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Milý Škrpálníku,
kdybys nevěděl, kdo to Škrpálník je, tak věz, že jsem si to
právě vymyslel, protože jsem nevěděl, jak čtenáře
Poutníkova škrpálu oslovit.
Pohyb je obzvláště v současné covidové době velmi
důležitý. V době lockdownů, zavření kroužků či samotných
sportovišť je potřeba sportovat jinak, než si zahrát fotbal,
tenis či plavat na vymezeném poli. Je nutné si najít jiné
možnosti, jak dané aktivity, které nás baví, provozovat. 
Fotbal na umělé trávě může nahradit kopání si s rodičem,
tenisového protihráče může nahradit stěna, vodu v bazénu
lze nahradit rybníkem či potokem.
Pokud jste ale v karanténě/izolaci (ano, mezi těmi slovy je
rozdíl, najděte si jej sami), je to o něco složitější. Určitě lze
ale vymyslet i aktivity na doma. Zkuste třeba udržet dvě
minuty plnou litrovou láhev v natažené ruce. Není to sranda,
že? 
My s přítelkyní Evčou jsme například teď kvůli covidu doma.
A co myslíte, že jsme vymysleli? Za deset dní jsme se ani
nepohnuli. Stále jenom pečeme, vaříme, smažíme a pohyb
vzal nohy na ramena a utekl. Už teď se ale připravujeme na
to, až budeme moci ven. Plánujeme trasy, vybíráme kešky a
koukáme se na fotky. Nemohu stoprocentně říct, že ještě za
těch pár dnů doma se nějak sportovně vyžijeme, ale hned
poté vyrazíme ven na procházku či na kolo. Jsem zvědavý,
jak moc (a rychle) budeme unaveni...
Na závěr bych chtěl připomenout, jak všelijak Poutníci na
akcích sportují a co vše již zažili. Každý rok lyžujeme a
bobujeme, stejně často se jedeme projet na kole či
koloběžce, občas se spluje nějaká řeka na kanoi, výjimečně
vylezeme na nějaký strom pomocí lan či absolvujeme ferratu.
Na táboře je každé ráno rozcvička 
na protažení, na výpravách
chodíme pěšky a běháme při
většině her, na schůzkách taky tak.

Přeji nám, abychom mohli sportovat
společně v zimě i v létě.
Pajdák
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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
8.1.2022
15.1.2022
22.1.2022
3.–6. 2. 2021
17.-20.2.2022
18.–20. 3. 2022
13.–17. 4. 2022
29. 4.–1. 5. 2022
13.–14. 5. 2022
1.-6.7.2022
23.7.–6.8.2022

Jednodenka
Jednodenka
Sněm Asociace TOM
Lyžo-bobo
Kurz Zapalovač
Březnová výprava
Velikonoční výprava
Čarodějnická brigáda
Koloběžky
Improtábor
Letní tábor

Praha
Všetaty, památník Jana Palacha
Praha
Rokytnice nad Jizerou
Pardubice
???
???
Zátoka pláňat
Divoká Šárka
???
Zátoka pláňat

workshop kašírování
pouze pro Seniory
Vedoucí a kmeňáci
lyžujeme, bobujeme
14+

Vedoucí a Senioři

pouze pro Seniory

*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.



 

Na podzimky jsme vyrazili na Moravu do
Blanska. Pokračovali jsme v celoroční hře,
kterou jsme začali minulý rok, ale museli jsme ji
kvůli moru zastavit. Hodlali jsme vyrazit na
cestu kolem světa.
U Leváka Boba jsme si zařídili ne úplně
legálním způsobem cestovní doklady. Bylo
potřeba zajít na prohlídku u doktora a vyfotit
se u Pepy Paštiky. 
   Na vyrobených papírových koních jsme tak
mohli jet pašeráckou stezku do Itálie.
Pokračovali jsme nočním vlakem do Francie, k
snídani byl mňamózní croissant. Dále nás
čekala Anglie, kde jsme byli u královny na
halloweenském plese.
Nechceme prohrát sázku a objet celý svět.
Nastoupili jsme proto večer do ponorky, ale
v noci nám do ní začalo téct. Starší část

KRONIKA STRUČNĚ
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Podzimní výprava – Cesta kolem světa

posádky ponorky (Senioři) zašpuntovala
hlavní otvor, ze kterého nám dovnitř tekla
voda a mladší (Junioři) vypumpovali vodu,
která se nám do ponorky dostala. Uff, byli jsme
zachráněni.
   A je tu Švédsko. Nakoupili (no, možná trochu
uloupili) jsme materiál v Ikee. Odpoledne jsme
si ve trojicích vyrobili loď, plachtu a vlajku.
Zvládli jsme nahnat čas, a tak se zbytek dne
našeho pobytu ve Švédsku nesl v klidném
duchu. Ráno jsme se nalodili a vypluli.
   Plavba byla velice náročná, a tak se z
našich lodí staly vraky a zbytek cesty jsme
museli plavat. A kam nás cesta zavede dál?



KRONIKA STRUČNĚ
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Schůzky: Waldesův diamant

Workshop improvizace 2: Praha 10
Ve vypůjčených prostorech Pionýrského centra Praha 10,
neboť rekonstrukce Neobyčejné klubovny nabrala
zpoždění již 4 měsíce, proběhl druhý běh workshopu
improvizace.
   Kromě klasických technik byl ozvláštněn zejména využitím
hudebních nástrojů, které byly využívány jak jinak, než k
improvizaci. Udávaly však rytmičnost a posloužily tak třeba
k metodě „vytváření stroje“.
  Na konci workshopu si účastníci zahráli nefalšované
improvizační divadlo.

Městská hra Stínadla
V listopadu jsme vyrazili na venkovní hru Stínadla
v rámci výstavy Město jako přízrak / Pražské
inspirace Jaroslava Foglara, kterou pořádá
Galerie hlavního města Prahy. Prošli jsme se
centrem Prahy, navštívili spoustu koutů, které jsme
neznali, podívali se do kostelů sv. Jiljí a sv. Anny.
Na konci naší cesty, když už jsme znali heslo z
tajenky na mapě, jsme získali krásné kartičky, které
nám doplnili informace o místech, kde jsme byli.

Na dvou schůzkách jsme hledali Waldesův
diamant. Jedná se o městskou hru, která ukazuje
historické osobnosti Vršovic. Měli jsme s sebou
herní zápisník, podle kterého jsme plnili úkoly.

https://oddilpoutnici.cz/blog/waldesuv-diamant/
https://oddilpoutnici.cz/blog/workshop-improvizace-2-praha-10/
https://neobycejnaklubovna.cz/


KRONIKA STRUČNĚ
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Dvoje Setkání oddílu Poutníci a kamarádů
21. 10. 2021 se nám podařilo obnovit pravidelné setkávání oddíláku a přátel oddílu.
Započali jsme tak, kde jsme se naposledy setkali a to na deskohraní :-) Setkání bylo velmi
příjemné a poznali jsme pár nových deskovek. 
Měsíc a jeden den po obnoveném setkání oddílu a jeho přátel, přesně 22. 11. 2021
jsme se společně vydali za velkou zábavou a to na motokáry. Opět se nás sešla pouze
hrstka, ale rozhodně jsme si setkání užili. Jako největší závodník se ukázal Kuba přezdívaný
Blesk. Všem to natřela a stal se tak celkovým vítězem.

Listopadová výprava
Listopadová výprava byla zkrácena pouze na jednodenku. V pátek jsme se dozvěděli z
audiopříběhu, že jsme cestovali na lodi a ztroskotali jsme. V sobotu jsme se sešli na místě
ztroskotání a vydali se prozkoumat určitou část ostrova. Tím, že jsme dorazili do osady
Inuitů, jsme zjistili, že jsme, že se nacházíme v Grónsku. Místní inuita nám pomohl s opravou
lodi za účast v eskymáckých hrách a my mohli pokračovat ještě více na sever.

KDO JE ZLATÁ ESTER?
Ester Ledecká je česká lyžařka a
snowboardistka. Je dcera zpěváka Janka
Ledeckého. Maminka Zuzana se věnovala
krasobruslení. Ester má staršího bratra Jonáše.

Sportovní úspěchy
Jde o dvojnásobnou juniorskou snowboardovou
mistryni světa ve slalomu, která se také věnuje i
sjezdovému lyžování.

Na mistrovství světa 2015 v paralelním
slalomu po dobře zajeté jízdě v kvalifikaci,
kde obsadila druhé místo, úspěšně
pokračovala v dalších kolech, ve kterých
získala zlatou medaili.
   Na Zimních olympijských hrách 2018 se v
obřím slalomu umístila na 23. pozici a v
následném Super-G překvapivě získala
zlatou medaili. Na zmíněných hrách získala
také zlatou medaili v obřím slalomu na
snowboardu. Postarala se tak o jediné dvě
zlaté medaile pro naši reprezentaci.

(Drak)

 Foto: ČTK Foto: Reuters



Když na jaře letošního roku vláda vyhlásila
tvrdý lockdown a omezení pohybu mezi okresy,
napsal mi kamarád Pampeliška z oddílu Tuláci:
„Tak co, neobjedeme hranice Prahy na kole?“
Rozhodně jsme nebyli první ani poslední, koho
to napadlo. Většina lidí si ale pouze zajela na
nově vybudované betonové patníky na
krajních bodech Prahy (sever, jih, východ,
západ), které zpopularizoval Kluk z Prahy Janek
Rubeš. Nás, kteří chtěli jet po hranicích, a
opravdu co nejvíce po hranicích, asi tolik
nebylo.

