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Aneb asi desáté znovuobnovení oddílového časopisu...
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ÚVODÚVOD

Milí čtenáři Kajvelíku, 

toto číslo je svým názvem a datem sice březnové, ale
když se podívám z okna, vůbec mi to tak nepřipadá.
Březen – za kamna vlezem. Je sice pravda, že si večer
ještě  ráda  posedím u krbu,  přes  den mě  však časté
sluníčko láká na jarní procházky. 

Je to normální? Mám takový dojem, že příroda nám
začíná odpovídat: „Ano. Jen si hezky zapomeňte na to
svoje  lyžování  a  koukejte  vyrazit  na  procházky  a
obdivovat  jarní  kytičky!“  Globální  oteplování  se
nezapře.  Už  jsem  se  smířila,  že  nebudu  stavět
sněhuláky a začínám nasávat jarní atmosféru. Když si
nad tím člověk popřemýšlí, i předčasné jaro má něco
do sebe.

Příjemnou zábavu při čtení časopisu.

Elík

VÝHLEDNÍKVÝHLEDNÍK
DATUM AKCE

14. - 16.3. Vícedenní výprava

5. 4. Jednodenní výprava

25. - 27. 4. Vícedenní výprava

9. 5. - 11. 5. Vícedenní výprava
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ČAKLAO ČAKLAO 
Aneb když se ptají děti a vedoucí

V: Vyndejte si zápisníky, nalepíme si do nich trpaslíčky průvodce, ať se vám na cestě za pokladem 
neztratí. 
D: Já s sebou ale zápisník nemám, ten mám v batůžku jen na schůzky....
V: Tak si ho dej do té malé kapsy, budeš si ho po cestě vybarvovat jako ostatní, a doma si ho do 
zápisníku dolepíš. 
O PÁR HODIN POZDĚJI
D: Já nemůžu najít svýho trpaslíčka, buhůůůů!
V: A kam jsi ho dal naposledy? 
D: Neeeevíííím! 
A kde je ta otázka?
O TŘI DNY DŘÍVE NA SCHŮZCE
D: Já si s sebou na výpravu beru jen oběd, bonbonky, sušenku a pití, víš? 
V: Tak si tam ještě přidej věci na schůzku, budeš je potřebovat. 
D: Nebudu. Na co asi?
→ Co je psáno na webu ve věcech na schůzky a výpravy je tam z nějakého důvodu 
Prosíme, dávejte dětem s sebou všechno, není toho moc. Dětem i nám to zpříjemní průběh 
připraveného programu a omezí nepříjemná překvapení, jako jsou ztracení trpaslíčci. :)

Napsala Míša

JAROJARO
Tak je to všechno letos nějak hodně brzo, tak to neprošvihněte. Mluvím o jaru. Zkuste teď chodit s 
očima a ušima otevřenýma, stojí to za to. Podzim je také zajímavý, ale ten o sobě dává vědět dost 
nápadně, svými barevnými listy, záplavou listí na zemi, červenými šípky, ... Ale jaro je takové 
tajnůstkářské a nenápadné. Člověk denně chodí stejnou ulicí a najednou zjistí, že ten strom je 
olistěný. Zkuste si u vás na zahradě, v parku nebo cestou do školy najít jeden strom nebo keř a 
každý den se u něj na chvilku zastavte a pozorujte ho. Všimněte si, jak se mu postupně nalévají 
pupeny. Pak se ty pupeny začnou na špičce pomalu otvírat a začnou z nich vyčuhovat špičky 
lístečků. Během dvou tří dnů se pupen otevře úplně a lístečky se objeví v celé své kráse.  Napřed 
jsou malinké, ale pozorujte, jak se den za dnem zvětšují.  Zvedněte také hlavu a koukněte se přes 
korunu. Napřed přes ní uvidíte oblohu, ale jak se budou lístečky zvětšovat, zakryjí ji celou a světlo 
bude probleskovat jen tu a tam nějakou skulinkou. Ale nesoustřeďte se jen na strom. V těchto dnech
můžete najít mezi trsy loňské trávy první svěží zelená stébla nové trávy. Kdepak se asi objeví? 
Zkuste si tipnout. Strefili jste se? A proč právě tam? Ač se to nezdá, květiny kvetou už několik 
týdnů. Ty první jsou ale většinou nenápadné. Už jste nějakou viděli? Sedmikrásky můžete najít 
celou zimu. Ale už jste letos viděli třeba sněženky, bledule, prvosenky, čemeřici nebo jaterník?
A ty uši? Ty máte na ptačí zpěv. A také si můžete všimnout, jak se mění šumění větru ve větvích, 
když vyraší listí. Tak ať vám to neuteče, nebo zas budete muset čekat celý rok. 

