění kvízu. Tento kvíz bude zaměřen na
historii ČR. Víš toho o historii mnoho, nebo
naopak méně? Když nebudeš něco vědět,
prostě zaklikni nevím. Ale ne že to budeš
zaklikávat pořád!!! HODNĚ ŠTĚSTÍ!!!"

Podobně na tom byl Koza. Připravil si pro
všechny kvíz, kde prověřuje znalosti o
oddílových přezdívkách. Troufneš si na něj?
Pak do prohlížeče zadej následující adresu:
https://1url.cz/@kozic

ODDÍLOVÝ KVÍZ: PŘEZDÍVKY

Ilustrace: stoplusjednicka.cz

CO ČÍST

↓ tohle ocení spíš starší ↓

https://1url.cz/7KkBB
https://1url.cz/@kozic


Co jsou Březové lístky
Březové lístky jsou neformálním a velmi
důvěrným oceněním dobrovolných vedoucích,
kteří své schopnosti předávají mladším
kamarádům v mimoškolních kolektivech dětí a
mládeže. Toto ocenění se v mnoha různých
sdruženích používá již téměř 30 let a
nehynoucí zásluhu na jejich vzniku má Jan
Šimáně, přezdívkou Galén.

Spolková pyramida
Z důvodu osamostatnění Poutníků od původní
organizace se pyramida roztříštila. Zachovali
jsme pouze současné členy, kteří vstoupili pod
nový spolek vedený pod Asociací TOM.

Celostátní pyramidu naleznete na
brezovylistek.cz

BŘEZOVÉ LÍSTKY U POUTNÍKŮ

Obecně
Bříza je nepřehlédnutelný strom mírného
podnebí vyskytující se na celém světě. Její
všestranné využití ji předurčuje k jisté úctě –
všechny přírodní národy vždy využívaly jejího
dřeva, kůry, větviček, listí,… A navíc: bříza je
strom, jehož dřevo a kůra hoří i v nepohodě a
dešti. Právě proto je nám symbolem přátelství
za všech okolností – i když v něm třeba zrovna 
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nesvítí slunce, prostředí není příliš příjemné a
člověk by nejraději od všeho utekl. A to něco,
co ho nutí, aby ještě setrval a pracoval pro
ostatní, to je vlastním posláním Březových
lístků.
    Březové lístky jsou velkou příležitostí pro
všechny, kteří se z vnitřního přesvědčení
zabývají prací pro děti a mládež. Je to forma
vzájemného hodnocení přínosu pro mladší,

https://www.a-tom.cz/
https://www.brezovylistek.cz/nositele-brezoveho-listku/


kde tolik nezáleží na čase, kvalifikaci či názvu
a poslání organizace, ale jen na poctivosti,
chuti něco pořádného dělat, smyslu pro čest
a nadšení.
  Březové lístky neznají hranice, protože
vycházejí ze základních lidských vlastností.
Hnutí je proto určené všem, kteří se rozhodnou
jednat podle vnitřních zásad Březových lístků
a jsou ochotni nést myšlenky zásad celým svém
životem. Odměnou je pocit dobře vykonané
práce, pocit užitečnosti a vytvoření pohody a
spokojenosti ve svém okolí. Vnějším znakem
celého hnutí je odznáček Březového lístku
příslušné barvy.
    Březovými lístky se navzájem (zejména však
směrem zdola nahoru) oceňují lidé, kteří ve
prospěch naší společnosti nezištně a
dlouhodobě pracují s kolektivy dětí a
mládeže či svojí systematickou prací jejich
činnost významně podporují. Spolu s
odznakem příslušného stupně se
vyznamenanému předává diplom s podpisy
všech, kteří s tímto důvěrným oceněním
souhlasí.