Sever – východ
Vyrazili jsme tedy na první cyklovýlet v pěkně
mrazivém počasí. Sraz byl na Palmovce a
Pampeliška tam dojel asi o půl hodiny později s
tím, že se po cestě už dvakrát vysekal. Navíc mu
nešla dopnout spona od kapsy na řídítka, a tak
jsem mu všechny věci vzal do svého batohu.
   Podél Vltavy po krásné cyklostezce utíkala
cesta rychle a brzy jsme stáli na nejnižším bodu
Prahy v Sedlci. No, stáli. Spíš jeli. Čekal nás
výjezd bahnitým údolím do Dolních Chaber.
Tam nastal kus po asfaltu do Ďáblic a již tady
jsem začal pociťovat, že jsme to celkem dost 
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S PAMPELIŠKOU NA KOLE KOLEM
PRAHY

napálili. Pampeliškovi jsem nestačil, ani když
jsem jel za ním v háku.
   Za nejsevernějším místem Prahy ležícím u
Hovorčovic jsme omylem porušili opatření.
Nevšimli jsme si odbočky a zajeli asi 500
metrů za hranice. No, už se nedalo nic dělat
a na malé okresce v Mírovicích policajti
nestáli. Taky jsme si těsně před cedulí s
nápisem Hlavní město Praha dali oběd ve
formě čokoládových rolád. 
   Ve Vinoři jsme mohli jet po krásném asfaltu,
ale Pampeliška chtěl přímo po hranici, takže
jsme tlačili bahnem. Průjezd Černým mostem
už byla pohodička a v Klánovicích, kde je
nejvýchodnější bod, jsme stanuli někdy
odpoledne. Byli jsme ale oba už dost
hotoví, a tak jsme byli rádi, že už nás čekala
jen cesta domů. Ujeli jsme asi 90 km a celou
dobu byla teplota pár stupňů nad nulou.
 
Východ – jih
Z východu na jih jsme jeli ve třech. Vzali jsme
ještě Evču. Tentokrát to byl skoro letní výlet.
Celou dobu bylo teplíčko na dres. Sraz jsme
měli v Klánovicích na nádraží, zajeli ukázat
Evče nejvýchodnější bod a pokračovali na
jih. 
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S PAMPELIŠKOU NA KOLE KOLEM
PRAHY

Nikam jsme nespěchali a užívali si tepla. Za
Hostivicemi jsme přijeli k plotu letiště, který nás
pak doprovázel asi deset kilometrů. Opět
začalo foukat, cesta však již nebyla asfaltová,
tak nám tu ubíhala ještě pomaleji než předtím.
Jet na severozápad, když vítr fouká od
severozápadu, není moc dobrý nápad. V
půlce jsme se ale otočili a jelo to jako s
větrem o závod. Po opuštění letiště nás čekal
nejdrsnější výjezd dne. K soše sv. Juliány od
Tuchoměřic. Na červené turistické značce byly
na zemi kameny, popadané listí a
nevyzpytatelné díry. S pár zastávkami jsme to
ale vyjeli a navíc nám zase začalo být teplo. 
U Nebušic jsme kvůli tužbě jet co nejvíc po
hranici Prahy udělali nesmyslnou věc. Sjeli přes
Horoměřice dolů do Tichého údolí u Únětic a
poté zas nahoru do Suchdola. Ano, takhle
vede hranice. Za to nás ale v údolí čekaly
výborné domácí koláče ve vyhlášené
restauraci U Lasíků. Objezd Prahy jsme
zakončili sjetím k Vltavě a přejetím Trojské
lávky na druhý břeh, kde jsme toto
dobrodružství začali. Zakončili jsme tak kruh. 

(Pajdák)

Projížděli jsme více méně po asfaltu polní
krajinou, kterou dobře znám z výletů ze svých
bydlišť. Cesta krásně ubíhala, i když občas jsme
si říkali, proč takhle nesmyslně kličkujeme. No,
snažili jsme se co nejvěrněji kopírovat hranice.
Pampeliška nás tentokrát docela hnal, aby byl
čas na kešky. Po cestě jsme jich sesbírali asi
deset. Průjezd známými místy jižní částí Prahy byl
občas nudný. Je to tu hodně zastavěné, a tak
jsme projížděli městem víc než vesnicemi.
Zajímavý je ale vrch Kamínek u Dolních Břežan,
kde je na vrchu rozhledna ve tvaru objektivu
starého fotoaparátu. Cestu po hranici jsme
končili krásným dlouhým sjezdem z Točné k
Vltavě.
   Už se nám nikam nechtělo, ale nějak jsme se
shodli, že musíme na ten nejjižnější bod. Je to asi
čtyři kilometry tam a zpět po narvané
cyklostezce. Moc nás ti lidé nebavili, ale za ten
betonový patník to stálo. Cestou zpět domů
jsme uřízli s Pampeliškou pruty na pomlázky. Blížily
se totiž Velikonoce. 

 Jih – západ – sever
Poslední výlet jsme dali zase jen ve dvou s
Pampeliškou. Začali jsme na Zbraslavi, takže
nás po prvních pár kilometrech čekalo největší
stoupání – Radotínské údolí. Byli jsme za to ale
rádi, protože na polích kolem Berounky a Vltavy
foukal studený vítr. Nakonec to byl celkem
příjemný kopec a za chvíli jsme byli nahoře.
Jakmile jsme vyjeli z lesa, zase začalo foukat, a
tak jsme se střídali ve vláčku. Ten vzadu nemusel
moc šlapat, ale ten vepředu makal o sto šest. 
   Svačinu jsme si dali v Sobíně u rybníka. Tam
zrovna nefoukalo a navíc poprvé za celý den
vysvitlo slunce. 



Tento umělec strávil osm let vytvořením této stromové židle. Ohýbal větve do požadovaného
směru a vždy čekal, až povyrostou. Ten musí být ale trpělivý.
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ŽIDLIČKA ZE STROMU

Foto: Peter Cook

DÁM DÍTĚ NA SPORT. SKVĚLÝ NÁPAD!
Coby rodič jsem dal své dítě v dobré víře na házenou, že jako bude rozvíjet tělo i ducha. Že se
zocelí a bude ve formě. "Jsi dobrý otec, Dominiku." znělo mi hlavou, když jsem kluka na házenou
zapisoval. "Jsi dobrý otec a osud tě odmění štěstím a blahobytem" říkal jsem si.
Ani prd. Žádný štěstí, žádný blahobyt. Ty vado, oni mají turnaje. To znamená, že o víkendu musím
brzo vstávat. Vysvětlit dítěti, že o víkendu vstávat a jít na turnaj házený, která ho nebaví, je
lepší než o víkendu například dlouho vstávat a pak hrát Minecraft.
A úplně nejlepší na tom je, že je to celý koncentrovaný vopruz. Je tady asi sedm týmů, takže když
Čeňkův tým odehraje zápas, další je až tak za hodinu. Mezi tím tady sedím a koukám na zápasy
cizích týmů, kde hrajou cizí děti, co to vůbec neumí a absolutně mě to nebaví ani nezajímá a
kvůli tomuhle blbému postu, co v řevu a hulákání masy cizích fakanů píšu asi hodinu, mi dochází
baterka v mobilu. Až mi dojde, půjdu se zabít.

Zdroj: Facebook Deníček moderního fotra
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 Zdroj: Facebook Medici PRO Očkování 

OČKOVÁNÍ FUNGUJE, I KDYŽ
POLOVINA LIDÍ V NEMOCNICÍCH JSOU
OČKOVANÍ
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 Zdroje: Fungold.cz, Instagram skaut_naslano, Opičák

FÁKT VTIPNÁ STRÁNKA
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 Zdroje: Opičák, Facebook Do lesa na laně

DRUHÁ FÁKT VTIPNÁ STRÁNKA
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NA ZÁCHOD V PRAZE ZADARMO
ODSKOČIT SI DÍKY NOUZOVCE! 
Už se Vám někdy stalo, že nebylo kam si
naléhavě odskočit? Praha 3 teď zavedla
službu s názvem “Nouzovka”. Jde o síť míst, kde si
můžete zdarma zajít na toaletu. Poznáte je
podle téhle zřetelné samolepky.

Zdroj: Facebook prahazdarma.cz - akce a
život v Praze

Do projektu se zatím zapojilo 28 míst, jsou to
restaurace a kulturní instituce jako Prostor 39
nebo divadlo Ponec nebo ve vlastnictví
Městské části Praha 3. Označeny jsou také
„tojtojky“ u hřišť.
   Důležité je zmínit, že trojka není první, která se
do takového projektu pustila. Průkopníkem v
Praze je Praha 7, v Nuslích ho rozjely místní
spolky. Tam proběhla dohoda s místními
restauracemi.
   Vůbec poprvé v Česku se “otevřené” toalety
objevily už v roce 2016 v Plzni.
   Praha 3 vyzývá další gastro provozy, aby se
zapojily. Mapu již funkčních míst najdete zde:
https://1url.cz/QKD2L 

CO SE DĚJE NA KANÁRECH
Just want to share this mind-blowing post by
@esrigram highlighting the lava flow path of
the recent eruptions on south side of La
Palma #CanaryIslands that have been
going on for over a month. There are
literally “lava falls” off the steep cliffs.

Wow. Just…wow.

Zdroj: Facebook Geography Now
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Údolí Botiče bylo ještě většinu 19. století
zelinářskou zahradou, budoucí osud území však
určila výstavba dráhy císaře Františka Josefa.
Přelomovým byl rok 1880, kdy vzniklo nádraží.
Zahrady začaly zaplňovat nejprve drobné
řemeslnické dílny, později vznikaly stále větší
továrny, mnohdy evropského i celosvětového
významu.