Napsal Zlatý Vlas
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ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY :)



RECENZERECENZE
Několik zajímavých recenzí...
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Dnes  Bych  začal  trochu  klidněji.  I  když  kniha,
kterou  se  vám  chystám  představit,  moc  klidu
neobsahuje, věřím, že se při jejím čtení uvolníte a
užijete si ji. Nejzajímavější asi je její rok vydání.
Byla  totiž  vydána v roce  1873 ve  Francii  jedním
světoznámým  autorem.  To  by  nebylo  nic
neobvyklého, pokud by nebyl psal o věcech, které
nám  přijdou  naprosto  běžné.  Například  ponorka
nebo letadlo. Nebál se dokonce předpovědět let na
měsíc. Menší problém je, že všechny tyto věci byly
vyrobeny až o desítky let později. Naše kniha není
tolik  o  převratných  vynálezech,  ale  spíše  o
přesnosti, času a taky trochu o cestování. Hlavními
hrdiny  jsou  britský  gentleman,  který  nestrpí
nepřesnosti a jeho neposedný sluha. Už víte? Pokud
ne,  nevěšte  hlavu.  V příštím Kajvelíku se dozvíte
víc.

Čmelák

Záhada hlavolamu

Kdo  nezná  knížky  Jaroslava  Foglara,  jako  by
neexistoval.  Záhada  hlavolamu  patří  mezi  jeho
nejznámější. Známá parta Rychlých šípů objevuje
deník záhadného Jana Tleskače, jehož jméno i činy
byly  opředeny  mnoha  tajemstvími.  Postupně
prozkoumávají Stínadla, kde Tleskač žil. Nemají to
však jednoduché, zde žije také skupina Vontů, která
střeží  ten  nejdůležitější  předmět  –  ježka  v  kleci.
Ponořte  se  také  do  víru  dobrodružství  a  odhalte
také  všechna ostatní  tajemství.  Dalšími  díly  jsou
Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta.

Elík

Michal bratr Jerryho

Jedna z méně známých knížek od Jacka
Londona  upoutá  možná  až  po  nějaké
chvíli čtení. Když se ale do ní začtete,
stojí  to  za  to.  Hlavní  hrdina  –  irský
hrubosrstý  teriér  Michal  -  prožije
neuvěřitelná dobrodružství na moři při
hledání  pokladu  i  smutné  chvíle  na
souši  při  krutém výcviku  zvířat.  A to
vše  od  chvíle,  kdy  ho  lodní  steward
Dag  Doughtry  ukradne  jednomu
kapitánovi. Jak se dostal od stewarda až
k  mučení  nemilosrdným  krotitelem  a
nesmyslným kouskům na jevišti? A jak
to  s  ním  dopadne?  To  už  si  musíte
přečíst sami.

Elík

Doktor Proktor

Tentokrát  přináším  tip  na  knížku  pro
trochu mladší čtenáře. Jo Nesbo napsal
dokonce několik dílů. S malými hrdiny
společně  s  doktorem  Proktorem
prožijete neuvěřitelná dobrodružství, o
kterých  by  se  nikomu  ani  ve  snu
nezdálo.  Čeká  na  vás  třeba  prdící
prášek, vana času, konec světa a další.

Elík



JAK TO VŠECHNOJAK TO VŠECHNO
ZAČALO?ZAČALO?

