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Kajvelík

Pohádka na pokračování
Zlatý kamínek

II.
 Ale můžeš nad ním ještě získat moc- Najdi Zlatý kamínek. Je u starého vykotlaného dubu“...

pokračování příště

Pár vtipných obrázků

Soutěž Křížovky
V každém Kajvelíku bude jedna křížovka. Kdo ji chce luštit, přepíše si ji na papír. Když ji vyluští, 
dá jí Elíkovi. Pokud ji bude mít správně, dostane bod. Za určitý počet bodů pak může získat titul. 
Nejvyšší titul je Král Křížovek.
A tady je první křížovka – osmisměrka:
pravidla křížovky: pod tabulkou s písmeny jsou slova,které musíte najít a vyškrtat v tabulce. 
Můžou být i svisle nebo šikmo. Ze zbylých nevyškrtlých písmen vám vyjde tajenka kterou dáte 
Elíkovi. Pozor:písmenka  nemusí nic znamenat.
S O B K L Á D E K I
T A V O L B O A Z T
R U T P M O R P M I
O A K T A B A L D M
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J T E P O U A O Ý G
E L N N H V P R R A
Y L Á E D I B O D L
A D R E N A L I N A
O K E K R A L C C T
Y Z B CH L A K R O S

AREÁL OBUVI STROJE UHERKY LAKROS CHRABRÝ DOPINK IDEÁLY CLARKE
BERÁNEK DLABATKA OBKLÁDEK BOMBARDA KARBONÁDO STALAGMIT

ZAOBLOVAT IMPROMPTU ADRENALIN 

Pár vtipů

Slon a mravenec
Jde slon podél řeky a

tu vidí mravence, jak máčí banán ve vodě. Slon: "Co to děláš?" Mravenec: "Dej mi korunu a povím
ti to." Slon dá mravenci korunu a mravenec na to: "Sedím a máčím banán ve vodě." "A proč?" "Dej

mi další korunu a povím ti to." Slon mu
dá korunu a mravenec na to: "Sedím tu od rána a už jsem si vydělal 200 korun."

váza
Blondýna se prochází v muzeu a schodí vázu. Hlídač se na ni podívá a rozkřikne se ,,paní vždyť ta

váza byla z 15.století".Blondýna si oddychnne a povídá ..uf a já jsem se lekla že je nová" 

dinosaurus
Malý dinosaurus se ptá své maminky:

Maminko, kam se dostanu ?
Do nebe?

A maminka odpoví: "Ne synáčku, do muzea."

hudební nadání
Tatínek chce zjistit, jestli má jeho syn Pepíček hudební nadání,a tak ho

vezme na houslový koncert slavného houslisty. Pepíček chvíli sedí, a pak se tatínka zeptá:
„Až ten pán tu skříňku přeřízne, tak už konečně půjdeme domů?“

něco o kotěcí a rysí historii
Oddíl byl založen po několikatýdeních přípravách dne 13. října 1988 jako turistický oddíl mládeže 
(TOM) 50013 při TJ Rapid Praha. Stalo se tak ve čtyři hodiny odpoledne, kdy byla zahájena 1. 
oddílová schůzka, na které se sešlo osm dětí zlákaných náborem, provedeným na základní škole 
Perunova. Oddíl založil Zlatý Vlas a Ježek.

22. října se uskutečnila 1. oddílová výprava - drakiáda.

Začátkem listopadu 1988 se oddíl stal spoluzakladatelem Sdružení turistických oddílů STO, z něhož
později vzniklo středisko Stovka.

Oddíl se záhy rozdělil na dvě družiny - Sýkorky, dívčí  a Káňata, chlapeckou. V březnu 1989 
vznikla druhá dívčí družina Veverek. 

19. prosince 1989 se celé STO svým usnesením přihlásilo k obnovujícímu se skautskému hnutí a 
náš oddíl se stal 148. oddílem skautů a skautek Praha.