 

Snímek Vršovic pořízený z vrchu Bohdalce v
roce 1926. Vlevo od Moskevské jsou
zdokumentovány počátky průmyslu v oblasti
Na Louži, vpravo pak vidíme budovy
Waldesovy továrny. V popředí je jedna z
prvních vršovických továren č.p. 301, zvaná
Bosna. Byl to závod na vyškvařování loje,
což vysvětluje nutnost odlehlého umístění.

Oblast Na Louži (kolem dnešní Přípotoční) byla
často zaplavovaná, neboť je to místo soutoku
Botiče a dnes zaniklého Strašnického potoka
(který dal také Přípotoční ulici název). Domovní
bloky zde tak vznikly až po regulaci potoka ve
30. letech. Továrny vyrůstaly v místech, kde se
terén mírně zvedá směrem k trati (oblast Na
Stráni), a také kolem třídy Krále Jiřího (dnešní
Vršovická).

 

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO: PRŮMYSL
VE VRŠOVICÍCH
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Na tomto snímku vidíme továrnu Josef Feigl,
jemné pánské prádlo. Vnuk zakladatele továrny
zahájil provoz ve Vršovicích v roce 1906.
Vyráběly se zde spodky, košile i pyžama značky
Zvon.

 

Budova byla zbořena v roce 1984 při
rozšiřování Vršovické ulice. Dnes na místě stojí
tento dům.

Jindřich Waldes začínal s výrobou drobných
kovových předmětů (sponky, náprstky,
napínáčky a další) v malé dílně v Holešovicích
s jedním dělníkem, jedním učněm a jedním
šlapacím strojem. Přes Karlín se pak dostali do
Vršovic, kde v roce 1908 vyrostla továrna, zde
v poněkud idealizovaném zobrazení.
   

Rozvoj továrny byl tažen zejména obrovským
úspěchem stiskacích knoflíků vlastní
konstrukce – patentek. Dobrým tahem bylo
zavedení značky Koh-i-noor a loga s dívkou
s patentkou na oku. Logo vzniklo nejprve
jako fotografie modelky, tu potom překreslil
František Kupka a graficky zpracoval
Vojtěch Preissig. Na pozadí vidíme komín
Orionky, v popředí nouzovou kolonii při
Křeslické ulici.

VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO: PRŮMYSL
VE VRŠOVICÍCH
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VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO: PRŮMYSL
VE VRŠOVICÍCH
Zde kromě výše zmíněných továren vidíme
podél Moskevské ulice za mostem areál firmy
Zbrojovka Praga, kde se po vzniku republiky
vyráběly pistole a kulomety. V roce 1923
vyrostla typická věžička trafostanice, která se
však nezachovala. Další budovy jsou částečně
zachovány, ne však v původní podobě. Za
továrnou je vidět vstupní brána Edenu.

 

Ve Vršovicích se nacházely desítky dalších
dílen a továren, o většině z nich však již
nelze dohledat žádné informace. Zde jsou
například vidět drobnější haly v místech
dnešního OC Eden. Snímek je z roku 1960.

Zdroj: Facebook Michal Kabát

S OPIČÁKEM DO KNIHOVNY
ANEB CO ČÍST
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S OPIČÁKEM DO KNIHOVNY
ANEB CO ČÍST

V minulém Škrpálu napsal Opičák v textu
„PLNÍME STEZKU SPORTU Orientační běh“
toto: „Děti běhaly s mapou ve velkém měřítku
a navíc to nebyla mapa orienťácká, ale
mapa pro turisty stažená ze serveru Mapy.cz.“

 

Vymezuji se proti jeho použití slova velké
měřítko, jelikož je použito ve špatném
významu.

KRITIKA POUŽITÍ VÝRAZU VE
ČLÁNKU OD OPIČÁKA VYŠLÉM V
POUTNÍKOVĚ ŠKRPÁLU Č. 34
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Použili bychom to například, kdybychom chtěli
zakreslit mapu pohybu šneka za jednu hodinu.
Nejpraktičtější je výběr měřítkového čísla ze
zavedené měřítkové řady státních
topografických děl, tedy v české kartografii
1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 apod...
   Za naprosto nevhodné se považují měřítka
jako 1: 050 000 nebo 1: 54 345. (3)
 Jinými slovy: Opičák napsal, že jste běhali s
málo podrobnou mapou a byla to spíš středně
podrobná mapa.

(Pajdák)
 

Měřítka umožňují vytvořit si přibližnou představu
o podrobnosti mapy a lze je podle toho členit
na měřítka velká, střední a malá. Měřítko mapy
lze definovat jako „poměr nezkreslené délky na
mapě a odpovídající délky na referenční
ploše“. (1)
  Uvedená definice ale není univerzální,
protože existují zobrazení, která nezachovávají
délky, tj. neexistují u nich nezkreslené délky
(jednoduše jsou všechny délky na mapě v jiném
poměru k realitě). V tomto případě je možné
upravit definici měřítka na „poměr zmenšení
referenční plochy, ze které mapa vznikla“. (1)
Tato definice je sice univerzální, ale pro běžný
život příliš abstraktní, proto je dostačující užívat
definici s nezkreslenými délkami.
   Dělení map podle měřítka pochází dle
smluvených kritérií. Čím větší je číslo ve
jmenovateli (tj na pravé straně vedle znaku „:“),
tím se jedná o mapu menšího měřítka.
Následující dělení vychází z monografie
Konečný et al. (2)

Mapy velkého měřítka
1 : 1 – 1 : 200 000
Mapy středního měřítka
1 : 200 000 – 1 : 1 000 000
Mapy malého měřítka
1 : 1 000 000 – 1 : ∞

Nenechte se zmást, měřítkové číslo, tj. číslo ve
jmenovateli může být i menší než 1. Např. 1 : 0,1
znamená, že mapa je desetkrát větší než realita.

Mapa malého měřítka. Zdroj: ČÚZK

Mapa středního měřítka. Zdroj: ČÚZK

KRITIKA POUŽITÍ VÝRAZU VE
ČLÁNKU OD OPIČÁKA VYŠLÉM V
POUTNÍKOVĚ ŠKRPÁLU Č. 34
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KRITIKA POUŽITÍ VÝRAZU VE
ČLÁNKU OD OPIČÁKA VYŠLÉM V
POUTNÍKOVĚ ŠKRPÁLU Č. 34

ZDROJE:
1 Miklín, Jan – Dušek, Radek – Krtička, Luděk –
Kaláb, Oto (2018). Tvorba map. Ostrava:
Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-
017-4, 302 stran.
2 Konečný M. – Kaplan V. – Keprtová K. –
Podhrázský Z. – Stachoň Z. – Tajovská K.
(2009). Kartografie a geoinformatika,
multimediální učebnice. Brno: Geografický
ústav PřF MU Brno. Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20081011221
054/http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kart
ografie/obsah.php?show=22&&jazyk=cz
[cit. 2021-11-14].
3. Kaňok, Jaromír – Voženílek Vít (2007). 2.
díl seriálu Chyby v mapách. Geobusiness,
str. 38. ISSN 1802-4521

Mapa velkého měřítka. Zdroj: ČÚZK

TENTO OBŘÍ SMAJLÍK STROMŮ
VÍTÁ ŘIDIČE V OKRESE POLK
KAŽDÝ PODZIM 

Jižně od Oregonu, mezi městy Willamina a
Grand Ronde, stromy ve vlastnictví firmy
Hampton Lumber tvoří každý podzim obří smajlík.
Mluvčí společnosti Hampton Lumber  Kristin
Rasmussen v e-mailu uvedla, že smajlík byl
navržen a zasazen v roce 2011 spolumajitelem
Hampton Lumber Davidem Hamptonem a
tehdejším manažerem společnosti Timberland
Dennisem Creelem. „Po každé sklizni začnou naši
lesníci plánovat proces zalesňování,“ napsala.
"Obvykle vysazují různé původní druhy v
závislosti na nadmořské výšce a půdních 

Zdroj: oregonlive.com
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podmínkách, včetně douglasky, jedlovce
západní, ušlechtilé jedle a západního
červeného cedru." V roce 2011 vytvořil
Hampton Lumber návrh vysazením směsi
douglasky a modřínu během zalesňování
oblasti. 
   Zatímco oči a ústa byly osázeny douglaskou,
smajlík byl vytvořen výsadbou modřínů. „Modřín
má jehličí, které na podzim žloutne a opadává,
a proto je v tomto ročním období nejlépe vidět
smajlík,“ napsal Rasmussen. Zalesňovací četa
použila lano k vykreslení kruhu a triangulaci
místa pro oči a ústa. Obličej má průměr asi 300
stop (pozn. red. 91,44 m). Kolemjdoucí budou
moci vidět usměvavou tvář každý podzim po
dalších 30–50 let, dokud nebudou stromy
připraveny k těžbě a zpracování na řezivo na
pilách Hampton ve Willamině a Tillamooku.

TENTO OBŘÍ SMAJLÍK STROMŮ
VÍTÁ ŘIDIČE V OKRESE POLK
KAŽDÝ PODZIM 

Zdroj: oregonlive.com

A kde se ten smajlík nachází?. Zdroj: Mapy.cz

Zdroj článku: Oregonlive.com
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POZVÁNKA NA
PRVNÍ TABOR V
HISTORII
NAŠICH ZEMÍ

ČTYŘI RADY

ASTRONOMICKÉ OKÉNKO
4. díl: Zima
Když se pořádně nabalíte a půjdete
pozorovat noční oblohu, naskytne se vám
úžasná podívaná! Výhodou zimy je to, že
slunce zapadá velmi brzy, tudíž můžete první
hvězdy zahlédnout i například po cestě ze
schůzky. Pokud tedy budete mít štěstí a bude
tam zrovna málo svítících lamp a nebude
oblačno.