První tři podepsaní jsou z nejlepších přátel
navrhovaného a ručí ostatním za to, že
Březový lístek je udělen do správných
rukou.
Udělení je platné tehdy, je-li potvrzeno
desetinásobnou silou podpisů. V závorce
za podpisem se uvádí „síla“, t.j. stupeň
Březového lístku, jehož je podepsaný
nositelem. Podpisová síla všech se sčítá,
např. zelený stupeň potvrdil 1 žlutý, 2
světlemodří a 3 zelení, čili 4 + 4 + 3,
přesah je vítán.
Vyšších stupňů může být uděleno
maximálně polovina ve srovnání s počtem
nositelů nejbližších nižších stupňů. Tím se
vytváří zdravá přirozená přírodní
„pyramida“. Např. žlutý Březový lístek může
být udělen jen tam, kde už existují 2
tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených
nositelů.
Březové lístky se udělují postupně od
nejnižšího po nejvyšší. Dlouholetým
vedoucím, kteří žili ne svou vinou mimo
naši pozornost, lze výjimečně udělit hned
2. stupeň. Pokud nositel v práci
nepokračuje, nebo se i proviní, dosažený
stupeň se mu neodnímá. Odpočívající,
nečinní a zemřelí se do pyramidy
nezapočítávají.

Pravidla udělování

BŘEZOVÉ LÍSTKY U POUTNÍKŮ
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Zelený, stupeň 1
Zelená barva je barvou probouzející se
přírody – znamená „volno“, začátek, jaro a
naději v pokračování života. Udílí se
vynikajícím členům kolektivů (instruktorům i
dětem) za činnost, která je příkladem pro
ostatní.

Světlemodrý, stupeň 2
Světlemodrá je barvou čisté letní oblohy a
symbolizuje nabídku rozletu k výšinám, která
vyžaduje pevné rozhodnutí i odvahu. Udílí se
patnáctiletým (i starším) za věrnost mladým
ideálům a trvalou pomoc mladším.

Tmavomodrý, stupeň 3
Je symbolem osvěžující a chladivé pitné vody
ve studánce. Uděluje se za poznání a
osvojení praxe i teorie všem, kteří získané
znalosti předávají mladším (vedení skupiny
přátel a kamarádů, kolektivu, týmu, oddílu…).

Žlutý, stupeň 4
Je symbolem životadárného Slunce a plamene
zářícího do tmy. Patří těm, kteří své zkušenosti i
vědomosti předávají ostatním (vedoucí
úspěšných kolektivů s pevným řádem a
tradicemi).

Červený, stupeň 5
Je symbolem dozrálých plodů přírody. Nositel
sám je pro ostatní příkladem, předává
konkrétní zkušenosti i za hranice svého
vlastního kolektivu.

Karmínový, stupeň 6
Představuje barvu právě kaleného kovu.
Nositel se dokáže orientovat ve spletitých
situacích vzájemnosti i konfliktů, dokáže radit i 

předávat zkušenosti rozsáhlému okruhu
spolupracovníků či kamarádů, dokáže
organizovat setkání, srazy a výměny
zkušeností.

Bílý, stupeň 7
Bílá je barva čistoty, cti, charakteru a míru.
Životní úsilí nositele se znovu barví do oslnivé
barvy světla, zářného příkladu. Zná cíl své
činnosti a jeho koncepce je přijatelná i
ostatními. Je koordinátorem práce (akcí)
různých kolektivů.

Šedý, stupeň 8
Šedá je barvou zralosti, vědění a životní
moudrosti, je symbolem bohatých zkušeností. Je
určen všem, kteří neztratili životní elán a
pomáhají svými zkušenostmi vychovávat mladé
lidi (organizátoři táborových škol, výměn
zkušeností).

Černý, stupeň 9
Husitská černá je barvou nesmiřitelné kritiky
nedostatků, překonávání překážek a zármutků,
ale zároveň i vedení cestou vzhůru. Značí
vyvrcholení cesty i života. Patří všem, kteří si
udrželi kontinuitu vývoje a dokázali ovlivnit
mnoho kolektivů, z nichž většina prokázala
správný směr své činnosti.

Bronzový, stupeň 10
Je určen těm, kteří výrazně ovlivnili činnost
kolektivů místní úrovně. Nositelé mají soustavné
kontakty s ostatními kolektivy.