Začátkem roku 1991 se oddíl rozdělil na dva oddíly. V 148. oddíle Rys zůstali skauti a skautky a 



Kiki  založila nový 146. oddíl Koťata, do kterého se přesunuly družiny vlčat a světlušek.

V srpnu 1991 náš oddíl poprvé tábořil na svém novém tábořišti v Horosedlech, které oddíl používá 
ke své spokojenosti dodnes.
V roce 1994 se oddíl Koťat včleňuje zpět do oddílu Rysů, protože velká část vedení oddílu Koťat 
odchází a zároveň většina dětí přechází do družin skautů a skautek a v oddíle Koťat zbývá málo dětí
a vedoucích.
Na začátku nového tisíciletí začíná opět docházet k oddělování Rysů a Koťat. Je to především proto,
že oddíl se úspěšně rozrůstá. Koťata jezdí většinou na výpravy samostatně a v letech 2001 až 2004 
uspořádala i vlastní tábor. Stále však působí pod hlavičkou jednoho oddílu.
V současné době vede rysy Rob a koťata Ježura s Beruškou. 

Pohádka na pokračování
Zlatý kamínek

I.
Za dávných časů, kdy na Zemi ještě nebyli lidé, tu byla zvířata. Ale nebyla to jen zvířata: planetu 
obývala všelijaká stvoření, zrůdy strašidla, bludičky, víly. Ani se to vše nedá najednou vyjmenovat. 
Zemi nazývali Mamuo a vládl jim vládce Mamík. Také se proto podle něj jmenovala  celá planeta. 
Ale nikdo z nás by si jistě nepředstavil, že z takového jednoho docela malinkého stvoření jednou 
vzniknou lidé. Ale teď k příběhu. Na  jednom kopci- spíše uvnitř kopce žila obyčejná rimamí 
rodinka. Ale někdo tam byl přece jen neobyčejný. Byla to Alinka- nejmladší člen rodiny. Místo aby 
hrála se sourozenci oblíbenou hru s kamínky, radši se potulovala po lese, brouzdala  v potůčcích, 
běhala po loukách, prostě všude v přírodě. Nikdy se moc nezdržovala doma. Maminka se často 
obávala, že se v lese ztratí nebo se jí něco stane, ale tatínek jí uklidňoval, že se Alince v lese 
nemůže nic stát. A tak si po loukách a lesích běhala dál. Až jeden den se jí stal osudný. Jednoho 
dne- byl to mamutí den(pro nás pondělí)- byla Alinka na svém oblíbeném místě v lesní zátoce na 
největším kameni a čekala na ochočenou, ale volně žijící veverku Zrzku. Nebyla to ale obyčejná 
veverka, jak ji znáte. Měla, jak v té době měly všechny veverky ohon delší než její tělo, ale každý 
by ji poznal jednou výraznou odlišností. Měla srst do zlatava, takže by ji každý snadno mezi 
černými veverkami poznal. A jak tam Alinka seděla, spatřila zase Zrzku. Ale bylo na ni něco 
divného. Neměla ocas. Alinka se tak zhrozila, že málem spadla do potoka. Když se jakž takž 
uklidnila, začalo ji nějak divně pískat v hlavě. A to pískání se jí zarývalo hlouběji a hlouběji do 
hlavy. Když už se zdálo být nesnesitelné, náhle ustalo. A slyšela divný hlas, kterému rozuměla: 
„Alinko, neděs se, že nemám ocas. Vyměnila jsem ho za zlatý kamínek. Jinak by už možná bylo po 
tobě. Lovanin, ten zlý čaroděj, tě viděl v křišťálové kouli jako jeho nepřítele a chce tě zabít. Ale 
můžeš nad ním ještě získat moc- Najdi Zlatý kamínek. Je u starého vykotlaného dubu“...............

pokračování příště

doufám, že jste se pobavili, zaluštili, a že si s chutí přečtete další číslo.
Vaše redakce     
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