Co váš pohled upoutá asi jako první, je
souhvězdí Orion. Jeho pás je jeden z
nejznámějších objektů na (zimní) obloze. 
   Býk, prohánějící se oblohou s kuřátky na
zádech, vašemu zraku také určitě neunikne. 
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ASTRONOMICKÉ OKÉNKO
4. díl: Zima

Odpovědi na otázky z minulého dílu:

Víte, co je to galaxie?
Galaxie jsou takové domovy hvězd. Nachází
se v nich biliony hvězdných soustav. Toto
číslo je pro nás nepředstavitelné a v tom je
kouzlo vesmíru. Uprostřed galaxií se nachází
černé díry, i ta naše, Mléčná dráha, jednu
má. 

Víte, jaká jsou zvířetníková souhvězdí?
Čím jsou výjimečná? Kolik jich je?
Zvířetníková souhvězdí, nebo také souhvězdí
obratníků, jsou ta, dle kterých se jmenují naše
"znamení" (tzn. Rak, Panna, Váhy, Beran...).
Těmito souhvězdími prochází Slunce, Měsíc a
planety během roku - v jiných souhvězdích je
nenajdeme. 
   A kolik že jich je? Nabízelo by se říct 12 -
stejně jako měsíců v roce, ale ve skutečnosti
je jich 13, protože zemská osa se nám
(nepatrně, ale přece) hýbe a už nějakou
dobu se Slunce, Měsíc i planety mohou
promítnout taktéž do souhvězdí Hadonoše. 
Co myslíte, bude to pro nás znamenat
přidání znamení do horoskopu? 

Víte, co je to pegas?
Pegas je bájné zvíře, které má podobu
okřídleného koně. Dle řecké mytologie se má
jednat o syna boha Poseidona a Medúsy.

Víte, čeho je bůh Poseidon? Jaká planeta
se podle něj jmenuje? A kdo byla
Medúsa?
Co jsou tzv. Kuřátka, která se vezou
Býkovi na zádech?
Víte, co je to mlhovina?

Otázky na příště:

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

(Fčela)

Astronomické okénko pro Poutníky pravidelně
píše Fčela. 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.

mailto:maja@oddilpoutnici.cz
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MODERNÍ JAZYK
Kdo je to hejtr?
Člověk, který píše nenávistné příspěvky.

Co uděláte, když jdete něco „čekovat“?
Něco si prohlédnete, zkontrolujete to.

Jak uděláte „selfíčko“?
Vyfotíte sami sebe.

Co jste udělali, když jste něco
„vyhajpovali“?
Vzbudili jste kolem toho velký, až přehnaný
rozruch.

Co je to fake [fejk]?
něco nepravého

Co děláte, když „čilujete“?
odpočíváte
Kdo je to „lúzr“?
Člověk, který má smůlu, ztroskotanec.

Jaká je věc, o které řeknete, že je to
„hipsteřina“?
Alternativní, dříve nekomerční, dnes mnohdy i
komerční a leckdy drahá.

Kdy užijete slovo „rulez“?
Když něčemu hodně fandíte.
Kdo je to lamer?
Neschopný ňouma, původně kdo neumí dobře
s počítačem.

Kdo je to troll?
Nenávistný účastník internetových diskusí.

Co je to hoax?
Falešná zpráva, novinářská kachna, výmysl,
podvod nebo prachobyčejná lež.

Co je to „topovka“?
Věc, která je nejlepší svého druhu.

Co to je „felení“?
Posezení s přáteli.

(Opičák)

JE-LI TO, NE JELITO

Opravdu? Podívej se na stranu 39.

Mikina se nepíše mikyna.
Správně je dorazte, ne doražte.
Píše se přihlaste se. Nikoli přihlašte
se.
Vampýr se nepíše s měkkým i.
Slovo tamější neobsahuje
písmeno n.
Tokio se nepíše s ypsilonem.
Neandertálec se nepíše jako
neandrtálec.
Vánoce se píší na začátku vždy 
 s velkým V. Slovo vánoční ne.

(Opičák)

JISTÉ VŠAK JE
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PRVNÍ
KOLOBĚŽKOVÝ
ZÁVOD V ČESKU 

ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ

Zdroj: Facebook Milan Mikin AppelZdroj: Kniha Skautské století

VLADO PIECKY A VELKOLEPÁ
ZÁCHRANA EKOSYSTÉMU 
Vlado Piecky se od začátku 20. století
potuloval v oblasti Slovenského ráje.
Dokumentoval zde jako první člověk pionýrské
porosty na mělkých karbonátových a
bazických substrátech svazu Alysso-Sedion
albi. Nákresy prováděl jakožto rytiny do
opadané borovickové kůry, aby šetřil přírodu
od drancování lesů k výrobě papíru. Tyto
nákresy později předal do rukou Ladislavu
Adamcovi jakožto tehdejšímu předsedovi
vlády. Ten následně ihned protlačil skrz 

politické mašinérie Pieckého návrh na
vyhlášení Slovenského ráje jakožto národního
parku. To se stalo roku 1988. Při jedné z
takových badatelských výprav do krajiny roku
1911 spatřil v tehdy ještě bezejmenné úžině
Alexandera Mervaye se svými společníky.
   Snažili se tehdy jako prvovýstup zdolat úžinu
s několika vodopády o převýšení 378 metrů.
Piecky je pozoroval shora, jak se domlouvají
na zdolání největšího vodopádu, který se zde
nachází. Duchapřítomně si však všiml, že mají v 
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rukou kladívka a majzlíky pro vysekání stupňů.
To by nenávratně poničilo místní skaliska.
Zároveň zřel v jejich rukou kartáče s kovovými
štětinami. Obával se - což se mu posléze
potvrdilo - o poničení jedinečného
ekosystému v dané lokalitě.

Piecky odvětil, že to není za potřebí. Naopak
on poklekl do vody na kolena a uklonil se
před pochopením Alexandera.
   Vlado Piecky ještě stihl obdarovat přítomné
buchtami, které pro ně napekl v hliněné peci,
kterou narychlo vyrobil, a po obědě již mohli
dobrodruzi zdolat velký vodopád bez
narušení místní vegetace.
   Během jejich hodování totiž Vlado Piecky
vyrobil ze spadlého stromu žebřík. Strom
nejprve ohobloval svým zánovním hoblíkem,
který měl pro strýčka příhodu po ruce na
každou cestu do Slovenského ráje. To udělal
proto, aby se nikdo neporanil o třísku. 
   Následně do kmene vysekal stupně o sklonu
45°. Namísto úhloměru mu postačilo znát
primitivní geometrii trojúhelníku. Jako sekyrka mu
postačilo špičaté vyznamenání s ostrými
hranami, které dostal za statečnost, když na
území Libye v italsko-turecké válce pomohl
svým tělem ochránit mláďata gazel před
jiskrami z pušek v bitvě o Tripolis. Ocenění
nechtěl přijmout, ale bylo mu trapné vrátit ho,
když mu řekli, že je to ocenění za pomoc
přírodě.

VLADO PIECKY A VELKOLEPÁ
ZÁCHRANA EKOSYSTÉMU 

Vlado Piecky si z košile a deky vytvořil jakýsi
primitivní padák a seskočil pár metrů dolů, aby
přistál přímo u překvapené skupinky. Ti se na
něj prve obořili s tím, že chtějí mít zapsaný
prvovýstup pouze oni. Vlado Piecky jim smířlivě
vysvětlil, že jim prvenství nemíní vzít.
   Ukázal jim však vzácné porosty vegetace
svazu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion. Zároveň ukázal prstem na
vzdálenější oligotrofné a mezotrofné stojaté
vody s vegetací tříd Littorelletea uniflorae a
Isoëto-Nanojuncetea. Alexander Mervay
ihned pochopil o jakou vzácnost se jedná a
Pieckému poděkoval. Chtěl se klanět, ale 
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Vlado Piecky své slávě neuniknul. Alexander
Mervay roklinu pojmenoval dle něj. Vlado
Piecky ho sice poté kontaktoval s tím, že má
úžinu přejmenovat, neboť nechtěl být takto
slavný, ale v lidech tento název už zůstal
zakořeněný. Alexander se zastyděl, a tak se
alespoň snažil lid obelstít tím, že rokli
pojmenoval dle toho, že v době výstupu
zhotovili pícku na pečení buchet, a proto tak
úžinu pojmenovali. Sice Vladovi chtěli alespoň
poděkovat tak, že by veřejnosti řekli, kdo
pícku zhotovil, ale Vlado Piecky řekl, že
taková malá lež nikomu neuškodí a rozhodně
nechce být slavný jen kvůli tomu, že zachránil
místní ekosystém. Mnohem víc ho prý potěší,
když úžinu vyhlásí jako národní rezervaci do
doby, než dokončí své rytiny a zkusí se zasadit

o vznik národní přírodní rezervace Slovenský
ráj. Piecky musel za svou myšlenku ještě nějaký
čas bojovat, ale povedlo se. Chráněné území
bylo vyhlášeno roku 1976.
   Slováci tuto úžinu dodnes uctívají. Ti, kdo
příběh o jejím skutečném pojmenování znají, i
ti, kteří ne. Pajdák s Evou se pokusili najít
důkaz. Že si to jen někdo nevymyslel. Povedlo
se! Jeli na Slovensko jen proto, aby zjistili, zda
je to všechno pravda. A našli ho.
   Podívejte se na fotky, které každého
Slováka lákají na ono památné místo. Je to v
podstatě taková slovenská obdoba Mekky,
tedy poutního místa. Pro orientaci přikládám i
mapku přesné lokace.