Po prvním horosedelském táboře došlo v oddíle k významné změně. Z vedení oddílu odešli Ježek,
Žába a Bob a na vedení oddílu zůstal Zlatý Vlas sám. Byl to začátek
nové  etapy v  životě  oddílu.  Zlatý  Vlas  zapojil  do  vedení  oddílu
rádce družin Krále, Šusťáka a Myšku, kteří později po letech pak od
Zlatého Vlasa převzali  vedení.   Všichni  tři  se  Zlatým Vlasem se
podíleli již na přípravě jarních prázdnin u Foltýnů na chatě a hlavně
na přípravě tábora.  Na tábor  si  ale  Zlatý  Vlas  netroufl  sám jako
jediný  dospělí  a  na  pomoc  si  pozval  svého  spolužáka  z  vysoké
školy, v oddíle známého jako Poustevník (na fotografii). Tento tábor
byl  v  mnohém  historický.  Například  tím,  že,  při  jedné  z  etap
táborové hry na stavbu železnice napříč americkým kontinentem si
vedoucí vysloužili jméno Bizoni, které se pak v oddíle pro vedení
používalo  ještě  dlouhá  léta  a  dodnes  písmenko  B  z  morseovky
slouží  jako signál  pro svolávání  vedení.  A také  se  během tohoto
tábora  narodila  současná  vedoucí  oddílu  Kačka.  Však  také  proto
Ježek vedení  oddílu opustila.  Zásluhou Poustevníka také v tomto
roce  začíná  dlouholetá  tradice  vydávání  táborových  novin  Lynx
Times plných „zaručeně pravých" zpráv. Od roku 1994 je nejprve
nepravidelně, později pravidelně psal Šusťák. V oddílových análech
koluje  i  historka  o  legendárním  Svišťovi  přezdívaném  Smůla,
kterému dědouškovy krávy pokazily skrývání na Tři orlí pera. Opět
utekly k nám do tábora a my jsme je vyháněli. A protože zalezly i do křoví nad táborem, hnali jsme
je i odtud. Jenže tam nebyly jen krávy, ale i nešťastný Smůla, který bědoval: „Blbá kráva. Napřed
mi sežrala svačinu, pak mě po***** a nakonec jste mě kvůli ní ještě našli.
Po táboře odešla z vedení Koťat Kiki. Na jaře před táborem se pak konala první oddílová svatba,
Zlatý Vlas se oženil s Motýlkem. V dalším roce 1994 jsme přesunuli termín tábora na červenec,
počasí se nám odměnilo spoustou šumavských bouřek. Situace došla až tak daleko, že Zlatému
Vlasovi bylo zakázáno pronášet optimistické předpovědi na téma zlepšování počasí. Jeho hláška
„Támhle už se to trhá!“ probouzela v ostatních tábornících neodolatelné choutky k linčování. A
protože etapová hra se odehrávala ve starověkém Řecku, nemohl se tábor jmenovat jinak, než Bouře

pod Olympem. Z tohoto tábora také pochází slavný
divadelní kus Zlaté rouno.  Na tento tábor jela opět
Koťata společně s Rysy. Na tento tábor vzpomínají
mnozí opět i díky dědouškovým kravám. Když byly
Rysové  na  výletě,  pronikly  krávy  opět  do  tábora.
Jenže ten byl střežen pouze něžným vedením Koťat,
které mělo před krávami respekt. A tak jedna kráva
pronikla až do zásobáku, kde sežrala všechen chleba
a ještě se tam vykálela. Jó, od té doby, co dědoušek
udělal  pořádné  ohradníky  jsme  přišli  o  mnoho
zábavy.

Napsal Zlatý Vlas
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NÁSTĚNKANÁSTĚNKA
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V lednu měli narozeniny 
Kiki, Zombík, Kuba s 
Tučňákem a Aleš, v 
únoru narozeniny oslavili 
Váleček a Tatranka a 
svátek Klíště, Magi, 
Žabák a Jelen. Všem 
oslavencům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí do 
dalšího roku.

Zavzpomínejte si na staré 
časy. Na oddílovém 
webu v nejbližší době 
přibudou odkazy na 
původní starší čísla 
tohoto časopisu.

Elík

Víte, že i Myšky mají stezku? Je to 
spíš taková malá stezička či 
cestička, která se vine lesem a je 
zatím docela neprozkoumaná. To 
nám ale nebrání v tom se po ní 
vydat, a prošlapat ji pro ostatní! 
Možná občas narazíme na slepou 
odbočku, ale budeme na to 
připraveni a poradíme si. Jak se 
nám to daří se brzy budete moci 
podívat na webu. 