Stříbrný, stupeň 11
Uděluje se těm, kteří aktivně působí v širokém
územním okruhu, organizátorům celostátních
her, programů, výměn zkušeností…

STUPNĚ BŘEZOVÝCH LÍSTKŮ
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Zlatý březový lístek je nejvyšším a posledním
oceněním. Jde o dvanáctý stupeňa získává ho
ten, kdo výrazně ovlivnil činnost dětí a
mládeže v celé republice. Neznamená to, že
jeho nositelé stále nemají kam směřovat. Jde
však o nejvyšší uznání v tomto systému
ocenění. Kdo jsou jeho nositelé?

Břetislav Boháč – Břeťa
Zasadil se o rozvoj turistiky, Březových lístků,
CVVZky, činnost BVÚ (po 30 let vedl).

Jaroslav Brejcha - Bolid
Je vzácným příkladem profesionálního
pedagoga, který své povolání považuje za
poslání a umí a chce ho propojovat s
dobrovolnou a nezištnou "mimoškolní"
zábavnou výchovou dětí a mládeže podle
vzoru Foglarových čtenářských klubů. Bolid
dovedl dlouhodobě vzbuzovat nejen zájem
dětí o sdružování a přátelení se, ale i o
astronomii a průzkum Kounovských kamenných
řad. 

Josef Chvíla - Červánek
Červánek se zasloužil o děti a mládež nejen
ze Ždánic a okolí.

Jiří Flousek - Kamzík
Šířil zprávy o skautech v exilu a v zahraničí a
usilovně udržoval junácké ideály v povědomí
a s nadějemi. Byl nestor hronovského skautingu
a místopředsedou skautské oblasti Náchod.

Jaroslav Foglar
Byl to významný český spisovatel literatury pro
mládež, autor příběhů chlapeckého klubu
Rychlých šípů. Pod přezdívkou "Jestřáb" vedl
po celý život skautské oddíly, jako 

spolupracovník či zaměstnanec redakcí
několika časopisů pro děti a mládež podnítil a
řídil dobrovolné sdružování chlapců a dívek
ve čtenářských klubech. Přátelství považoval
za to nejcennější, co může člověk získat.

Miroslav Hrabinec - Nemo
Mirek byl nejdříve tramp, od roku 1968 se stal
Junákem a následně se stal jeden z
nejvýznamnějších propagátorů mikrokolektivů a
Březového lístku.

Karel Líba
Byl zakladatel a dlouholetý vedoucí
tábornického oddílu mládeže BVÚ (Bojovnost
– Vytrvalost – Úsilí).
    Od dětství se věnoval turistice a skautingu.
V době druhé světové války se zapojil do
činnosti skautské odbojové organizace.
    Od konce války byl téměř celé půlstoletí
oddílovým vedoucím a svůj 49. oddíl udržel
při životě i v období, kdy nemohla organizace
Junáka oficiálně existovat.
    Za svoji činnost byl oceněn Junáckým křížem
Za vlast 1939–45, zlatým Březovým lístkem aj.
V roce 2014 byla na jeho počest po něm
pojmenována ulice v Přívoze.

Mojmír Nováček - Pirát
Bývalý předseda Rady dětí a mládeže
Moravskoslezského kraje a předseda
Asociace TOM, dlouholetý oddílový vedoucí.

Rudolf Plajner
Český pedagog a skaut. Byl opakovaně
zvolen náčelníkem československého Junáka.
Vedle dlouhodobého a jednoznačného
přínosu pro český skauting, díky němuž dodnes
požívá mezi skauty vysoké úcty, bylo za jeho
hlavní

ZLATÝ BŘEZOVÝ LÍSTEK
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ideový přínos považováno udržování nadšení
a motivace vůdců k činnosti a celoživotní
službě. Byl přesvědčeným socialistou,
humanistou a demokratem. Bylo mu blízké
nenáboženské, civilní, až panteistické pojetí
prvního (duchovního) principu skautingu
(podle A.B. Svojsíka).