 
(Opičák)

VLADO PIECKY A VELKOLEPÁ
ZÁCHRANA EKOSYSTÉMU 

Zdroj: slovensky-raj.estranky.sk
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CO JSEM DĚLALA, KDYŽ…
Každý Poutník tráví nějak své volné chvíle. Já s
Brňákem se na podzim rádi vydáváme do
různých zákoutí světa, kde načerpáme ještě
nějaké teplo, slunce a odpočineme si. 
Letošní podzim jsme vyrazili na krásný ostrov
Kypr. Největšími zvláštnostmi bylo hned několik
věcí. První je, že se na Kypru jezdí po levé
straně, a i volant je v autě na druhé straně,
než jsme zvyklí. Druhou velkou zvláštností je, že
i když se jedná o poměrně malý ostrov, který
projedete za několik hodin autem, tak je
rozdělen hned na dva státy. Jižní a trochu
větší část má Řecko a severní část má
Turecko. Souvisí s tím i to, jaké náboženství na
jaké straně převládá. Na jihu najdeme spíše
křesťanství, a proto jsou všude možné
kostelíčky a kaple, a na severu najdeme islám
společně s mešitami.
Ostrov má velmi bohatou minulost, a to
především díky jeho poloze. 
S Brňákem jsme se rozhodli, že si půjčíme auto
a procestujeme velkou část jižního ostrova. Asi
nejhezčí bylo znovu vidět mořskou želvu
plavat a dopřát si několik desítek minut v její
přítomnosti. 
Navštívili jsme krásná místa, jako Afroditinu
pláž, která je známá tím, že krásná bohyně
Afrodita, zrozená z mořské pěny, tažená na
velké mušli delfíny, poprvé vstoupila na zemský
povrch právě na tomto místě. Také se praví,
že kolikrát obeplaveš jeden z kamenů u této
pláže, o tolik let omládneš. S Brňákem jsme měli
v plánu tak 10 koleček, ale počasí nám
nepřálo a byly obrovské vlny a proudy. No
musíme zůstat pořád mladí, jak jsme :-D 
Vydali jsme se také do hlavního města Nikósia,
které je zvláštní tím, že jeho polovina je řecká
a druhá je turecká. Přesně uprostřed města,
kde se táhne široká a krásná pěší třída, se

nachází takzvaná zelená linie, která dělí obě
části. Je kouzelné, že při přechodu se
opravdu ocitnete jak v jiném světě. 
Na části jižní je všude baklava, jsou tam
dražší obchody a mluví se řecky. Oblečení je
takové, jaké ho známe. 
Po přechodu do severní části města se
ocitneme při turecké hudbě někde, kde se
prodává kebab, lidé mluví turecky, ženy jsou
zahalené a celkově jsou lidé oblečení jinak. I
mentalita jednotlivých národů, které
převládají na obou částech, je poznat.
Celkově je Kypr opravdu velice zajímavým
místem, kde se můžete setkat i třeba s tím, že
jeden den kitujete na moři a druhý den si
jedete zalyžovat na místní sjezdovku :-D 
Kdo má rád dobrodružství, tak by se sem měl
někdy vydat a objevit také svůj kousek Kypru
😊

(Bláťa)
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SRAŽENÝ MOTORKÁŘ! CO JSME S
NÍM UDĚLALI?
Středa 3. 11. 2021, je 10 dní po mém
absolvování základního zdravotnického kurzu
ZDrSEM REAGUJ a 4 roky od absolvování
zdravotníka zotavovacích akcí od První
pomoci na PřF UK.

 „Proč tam na zemi leží člověk?“, otázka šéfa
mne vytrhne od monotónní práce na počítači.
Rychle pohlédnu z okna, druhý kolega vedle
mne kouká také. Rychle se orientuji v situaci.
Venku na křižovatce leží člověk, dobíhají k
němu tři lidi a jeden telefonuje. Aha, takže
volá záchranku. Má cenu tam vůbec jít, nebo
to budeme celé jen pozorovat? V pár
vteřinách se rozhoduji a vyrážím. Kolega
prohlásí, že mám přeci ten zdravotnický kurz.
Přemýšlím nad rukavicemi, které nosím stále v
batohu. Pohledem zavadím o místo, kde se
nacházejí, ale neberu je. Proč? To zpětně
úplně nevím. Asi nastalo tunelové vidění.
Přestože o něm vím, stejně nastalo. Po
schodech do přízemí přemítám, co se asi
stalo. Auto asi nabouralo chodce. Ale proč se
ten člověk nehýbá?
   Po otevření vchodových dveří uvidím
motorku. Aha, takže auto sejmulo motorkáře.
Rychlým krokem docházím na místo s tím, že
předem kontroluji situaci (1. krok záchrany zní:
"rozhlédni se"). Všechna auta i tramvaj stojí,
mají blikačky. Zraněný je ve směru jízdy za
nabouraným autem, takže relativně v bezpečí.
Nikdo nemá vesty. Napadne mne, že by je
bylo dobré mít, ale situace je bezpečná, tak
přicházím ke zraněnému a ptám se ostatních,
zda nepotřebují pomoct. Prý motorkář
komunikuje a může hýbat končetinami. Bolí ho 

noha a třísla. Je to povoláním hasič, takže asi
sám o sobě ví, že se nemá hýbat. Zároveň je
otřesený a mluví pomalu a potichu.
   Na místě jsme čtyři zachraňující. Řidič
nabouraného auta, který je z toho špatný a
jen sedí na bobku u zraněného, pán volající
záchranku a reagující podle jejich pokynů,
paní jen tak stojící a já. Přijde mi, že jsem k
situaci přišel pozdě a nemám moc co dělat.
Stejně musíme počkat na záchranku. V tu chvíli
pán vytahává klíčky z motorky a dává je
motorkáři do brašny. Přesně podle pokynů
záchranky. Také říká, že ho musíme zateplit.
Oznamuji, že hned skočím do kanceláře pro
teplé bundy (2. krok záchrany: "reaguj"). 
   Běžím pro bundy a ostatní najdou v autě
izofólii a položí ji přes motorkáře. Je větrno, a
tak fólie povlává ve větru. Přicházím s
bundami a házím je na tělo od krku dolů.
Přitom to oznamuji zraněnému, aby ho to
nepřekvapilo. 

Situace nehody 
Zdroj: Mapy.cz, úprava Pajdák

← První pomoc u Poutníků
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SRAŽENÝ MOTORKÁŘ! CO JSME S
NÍM UDĚLALI?

·Všichni jsme si měli vzít vesty, když byl v
mezidobí čas.
·Měl jsem motorkářovi držet hlavu, bylo
podezření na poranění páteře.
·Mohli jsme organizovat dopravu, aby
nenastala další nehoda.

Rychlé zavolání záchranky a konání dle
jejich pokynů.
·Zapnuté blikačky.
·Zateplení nejen izofolií, ale i bundami.
·Komunikace s pacientem a kontrolování
jeho stavu.
·Předání informací policistům, kteří je poté
předali záchranářům.

  infekce a neztrácel vteřiny hledáním        
 náhradního řešení.

Co jsem udělal dobře? Co jsme udělali
dobře?

(Pajdák)

·Již při vyběhnutí z kanceláře jsem si mohl
vzít rukavice. Působil bych důvěryhodněji
a zároveň, pokud by byla na místě krev,
bych se mohl motorkáře
dotýkat/zastavovat krvácení bez obavy 

Mezitím se některá auta pokoušejí situaci
objíždět. Vzniká z toho docela nebezpečná
situace, kdy auta přejíždí tramvajové koleje a
vjíždí do protisměru, přestože nic moc nevidí.
Nikdo z nás, včetně tramvajáka stojícího před
svým vozidlem, jim nejde ukazovat. Přemýšlím o
možných vnitřních zraněních a kontroluji
pohledem, zda někde není vidět krev (3. krok
záchrany: "rozmýšlej"). 
   Uběhlo pár minut a policie je již na místě.
Brzdí pár metrů od zraněného, aby byla
situace bezpečnější. Předáváme jim informace
o stavu, oni se vyptávají ještě zraněného. Za
další minutku je tu záchranka. Vystupují dva
pánové v uniformě a jedna slečna bez, asi
nějaká medička. Policajt jim předá informace a
záchranáři si přebírají situaci. Sundávají
opatrně helmu, nasazují límec a dávají do
vakuové matrace. Ze srandy naší firmě
poděkují za bundy a odjíždí se zraněným do
nemocnice.
   Perličkou na tom všem bylo, že se záchranář
se zraněným hasičem znal. Když ho poznal,
začal mu tykat a trochu si z něj dělal srandu,
že mu rozstříhá oblečení na motorku. Zároveň
mu ale každý krok důsledně vysvětloval.   

Co jsem mohl udělat líp? Co jsme mohli
udělat lépe?

Situace nehody, pohled svrchu 
Zdroj: Mapy.cz, úprava Pajdák

← Stezka zdravovědy



V seriálu na pokračování vám v tomto díle představím Kubu. Kuba je v oddílu vedoucí a
zároveň nováček (ale pozor, už má Nováčkovskou zkoušku splněnou!). Díky tomuto článku
ho můžeme lépe poznat.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Kuba

Co tě nalákalo se dát k nám, k Poutníkům?
Opičákův Facebookový blog.

Máš nějaké další zkušenosti s „oddílováním“?
Šest let jsem dělal oddíláka, pak jednu půlku zdravotníka, a nakonec i hlavase. Mimo to
jsem ještě v Prázdninovce (Prázdninová škola Lipnice, pozn. red.), tak občas chystám
„tábory pro dospělé“.