Míša 

V lednu proběhl legendární 
zimní přechod Brd. Účast 
byla vyrovnaná - po čtyřech 
Myškách, Koťatech i 
Rysech. Všech těchto 
dvanáct odvážlivců mělo 
šanci povyměňovat si své 
brděnky s ostatními skauty a 
zažít vymrzlé Brdy. Příští rok 
se na Brdy vydáme zase o 
víkendu kolem dvacátého 
ledna, můžete začít 
vymýšlet, jaké brděnky 
vyrobíte!

Míša  

Myšky v zimě
Někdo by čekal, že myšky zimu prospí, ale opak je pravdou! 
Na listopadové akce si dali pozor Váleček, Matýsek, Amos 
Anežka, Zombík a Žabák a nevynechali ani jednu! 
V prosinci se to samé povedlo opět Válečkovi, Amosovi a 
Žabákovi. 
Před Vánocemi se k nám vrátili Kiki a Smíšek, hurá!
V lednu nás zastihla registrace, tak se počty Myšek trochu 
změnily. Ani měsíc vysvědčení a pololetních prázdnin ale 
neochudil Válečka, Jelena, Amose, Anežku, Zombíka a 
Žabáka  o jedinou oddílovou akci. Dokonce se čtyři z nich 
vypravili se zbytkem oddílu na dlouhou a studenou výpravu na 
přechod Brd! A pokud by se vám zdálo, že je z toho někdo 
Jelen, pak máte pravdu, je to nová Matýskova přezdívka. 
V prázdninami zkráceném únoru jsme stihli výpravu za 
mělnickým pokladem, kam jsme s sebou vzali i Koťata. A i v 
únoru jsme na tom pořád skoro stejně co se stovkařů týče, na 
každý sraz dorazili Jelen, Amos, Anežka a Zombík. Jedna 
novinka se sem přeci jen vešla. Do Myšek jsme přivítali Elišku 
a dva Jonáše. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. 

Míša  

Drbník
Víte, kdo si vysloužil místo na 
morovém sloupu kousek od 
Pražského Hradu? Ne? Bonbon má 
jasno, tak se ho zeptejte! Zatím 
trochu neznámou roli v tom hrají 
nějaký pan prezident, jeho dítě a 
jeho žena :)

Jak už si většina 
KOŤAT určitě stačila 
všimnout, Kuba, 
Žebřík a Kopřiva 
dostali na nástupu na 
únorové oddílovce 
novou nášivku. Víte 
proč? Protože si 
splnili svou první 
stopu! A já doufám, 
že další budou 
přibývat. Jak stopa 
vypadá, najdete v 
kotěcí sekci na 
webu ;)

Čmelák

Chceš si splnit nějaké body 
do stop? Neboj se zeptat 
před schůzkou nebo na 
výpravě vedoucích, hlavně 
Čmeláka a Elíka, rádi ti s 
tím pomůžou a brzo můžeš 
mít stop splněno ze všech 
nejvíc. 

Čmelák

Jsi KOTĚ a nevíš, co to jsou 
stopy? Nevěš hlavu, stačí si 
splnit nováčkovskou a 
dostaneš nový sešitek, kterému 
se říká stopy. Za jejich plnění 
dostaneš nášivky na kroj, což 
se 100% vyplatí, tak už splň 
nováčkovskou a pusť se do 
toho.

Čmelák



NEJCOOLOVĚJŠÍ LOGONEJCOOLOVĚJŠÍ LOGO
Hlasujte

Po vyhlášení soutěže O nejcoolovější logo v minulém čísle Kajvelíku se zapojili dva lidé se svými 
návrhy- Čmelák a Kopřiva. Jejich návrhy jsou na této stránce vystaveny. Hlasovat pro ně můžete v 
klubovně vhozením papírku s písmenkem návrhu do speciální krabičky. A teď už k těm soutěžním 
návrhům:
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MYŠÍ DÍRAMYŠÍ DÍRA
Pamatujete si Myšky, jaká zvířátka jsme už na schůzkách a výpravách potkali? Zakroužkujte 
všechna, která to byla, a vybarvěte v zápisníku ta, která tam máte. Můžete poprosit rodiče, aby vám 
k obrázkům připsali vaše největší zážitky z té akce. V březnu na nějaké schůzce si je prohlédneme a
zjistíme, co byl pro koho největší zážitek. 