Jan Šimáně - Galén
Propagátor přátelství rozrůzněných, Březových
lístků i setkání vedoucích volnočasových
aktivit – CVVZ, VVZek, spoluautor
Nepokořené, redaktor ABC, šéfredaktor
Skauta Junáka… zakladatel Galénovy
nadace, Galénova nadačního fondu a otec
Březových lístků.

Miroslava Šimarová – Bobřice
V Pochni, kde jí byl udělen 2. stupeň
březového lístku, vzniklo heslo: „Dokud ze mne
život nevyprchá, budu usilovat o krásu bytí a
o přátelství rozrůzněných.“ Bobřice se začala
účastnit Výměn zkušeností pořádaných na
různých místech republiky. Setkání byla
polotajná vždy u někoho v bytě, nebo na
chatě.
   Aktivity spojené s Březovými lístky, srazy, VVZ
se pochopitelně nelíbily nadřízeným institucím
PO a SSM. Její činnost byla sledována STB.
  V roce 1989 se podílela na obnově Junáka
v Krnově, Ligy lesní moudrostí dětí a mládeže
a také na rozvoji nového sdružení Duha dětí a
mládeže pro volný čas a recesi.
Spolupracovala na založení Mladého
hlasatele jako guvernérka stovky. Stála u
zrodu Galénovy nadace – později GNF, kde
několik let pracovala jako viceprezidentka.

Vratislav Toman - Hadži
Český novinář, spisovatel dobrodružných knih
a scenárista komiksů. Působil jako šéfredaktor
časopisu ABC. ABC bylo za jeho působení 
největším časopisem pro mládež. Od roku
1994 řídil časopis pro mládež Kamarád.

Eduard Ureš - Ataman / Matalufa
Byl to český důstojník a skaut, který se též
proslavil hledáním a obnovováním studánek a
pramenů.
    Zastával funkci III. místonáčelníka Junáka a
byl vyznamenán Řádem stříbrného vlka
    Působil jako instruktor Jesenické lesní školy a
byl předsedou skupiny branné výchovy Junáka.
V roce 1970 patřil k ustavujícím členům
Svojsíkova oddílu.
    Sepsal množství rukopisů – ať se skautskou,
tělovýchovnou, či vojenskou tematikou.
Zkušenosti z hledání a obnovy studánek
shromáždil v rukopise Studánky, kniha však
nesměla kvůli jeho skautským aktivitám být
vydaná. 
    Je pohřben na hřbitově na Vyšehradě.                          

Použité zdroje: Wiki, brezovylistek.cz, a-tom.cz,
patriotmagazin.cz

ZLATÝ BŘEZOVÝ LÍSTEK
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Eduard Ureš v uniformě generála, 1954 | Wiki

https://cs.wikipedia.org/wiki/Stud%C3%A1nka_(vodn%C3%AD_d%C3%ADlo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%A1k_%E2%80%93_%C4%8Desk%C3%BD_skaut
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A9ho_vlka
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brann%C3%A1_v%C3%BDchova&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svojs%C3%ADk%C5%AFv_odd%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_h%C5%99bitov


Strana 57 | Oddíl Poutníci | 10/2021 | www.oddilpoutnici.cz

PODZIMNÍ POEZIE
Září tahá za uši 

Srpen skončil, 
září tahá za uši,
vstávej v sedm,
déle spát se nesluší.

Školní vrátka 
otevřeli dokořán,
tam jdeš s mámou,
domů každý sám.

Taška tíží,
školu neseš si domů,
ty a taška 
v aleji podzimních stromů.

Autor: J. Krůta, zaslala Tonča

Město fabrikantů, boháčů a surových boxerů,
město vynálezců a inženýrů,
město generálů, obchodníků a vlasteneckých básníků
černými hříchy přestoupilo božího hněvu míru
a bůh zuřil;
stokrát již slíbil pomstu městu tomu,
déšť síry, oheň s burácením hromů,
a stokrát odpustil,
neboť vždy vzpomněl si, že jednou města svého,
a nedodržet slova bylo těžko bohu:
dva milenci šli totiž jarním sadem,
zhluboka vdechujíce vůni rozkvetlého hlohu.