Co ti zatím v Poutnících udělalo největší radost?
3P – Parta, podzimky, pjídlo

Téma tohoto čísla Škrpálu je Sportujeme po celý rok, jak jsi na tom ty se sportem?
Miluju se hejbat, ale kopat do míče mi nikdy nepřišlo zábavný. Tak jsem se radši deset let
věnoval Taekwon-Du. Kolem osmnáctin jsem bojování vyměnil za sport nejvyšší, tedy
pravidelné dobíhání tramvaje do práce. Nicméně teď se boji, nebo spíš tomu, jak se mu
vyhnout, opět vášnivě věnuji.



Bára – Borovice – protože u obou často najdete domečky pro skřítky.
Bebina – Dub – takovej důstojnej strom.
Bláťa – Akát – oba tvrdý a maj trny, ale uvnitř hrozně milý.
Brňák – Švestka – lepší referenci na Moravu už ve stromech nenajdu.
Fčela – Vánoční stromeček – oba šíří podobnou radost.
Fík – Znáte ten strom, na kterém rostly jitrnice? Tak tohle je jeho kolega přes salámy.
Koza – Korkovník – ten taky dělá spoustu užitečných věcí.
Opičák – Bříza – protože mu to taky dobře zapaluje.
Pajdák – Ginkgo – takovej strom-intelektuál.
Pěnkava – Olivovník – nevím proč, ale Pěnkava taky působí, že je z Řecka.
Pytlák – Javor – oba umí ty nejlepší sladký mňamky.
Vačice – Cedr – protože jsem cedr, stejně jako Vačici, naživo nikdy neviděl.
Vlčice – Habr – taky se ještě úplně neznáme, a to jsme se už viděli.
Ty – Topol – tohle nechám na čtenáři.

Kdybys měl jednotlivé vedoucí popsat pomocí jména stromu, jaký bys ke komu
přiřadil a proč?

Oblíbené zvíře?
Mamut.

Kdybys na sobě mohl změnit jednu věc, co by to bylo? A proč?
Pořídil bych si druhou hlavu, aby to učení rychlejc ubíhalo.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Kuba

Co ty a volný čas? Máš nějaký? A čemu ho
případně věnuješ?
S volným časem máme takový vztah na dálku. Tím, že
studuju a pracuju souběžně, je ho míň. Ale když už ho
vlastním, tak se rád saunuju, toulám po lesích, čtu jak
o život anebo vymýšlím hry na tábor a výpravy.

Máš nějaké motto, kterým se řídíš (nebo ho jen
rád používáš)?
Když polkneš, co máš na jazyku, bude ti to ležet v
žaludku.
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POZNEJ SVÉHO VEDOUCÍHO
Kuba

ZÁVĚREČNÝ OHEŇ
Každý náš tábor začíná a končí
slavnostním ohněm. Na tom se nic nemění.
Co se někdy trochu mění, je to, co přichází
po ohni. Tentokrát jsme psali vzkazy a ty
nakonec posílali do ohně. Napsal jsem víc,
než jen pár slov, a představa, že bych to,
co jsem sepsal, měl hodit do ohně, nebyla
můj „šálek čaje“. Nebyla to jen jediná věta,
ale o to ani tak nešlo. Rozhodl jsem se svůj
vzkaz do ohně nehodit a celý přečíst. Jak
šel čas, věnoval jsem se něčemu jinému a
když přišla ta hodina „há“ a už byli
připraveni i palivci, začal jsem hledat ten
svůj vzkaz... a nenašel ho.
   V podobných chvílích si říkám, jaký šotek
mi to schoval, ale je jasné, že jsem to
někam zkrátka položil sám. Na druhou
stranu mě to zbavilo dilematu, jak a co
udělat, nebo neudělat, protože jsem i v
těch posledních minutách přece jen váhal.
   Místo svého vzkazu jsem řekl jen pár slov
spatra a bylo vymalováno.
   Uplynul nějaký čas od posledního tábora
a když jsem konečně rozebíral materiál, co

Kde se vidíš za 10 let?
Nejčastěji v rodinným albu, když koukám na starý fotky rodičů.

Oblíbené mytologie – a proč?
Tyjo, těch je…

Jaké máš předsevzetí na rok 2022?
Užít si co nejvíc Erasmus.

jsem měl z léta doma, na co nenarazím? Ano,
správně, je to ta ztracená a opět nalezená
věc. Tak tedy tu to máte:
   Každý máme svůj svět. Nosíme ho stále s
sebou, je naším bohatstvím, naším útočištěm,
naším srdcem, myšlenkami, vším, čím jsme my.
Někdy se stává, že o ten svět tak trochu
přijdeme. Ale i tehdy není důvod vše vzdát.
Tak jako naděje umírá poslední, také i my,
každý z nás, má šanci a ne jednu, ale mnoho
šancí najít znovu ten svůj svět, byť trochu jiný,
ale přesto zase náš. Přišel jsem před lety o
svůj svět a nalezl jiný, stejně důležitý a krásný.
Ten můj svět jste vy, ať ti nejmenší, nebo
nejstarší. Jste to vy, kdo mi dáváte pocit
jedné velké rodiny. Děkuji za vše, za naději,
která se splnila, aniž bych od začátku doufal.
Každý má opravdu víc nadějí, než si zprvu
myslí.
   Nevzdávejte se, nepochybujte, mějte se
rádi a žijte blaze.

(Váš Michal, t. č. Vačice)
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DEKÁČ NENÍ OBCHOD
Pod širák a na výlety se dá chodit po celý rok.
Obzvláště s naším super vybavením. Tohle je
dobová reklama na spacáky dekáče.

P.S. Dekáč neni Decathlon, ale tento druh
dekového spacáku.

(Opičák)

POČÍTAČOVÁ
BEZPEČNOST: JAK

ZJISTIT, ZDA JE
SOUBOR BEZPEČNÝ
Jako uživatelé se můžeme snadno dostat do
situace, kdy potřebujeme vyzkoušet, zda je
nějaký soubor škodlivý či nikoliv. Například v
situaci, kdy se k nám dostane neznámý soubor,
který ke své práci potřebujeme otevřít. Co s
tím? V takových situacích nám může pomoci
nástroj VirusTotal. Co umí? Pokud sem daný
soubor nahrajeme, porovná ho VirusTotal s
databázemi více než 50 antivirových
programů. Pokud je soubor škodlivý a některá
z databází jeho závadnost eviduje, jsme o
tom informováni. Pokud neeviduje, tak je na to
tento nástroj krátký. 

(Opičák)

BARVA MOČI. JAK
POZNAT
DEHYDRATACI?
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SPORTUJME NA KOLE CELÝ ROK
V minulém čísle oddílového časopisu jste se
mohli dočíst o tom, že Praha každému, kdo má
zakoupenou legitku (Lítačku), poskytuje 2x15
minut na sdíleném kole denně zdarma.
Prakticky jsem to vyzkoušel a doufám, že toto
nezůstane jen v testovacím režimu. Ten bude
trvat do jara a pak se uvidí. Zjistil jsem, že 15
minut bohatě stačí na to, abych dojel v
podstatě kamkoli. Od práce u Nádraží
Vršovice na Synkáč, z Můstku na Staromák...
Zdá se to jako miniúsek, ale kolo dost zrychlí
cestu a zároveň mám vždycky dobrý pocit, že
"si prostě jen tak jedu - na pána".
   Pokud se chcete také svézt, zaregistrujte se
v aplikaci Rekola (to jsou ta růžová), nebo
Nextbike (mají u zadního kola na rámu
reklamy). Rekola vám strhnou z účtu tuším 1 Kč,
Nextbike pak 50 Kč (nenávratně, ale můžete
je využít, když pojedete déle než 15 minut).
Pak už jen aplikací kolo odemknete, svezete
se a při návratu zamknete, přičemž
nezapomenete v aplikaci kliknout na "vrátil
jsem kolo". Nextbike vám věří, u Rekola musíte
ještě kolo vyfotit.

Podstatný rozdíl je v tom, kde můžete kola
vrátit. Nextbike má po Praze hromadu stojanů.
Nikde jinde se kola vrátit nedají. Takže od nich
občas musíte pár ulic jít zase zpět, abyste
došli tam, kam opotřebujete. Vše je ale vidět
na mapě v aplikaci. Stojany jsou navíc na
vhodných místech (metro, náměstí apod.). U
Rekola je to jednodušší. Kde je na mapě
růžová zóna, tam lze kolo bez pokuty vrátit.
Po Praze je to téměř všude kolem centra. U
vzdálenějších lokací už je to horší a je nutné
najít vhodnou plochu. Končí to zhruba v
Nuslích až Vršovicích. Snad to budou
rozšiřovat.
   Tak co, kdo se zkusí projet třeba na
schůzku? Na jeden účet si můžete půjčit 2
kola, třeba pro svého nejlepšího kámoše z
Poutníků. A když kolo píchnete, tak kolo vrátíte
a o servis se postará provozovatel kola.
   Načti QR kód a zjistit 9 důvodů, proč
sdílená kola využívat!

(Opičák)

Zdroj: Pražská integrovaná doprava
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PŘÍCHOD ZIMY
Nad obzorem se stmívá,
slunce už zapadlo.
To se blíží zima,
"Kdepak jsi, námrazo?"

"Brzy tu budu,
však čas ještě není.
Slunce má ještě sílu,
teď čekalo by mě rozpuštění."

Měsíc už uplynul od té doby.
Venku se procházím,
říkám si kudy?
Námrazu nacházím,
na zmrzlé zemi.
Z procházky stává se potěšení.

Pokračuji dál po třpytivé cestě,
"kde bílé vločky, kde jste?"
"Za chvíli na zem se sneseme
a bílé Vánoce přineseme."