Napsala Míša

ŘEŠENÍ Z MINULA: Do lesa nepatří plechovka a hrnec.

KOTĚCÍ PELECHKOTĚCÍ PELECH
VTIPY
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Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. 
Prohlíží ho a celej se rozplývá: "Jaký má 
krásný očíčka, a ten čumáček. A jaký má 
malinký zoubky, a ty ouška. Ty ouška? Ty 
uši!!! No počkej, zajíci!!!" 

Řešení křížovky z minula
Napiš 6 věcí na schůzku: Papír, tužka, stezka, 
KPZ, uzlovačka, šátek, pití
Za úspěšné vyluštění gratulujeme Kopřivě :).

 Ježek a medvěd sedí na motorce a 
medvěd řídí. Medvěd jede sto 
padesátkou a zeptá se ježka: 

,,Bojíš se? "
Ježek hrdinsky: ,,Né nebojím."
Druhý den se vystřídají a ježek 
řídí. Ježek jede sto padesátkou a 

zeptá se medvěda:
,,Bojíš se ?"

Medvěd hrdinsky odpoví: ,,Né, 
nebojím."¨

Ježek řiká: ,,Ale měl bys, protože 
nedosáhnu na brzdy."



SIRKOVÝ HLAVOLAM:

1. Polož si vedle sebe 10 sirek jako na obrázku.

2.sirky smíš přemisťovat tím způsobem, že jednou přeskočíš dvě sousední a na na tu třetí ji položíš 
tak, aby tvořily křížek. Křížek se počítá jako dvě sirky, tzn. přeskoč jeden křížek a hned překřiž 
následující sirku.

3. Křížky už nesmíš rozdělávat, jedině začít úplně odznova. Přijdeš na to, jak vytvořit všech pět 
křížků?

Napsala Elík

RYSÍ DOUPĚRYSÍ DOUPĚ

Zkuste zjistit, z jaké knihy je tento úryvek:

 „To musí být úplná veleskříň“ pomyslela si, jak šla dál a dál mezi kabáty a rozhrnovala je oběma
rukama. Pak si všimla, že jí něco křupe pod nohama. „Že by další kuličky proti molům?“ pomyslela
si a sáhla dolů. Ale dole nenahmatala tvrdé hladké dřevo, nýbrž něco sypkého, měkkého a velmi
studeného. „To je zvláštní“ pomyslela si  a šla ještě dál.  Tu si  všimla,  že už se tváří  neotírá o
měkkou kožešinu, nýbrž o něco tvrdého, hrubého a někdy pichlavého. „To jsem blázen“ pomyslela
si, „vždyť to je jako větve stromů!“

Napsala Elík
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Řešení soutěže pro Koťata a Rysy
Ze zeleně zvýrazněných písmenek v 
minulém čísle vyšlo známé přísloví: 
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ 
Za správné řešení gratulujeme jedinému 
řešiteli Kopřivě.

Řešení z minula
1. je to její babička
2.Hasič a Tomáš ven.........2min
Hasič zpět....................1min
Ožrala a důchodce ven..5min
Tomáš zpět...................2min
Hasič a Tomáš ven.........2min 
3. Král si nechá jed číslo dvanáct, aby s ním neutralizoval jakýkoliv jed, který mu šašek 
podá. Šaškovi tedy nalije do poháru jed číslo deset (druhý nejsilnější, který má). Šašek toto 
předpokládá, a tak si musí nechat jedenáctku, aby jed číslo deset neutralizoval. V tom 
případě přežije. Dále ví, že král po vypití jeho poháru vypije jed číslo dvanáct (důvod je 
uvedený výše). Proto dá králi do poháru obyčejnou vodu – král vypije vodu (voda není jed) 
a vzápětí se sám otráví jedem číslo dvanáct.
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