Autor: Jaroslav Seifert, držitel Nobelovy ceny za literaturu

Hříšné město

Lawrence Ferlinghetti v překladu Jana
Zábrany, sbírka Lunapark v hlavě

Napadlo mě
že kdybych byl dostatečně měkkej
a nafouklej
mohl bych se položit do koruny stromu
a jako balónek se tam pohupovat

Marian Palla

Odpoledne
je odpoledne
proč by taky nebylo
jen ať si klidně je
stejně nic jiného neumí

Marian Palla

Bohuslav Vaněk-Úvalský, sbírka Nářez
brouků na palouku, zaslal Vačičák
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CELOROČNÍ HRA CESTA
KOLEM SVĚTA
Pokud milujete odvážná dobrodružství, pokud
jste kdy snili o tom, že navštívíte vzdálené
země, pokud máte rádi výzvy za každou cenu,
pak vás letošní celoroční hra bude hodně
bavit. Naší inspirací se totiž stalo jedinečné
dílo Julese Verna, dobrodružný román z roku
1873 Cesta kolem světa za osmdesát dní.
    Příběh začíná 2. října roku 1872 v Londýně
a jeho hlavními hrdiny jsou bohatý, osamělý a
svobodný anglický džentlmen Phileas Fogg se
svým francouzským sluhou Passepartoutem.
Inspirací pro cestu kolem světa je novinový
článek o otevření nové železniční trati v Indii.
Spočítá si totiž, že díky ní je nyní možno
vykonat cestu kolem světa během pouhých
osmdesáti dnů.
    Když členové Reformního klubu, jehož je
členem, vyjádří své pochybnosti, vsadí se s
nimi Fogg o celé své jmění, že cestu uskuteční.
A tak se ještě téhož dne večer vydává se
svým sluhou na cestu. Oba netuší, že jsou
sledováni detektivem Fixem ze Scotland
Yardu, který si myslí, že Fogg je bankovní lupič,
a také, že je čekají mnohá dobrodružství v
Suezu, Bombaji, Kalkatě, Hongkongu,
Jokohamě, San Franciscu, New Yorku a v
Londýně.
    A do jakých zemí se na naší cestě kolem
světa podíváme my? A jakými všemi
dopravními prostředky?

Phileas “Willy” Fogg 
Anglický vynálezce, který sestrojil spoustu
vynálezů – od různých žárovek a světel, až po
létající stroj. Vsadil se s námi, že nezvládneme
zopakovat jeho úspěšnou cestu kolem světa
za 80 dní.

Milníky celoroční hry
6. 8. 2021
Na táboře jsme se vsadili s Willy Fogem, že
dokážeme procestovat celý svět za 80 dnů.
Dostali jsme deník a knihu.

Cestovali jsme vlakem a pěšky kolem světa
září 2020
Vzhledem k tomu, že jsme nastoupili hned na
Hlaváku do špatného spoje a jeli úplně jinam,
než jsme chtěli a vlak během jízdy 3x změnil
směr jízdy, rozhodli jsme se pokračovat v
neznámu a šli, kam nás nohy zavedli po
Kokořínsku.

Celoroční hra pozastavena
říjen 2020
Koronavirus zamezil možnost cestování do
jiných zemí a hra byla pozastavena.

Sázka byla obnovena
září 2021
Willy Fogg nám na Sraz oddílů zaslal dopis,
ve kterém stojí, že sázka byla obnovena.
Celoroční hra tímto pokračuje! Více na 
oddilpoutnici.cz/celorocni-hra-cesta-
kolem-sveta

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne
https://oddilpoutnici.cz/blog/nahradni-vyprava-misto-srazu-oddilu/
https://mliphjoqmpim.i.optimole.com/lxnO7ZA-mL_UE-tE/w:auto/h:auto/q:90/https://oddilpoutnici.cz/wp-content/uploads/2021/02/dopis_willy_fog.jpg
https://mliphjoqmpim.i.optimole.com/lxnO7ZA-mL_UE-tE/w:auto/h:auto/q:90/https://oddilpoutnici.cz/wp-content/uploads/2021/02/dopis_willy_fog.jpg
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