(Firefox)

A pak přišla zima
co změnila nám svět
co se stalo, stalo se
a nevezmeme zpět

Bylo ticho ve městech
bylo ticho v dolech
a osud nás roztočil
ve svých mlýnských kolech

K lepšímu snad změna vede
či u horšího zůstane
na jakou nás cestu svede
to teprve poznáme

A až ticho ustane
až se vrátí jaro
pak teprve zjistíme
zda to za to stálo

(Fčela)

ZIMNÍ BÁSEŇ

TVOŘÍME POEZII. #POEZIE_ZIJE
mám se. mám se. mám se. mám se. MÁM!
se dobře…
Nikdo tomu nevěří
Někdo vlastně jo, ale Nikdo je proti
MÁM SE DOBŘE
Nikdo se mě ptá
a Někdo za mě odpovídá
Hej, Někdo, mám se já?
To se mám
nebuď smutný…
nejsi sám

 

Já mám i tebe!
Tebe taky mám
MÁM SE DOBŘE
a Nikdo se ptá
Někdo asi pláče
to se mi snad zdá
Hej, Nikdo, mám se já?
to se mám
Někdo, nejsi sám
Ó, já se mám! 

(Fčela)

Básnička se nemusí rýmovat a může vzniknout i tak, že píšete to, co vás napadá. Technika tzv.
volného psaní může fungovat jak v poezii, tak v próze. Vyzkoušejte si napsat nějakou takovou
věc a nechte si ji otisknout ve Škrpálu! Pište na mail maja@oddipoutnici.cz. Těším se na vaše
výtvory!
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NAUČNÁ STEZKA
OLDŘICHOVSKÉ BUČINY

O podzimních prázdninách jsme s Opem jeli
navštívit sever naší krásné země. Důvod byl
prostý – Opičák, kluk ušatá, musel v sobotu do
školy, kterou má v Liberci.
   Výletů jsme měli několik, ale ráda bych vám
teď představila část toho nedělního, neb ta
nás provedla skvěle provedenou naučnou
stezkou.
   Naučná stezka Oldřichovské bučiny vede z
Oldřichovského sedla ke Skalnímu hradu.
Protože rádi chodíme proti proudu (a taky
proto, že jsme to nevěděli), prošli jsme stezku
opačným směrem.
   Vůbec to ale nevadilo, bylo to skvělé i tak
a aspoň jsme nemuseli jít po schodech nahoru.
"Na 18 zastaveních se návštěvníci seznámí s
přírodními poměry a zajímavostmi
nejzápadnější části Jizerských hor, která je
součástí NPR Jizerskohorské bučiny." Píše se v
popisu na Mapy.cz a mohu potvrdit, že s
místními přírodními poměry i zajímavostmi jsme
seznámeni.

Co tedy všechno můžete cestou vidět/zažít?
Můžete si poslechnout les, můžete se
rozhlédnout po okolí a spatřit hlavu zvířete,
které máte poznat.
   Dozvíte se rozdíly mezi přirozenými a umělými
lesy. Dozvíte se něco o místní fauně a flóře.
Můžete si vyzkoušet, jaké je sedět na bidýlku.
Cesta nás obohatila mnohými informacemi a
myslíme si, že kdyby takových naučných stezek
bylo více, rozhodně by to nebylo na škodu.
Pokud tedy někdy navštívíte kraj Liberecký a
budete chtít se něco dozvědět a užít si čas v
přírodě, doporučujeme si to projít!

(Fčela)
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KDYŽ SE ZAČALO ŠKRTIT A
PÁČIT, ŠLA JSEM OD TOHO

Ráda bych tímto příspěvkem přiblížila a
představila sport, který jsem dělala sedm let,
a tím je judo. A taky vám povyprávím o mně a
judu.
Je to bojový sport, styl japonského bojového
umění, který pochází z Tokia. Cílem juda je
naučit lidi, jak se bránit a v rámci obrany se
rozhodnout, zda chci protivníkovi ublížit
nebo nad ním jen získat kontrolu, aby mi
neublížil. Judo se používá jako sebeobrana,
ale nesmí se použít jako útok, pokud to není
nezbytné.
A jak jsem vlastně začala s judem já? Jednoho
dne jsme šli s taťkou... vlastně ani nevím odkud
nebo kam, ale potkali jsme taťky kamaráda,
který je trenérem juda. Dali se do řeči a on se
zeptal taťky, jestli bych nechtěla judo zkusit a
jestli umím kotoul. No a takhle to začalo.
Ve čtyřech letech jsem šla na svůj první
trénink. Už je to poměrně dost let zpátky,
takže si na první zážitky úplně nevzpomenu.
Co si ale pamatuji je, čím jsme začínali, což
byly kotouly, pády, až později techniku.
Trénovala jsem za SKP judo Benešov.
Během tréninků jsem začala poznávat
spoustu lidí, kde jsem si utvořila přátele, a to 

nejen z vrstevníků, ale i z trenérů. Naučila jsem
se i některá japonská slovíčka. Hlavně
názvosloví jednotlivých chvatů v judu, čísla,
úkony, části těla, a to proto, abychom na
zápase dobře rozuměli, co nám rozhodčí říká.
Po pár trénincích, kdy jsem už něco málo
uměla, jsem začala jezdit na zápasy. Bylo to
kolikrát opravdu náročné, ale pocit po
zápasech byl vždycky boží, i když
samozřejmě prohra se snášela hůře než
úspěch.
Uběhlo sedm let a já jsem skončila. Cítila jsem,
že v mé kategorii to začíná být poměrně
nebezpečné, protože se smí během zápasů
škrtit a páčit. Noo a to asi nebylo nic pro mě.
Tak jsem po sedmi letech skončila. Na jednu
stranu mě to mrzelo, ale život šel dál.
Jsem ráda, že jsem se díky judu mnohému
naučila. Velmi mě obohatilo. Dalo mi
disciplínu, přátele, fyzickou průpravu, znalost
určité sebeobrany, úctu, zážitky a mnoho
dalšího. Dodnes na toto období moc ráda
vzpomínám. Když tenhle příspěvek píšu, zase
si uvědomuji, že mi vlastně něco takového
chybí. A kdo ví, třeba se někdy k něčemu
takovému vrátím...

(Bebina)

Zdroj: ČTK
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FOTOSTRANA
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zakončení nohy koně, krávy atd.
kopyto ševcovské
dřevák, střevíc s dřevěnou podešví

vnitřnosti, střevo, konečník
potravinářský výrobek (jelito jako jídlo) =
směs masa + krve naditá do střeva
podlitina, modřina (což mi připomíná
právě onen rituál, když se to přežene)
velice nemotorný člověk (hanlivě)

Internet žil nějakou dobu tím, zda se v dětské
říkance pro stvrzení sázky / dohody píše je-li
to, nebo jelito. Vše začalo jedním příspěvkem
na Twitteru, pak už toho byl plný Facebook a
Instagram.
   Zatěžko hledat původní význam, dalo by
se asi hledat v archivech. Jen bych chtěl
připomenout, že se nemusí věc vztahovat
přímo k peklu, ačkoli se to v případě dětské
tématiky nabízí nasnadě.
   Koukněme se na význam říkanky. Vesměs
tvrdí: Je to pevné, potvrzené, schválené,
dané a TVRDÉ (což potvrzuje i haptické
zakončení).
   Pak ale můžeme soudit, že jelito může být
jen pro funkci zvukomalebnou, pro rýmovačku.
Význam slova kopyto je totiž mnohoznačný.

Jelito (bez pomlčky) na tom není jinak:

A ani nám moc nepomůže Český národní
korpus, neboť vyhledané fráze v KonTextu
jsou jen tyto:

Míváte při pití kávy někdy zdvižený malíček? V
USA tomuhle gestu říkají „pinky swear“, tedy
malíčkový slib. Používá se k utužení nějaké
dohody, příslibu nebo předsevzetí stejně jako
naše české „jelito, kopyto , platí to“. V Číně je
tohle gesto znakem neštěstí. Ale v Japonsku
naopak platí za symbol partnerské lásky. Tak si
vyberte… (časopis Tina)

(Opičák)
 

JE TO JELITO, NEBO JE-LI TO?

Zdroj: myshirt.cz

Tenhle kluk bude mít jelito určitě.
Autor: Neprakta

Tenhle kluk nebude mít jelito. Proč? Koukni se
na flim Páni kluci.

Zdroj: Film Páni kluci

https://www.facebook.com/CzechNatCorp/?__cft__[0]=AZViq-iZfM7CtF-dUVOMsIm2QHQNexnTiaojSzbMqHrSQld_PbuUCkboN0Bw63D7IK6BRHcCZFmUfxjcwAzBg4jBUSY8wAeztT4F4ExwYfPSFf47bDnBQPZY7CfUYa5yZVtwwkst81a9ujgwC93bzs0v&__tn__=kK-R
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GIRO 100 NA KOLOBĚŽCE vypráví o tom,
jak se dá prožít s koloběžkou 18 let. O tom,
co se nám během uplynulých osmnácti let na
koloběžce přihodilo.
   Sté Giro d´Italia a stá Tour de France na
koloběžce. Nejen o tom je tato kniha.
   Vypráví z větší části o stém Giro d´Italia,
které jsme absolvovali na jaře tohoto roku.
   Vrací se zpět do minulosti do okamžiků, kdy
jsme v minulém tisíciletí vyráželi na naše první
výlety, je plná příhod z našich pozdějších
expedic vedoucích daleko za hranice naší
vlasti, až k vysněnému sportovnímu cíli, Tour
de France na koloběžce. Šílené příhody,
veselé historky a sem tam nějaká ta smutná
životní pravda.
   Giro 100 ale není jen o koloběžkách. Je
také o životě, protože ten máme jen jeden a
je potřeba si ho užít.

Zdroj: databazeknih.cz

GIRO 100 NA KOLOBĚŽCE A
JINÉ PŘÍBĚHY

Knihu si můžeš zakoupit na koloběžkářském
webu kolobezky.kickbike.cz (QR kód) anebo
si ji můžeš zapůjčit v oddílové knihovně. Ozvi
se vedoucím.
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Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v
pohnutém roce 1968 do Prahy za
legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož
bezmezně obdivuje.
   V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu
retrospektivně vrací do stěžejních momentů
atletova sportovního i soukromého života a
spojuje se v komplexní portrét muže, jenž
neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední
závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen
na atletickém oválu. 
   Film vypráví o nezlomné síle vůle, která
dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém
světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí,
Emila a Dany Zátopkových, kteří navzdory
všem překážkám spolu strávili celý život.

Zdroj: ČSFD.cz

TIP NA FILM: ZÁTOPEK

Film je inspirován skutečnými událostmi. Orel Eddie
vypráví neuvěřitelný příběh Michaela „Eddieho”
Edwardse. Snílka, jenž sice nemá absolutně žádný
sportovní talent, i přesto je však rozhodnutý
reprezentovat Velkou Británii na olympiádě. To se mu
nakonec v roce 1988 podaří ve skoku na lyžích také
proto, že Velká Británie žádné skokany tehdy neměla.
Film plný odhodlání, dřiny a motivace reprezentovat svou
rodnou zemi natočil Dexter Fletcher a v hlavní roli se
představil Taron Egerton jako Eddie a Hugh Jackman
jako jeho trenér.

Další filmy z olympijského prostředí jsou například
Hokejový zázrak (2004) nebo Barva vítězství (2016).

Zdroj: Vojtěch Šelong

TIP NA FILM: OREL EDDIE

https://www.csfd.cz/tvurce/31151-emil-zatopek/
https://www.csfd.cz/tvurce/31071-dana-zatopkova/
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Jasně, sport je dobrý pro zdraví. O tom
žádná. A pro duševní pohodu. Pod to se
také podepíšu. Ale myslím, že může být
užitečný i jinak.
Nevím, kolika z vás se už někdy hodila
atletická abeceda. Nebo skok do písku a jiné
srandy, co nás jimi mořili učitelé na těláku. Ale
už jste byli někde sami po setmění?
Večerní metro, prázdná ulice, nebo třeba
sklep v paneláku? Říkali jste si někdy, že ten
chlap v tramvaji fakt divně koukal? Kdo ne,
tomu gratuluji. Pro ty ostatní tu mám malou
radu. 
Naučte se, co s tím dělat. Ne sami, ani z
internetu. Dokonce ani akční filmy nejsou
zrovna skvělá učebnice…
Začněte cvičit Krav Magu. Jak název vůbec
nenapovídá, je to bojový sport. Teda, spíš
základy sebeobrany. Nejde o to naučit se
kopat dva metry do vzduchu a u toho udělat
piruetu. 

 

JE SPORT K NĚČEMU?
Ale třeba jenom vědět, že když při chůzi
davem zvednete loket nahoru, budou vám
lidi sami trochu uhýbat. Nebo, že když voláte
o pomoc, tak je třeba volat na konkrétního
člověka (Haló, paní v rudém kabátě, ano vy,
prosím, zavolejte policii). Nestane se z vás
ninja. Ani mistr Tai Chi. Ale člověk, co ví, jak
včas správně reagovat, kdy se prát a kdy
utíkat, jak se praní vyhnout vůbec a jak
nepůsobit jako snadný cíl. Prostě – jak se
chovat bezpečně. A věřte, že potom se po
ulicích chodí líp. I když nemáte zrovna dva
metry. 

„Deset let mě v Karate učili, že před bojem
mám dát ruce dolu a uklonit se soupeři. Na
první hodině Krav Maga mi vysvětlili, že když
dám před bojem ruce dolu, tak dostanu přes
čumák.“ 

(Kuba)

Zdroj: krav-maga.cz
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ŠPATNÉ BÁSNĚ
Zpráva o stavu vegetace na pražských
mostech:
Na tom pražskym mostě 
nikde nic neroste. 
Nemá kde, prostě.

Báseň novopečených prarodičů:
Uka
vnuka.

7. 3.:
Sedmého třetí
vynesl jsem smetí,
to je už celkem dávno,
to to letí!

Ze života chudého Japonce:
Nemám moc peněz. 
Jen 
jen.

 
Autor básní: lk (2013–2020)

Zdroj: Facebook ŠPATNÉ BÁSNĚ

Špatné básně z Facebooku vyšly i knižně díky
podpoře na crowdfundingovém portálu. Kde
ji ale sehnat, netušíme. Budete si to muset
zjistit sami.
Anotace ke knize je následující:

Vydáváme knihu 
o válce Severu proti Jihu. 
Až na to, že to bude kniha s básničkama a o
tý válce tam nebude nic.

Zdroj fotek: Startovač projekt Špatné básně
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JAK JSEM SE DOSTALA KE SVÉMU
NEJOBLÍBENĚJŠÍMU SPORTU
Když jsem se dozvěděla téma dalšího čísla
Škrpálu, okamžitě jsem věděla, že budu chtít
napsat něco o svém nejoblíbenějším sportu.
Zasvěcení ví, že je jím plavání. Nebylo tomu
ale tak vždycky. A právě o mé „cestě k
bazénu“ jsou další řádky tohoto příspěvku.
Vodu ráda piju, a hodně. Ráda se naložím
do vany plné voňavé horké vody. Zbožňuju
moře, oceán, řeky. K Vltavě jsem se
odstěhovala a vůbec nejraději bych bydlela
na hausbótu. Vždycky jsem si myslela, že vodu
miluju pro to, že jsem Vodnář. Nedávno jsem
se ale dozvěděla, že to s tím nesouvisí,
protože je to vzdušné znamení! To bylo velké
překvapení.
Když jsem byla malá, tak bohužel
neexistovaly žádné školičky plavání pro
miminka/děti s rodiči. A vzhledem k tomu, že
moje mamka plavat moc neumí a taťka nebyl
nikdy dobrý učitel, tak jsem až do první třídy
plavala jenom s obřím kruhem nebo křidélky.
Ale moc mě to bavilo! 

Což přestalo se školním kurzem plavání na
Bohemce. Zlý uřvaný učitel, který nás od krajů
bazénu odpichoval dlouhým bidlem a nebral
ohledy na to, že se topíme. Byl to pro mě
naprosto traumatický zážitek. Skončila jsem s
kurzem předčasně už po měsíci a od té doby
jsem se na Bohemku už nikdy nevrátila.
Plavání mi natolik znechutili, že jsem jej
odmítala i na rodinných dovolených. 
V 5. třídě jsme však jeli na rozlučkovou školu v
přírodě a já byla jediná, která neuměla
plavat! Což jsem samozřejmě nikomu
neprozradila. Snažila jsem se to všemožně
maskovat tím, že jsem se „jako potápěla“ a
byla hodně u kraje, kde jsem stačila… Bylo
to však natolik trapné, že jsem se to léto
rozhodla se plavat konečně naučit. A tak se
taky stalo. Prostě jsem to zkoušela a zkoušela,
až se to jednou povedlo. 
A plavání mě zase začalo bavit. Po kraulu
jsem se pomalu naučila plavat i znak a na 

Zdroj: Pěnkava
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JAK JSEM SE DOSTALA KE SVÉMU
NEJOBLÍBENĚJŠÍMU SPORTU
„paní radovou“ - tedy žabáka s vystrčenou
hlavou nahoře. S čímž jsem vystačila až do
svých 30 let. S pár kamarády jsme si na letní
dovolené řekli, že by bylo fajn spolu začít
více sportovat – co třeba plavání? Začali
jsme spolu chodit na Šutku dvakrát týdně.
Uplavala jsem vždycky za hodinu sotva pět
šest bazénů a taky mě začalo bolet v oblasti
krční páteře. 
Rozhodla jsem se, že se konečně naučím
plavat pořádně. Pořídila jsem si plavecké
brýle a poprosila kamarádku, která dříve
závodně plavala, aby mi s tím pomohla. 
Naučila mě, jak mají vypadat správná tempa
u prsou a začala jsem trénovat. Jenže, pořád
to nebylo ono. A tak jsem se rozhodla, že si

zaplatím pár lekcí s osobní lektorkou. Ta mi
pomohla s celou řadou věcí, ale hlavně pak
asi s dýcháním, které je pro plavání klíčové.
Také mě při našich lekcích natáčela a já tak
viděla pokroky i věci, na kterých je potřeba
zapracovat. 
A já pracuji dodnes, i po třech letech.
Plavání se mezitím stalo mou součástí. Nikde
jinde necítím takový klid a ticho, jako když
dělám pravidelná tempa. Teď už ne na
Šutce, ale v Podolí. 
A jaký je vás oblíbený sport? Těším se, až si o
nich přečtu ve Škrpálu nebo se o nich
pobavíme na schůzce nebo výpravě :)

(Pěnkava)



Strana 46 | Oddíl Poutníci | 12/2021 | www.oddilpoutnici.cz

Nejúspěšnější československá olympionička získala ve sportovní gymnastice v letech 1960 až
1968 celkem 7 zlatých a 4 stříbrné olympijské medaile. Její jméno zní ...

JEDNA LUŠŤOVKA NA ZÁVĚR

 Názvy sportů

 Sportovní vybavení

 Zdroj: olympic-museum.de, amazon.com
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Poutníci, 2021
Působíme pod Asociací turistických oddílů mládeže České republiky.

TIRÁŽ
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