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ÚVODÚVOD

Milí čtenáři Kajvelíku, 

čtete první řádky časopisu, který byl založen již před
mnoha lety. První číslo totiž vyšlo již v létě roku 
2008. Ano, to byl historický okamžik naší redakce. 
Stalo se tak na táboře. Etapovka pro tento rok byla 
kovbojové a měli jsme také vlastní „městečko“, jako 
na divokém západě. A aby vše dobře fungovalo, musel 
každý vykonávat nějakou obecně prospěšnou činnost. 
A bez novin by to přece nešlo. Tehdy je vydávaly 
společně Elík, Veverka a Kájouš. A to už určitě tušíte, 
jak vznikl název tohoto časopisu, a tušíte správně. Je 
to podle jmen zakladatelů. A  na závěr bychom jen 
rádi podotkli, že část pojmenovaná podle Elíka je 
pouze lík, písmeno E patří k části ve – jako Veverka. 
Ničí jméno nebylo upřednostněno :).

Už Vás nebudeme nudit dávnou historií a užijte si 
čtení toho současného čísla.

šéfredaktorka Kajvelíku – Elík

PS: A nezapomeňte: 13. 10. jsme všichni (doufám) slavili oddílové narozeniny, krásných 25 let. Tak 
ještě jednou: Všechno nejlepší!

VÝHLEDNÍK

DATUM AKCE

9.11. 2013 Jednodenní výprava

23.11. 2013 Jednodenní výprava

7.12. 2013 Besídka

21.12. 2013 Vánoční vycházka
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VÍTE, ŽE …VÍTE, ŽE …
fakta, která nejspíš o svém oddíle, klubovně apod. ještě 

nevíte

Počítali jste někdy schody vedoucí ke klubovně? Uvědomili jste si někdy, kolik času za rok strávíte 
mezi skauty? Víte, jaké číslo provází náš oddíl celou jeho historií? Věřím, že většina z níže 
uvedených věcí pro Vás bude novinka, proto neváhejte a ponořte se do úžasných i nemožných 
faktů.

7 tolik obrázků je vymalováno na zdech kotěcí klubovny

zároveň tolik kroků musíte udělat, abyste se dostali od vstupních dveří do kobercovky

13 Toto číslo je velice významné v historii oddílu. Právě 13. října 1988 byl oddíl založen. A 
navíc - zkuste si sečíst jednotlivé číslice z čísla oddílu (148): 1+4+8 = 13

18 tak přesně tolik podepsaných rukou je obtisknutých na dlaždičkách kolem záchoda v 
klubovně. Ale až budete zase dřepět na míse, můžete vesele počítat dál. Na stěně nad 
dlaždičkama je totiž spousta dalších dlaní. Ty už ale nehlásají jméno svého majitele.

19 schodů v domě musíte sejít, abyste se dostali do klubovny

24 háčků na bundy můžete využít v kotěcí klubovně

27 Kdybyste někdy v klubovně zvedli hlavu a zahleděli se na strop, určitě si všimnete obtisků 
dětských dlaní v sádrových kolečkách. Těch tam je přesně 27.

45 schránek na dopisy visí na zdi chodby domu, ve kterém máme klubovnu

53 mezi tolika zvonky před již dříve zmiňovaným domem najdete přesně 2, které jsou spojeny s 
naší klubovnou

90 tolik dní byste si museli zaškrtnout v kalendáři, kdybyste v roce 2012 chtěli přijít na všechny 
oddílové akce, včetně schůzek a tábora

Tak tohle jste určitě netušili, že? Já vám to říkala. Na závěr můžeme ještě potvrdit, že všechny výše 
zmíněné údaje jsou vlastnoručně spočítané. I když je možné, že se vloudila nějaká chybička. Tak si 
schválně můžete všechno přepočítat.

Napsala Elík
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JAK TO VŠECHNOJAK TO VŠECHNO   
ZAČALO?ZAČALO?

Jak to všechno začalo? Před více než dvaceti čtyřmi lety se domluvili Zlatý Vlas a Ježek, že spolu 
založí  nový oddíl.  Přizvali  k  tomu ještě  Bobana  a  Žábu.  Dlouho přemýšleli,  jak  oddíl  nazvat. 
Napřed chtěli, aby se oddíl jmenoval Mloci, ale v atlase se o mlokovi píše, že je to zvíře pomalé a 
nemotorné. Tak hledali dál. Až narazili na rysa. Ten je bystrý, hbitý a rychlý. Tak to vyhrál. Ještě 
před první schůzkou zašli na ZŠ Perunova a pozvali tamní děti ze čtvrtých a pátých tříd tříd do 
nového oddílu. Ten slavný den nastal 13. října roku 1988. Na schůzce se sešlo celkem osm dětí a 
další pak přibyli během následujících týdnů. Tenkrát to samozřejmě ještě nebyl skautský oddíl, bylo 
to ještě před sametovou revolucí a skauting byl tehdy zakázaný. 0ddíl začal pracovat jako turistický 
oddíl mládeže TOM 50013. Ta třináctka ostatně provází oddíl stále. I na první výpravě nás bylo 13. 
A zkuste si schválně sečíst číslice v čísle oddílu: 148.
Někteří  členové  oddílu  některé  z  těchto  prvních  členů  ještě  mohou  znát,  například  Myšku  a 
Bodláka.  Myška ještě před několika lety vedla Rysy. A pak samozřejmě přišla i  první výprava. 
Oddíl  se  postupně  rozrůstal  a  během listopadu  se  vytvořili  první  družiny:  Sýkorky,  Veverky a 
Káňata. Svišti přibyli později, když přišlo více kluků. Na první jarní vícedenní výpravě na Krty 
skládali  první  členové svůj  oddílový slib.  První  rok činnosti  vyvrcholil  jak jinak  než  táborem. 
Tenkrát si oddíl půjčil tábořiště od oddílu Venédi, kam ostatně Zlatý Vlas, Ježek, Žába i Boban 
dříve chodili. Tábořiště se nacházelo v malebném údolí pískovcových skal poblíž Hodkovic nad 
Mohelkou,  na  půl  cesty  mezi  Turnovem  a 
Libercem.
Po prvním táboře se oddíl dále rozrostl  a mezi 
jinými  do  oddílu  přišel  i  Král,  kterého  jistě 
mnozí  všichni  starší  členové  znají,  neboť 
donedávna  vedl  Koťata  a  i  dnes  oddílu  stále 
pomáhá.  Král  tehdy  převzal  družinu  Káňat  a 
zanedlouho si přivedl svého kamaráda ze školy, 
který dostal přezdívku Šusták podle své šustivé 
bundy a též po dlouhá léta oddíl vedl. Oddíl v té 
době  již  spolupracoval  s  dalšími  turistickými 
oddíly – Venédy, Stopaři, Osmdesátkou a Sagitou 
–  a  společně  v  prosinci  1988  Sdružení 
turistických oddílů STO. Toto sdružení se pak v 
prosinci  1989  prohlásilo  skautským střediskem 
Stovka  a  tím  se  oddíl  Rys  stal  oddílem 
skautským.  I  druhý  tábor  se  uskutečnil  v 
Hodkovicích na Mohelkou. A co se dělo dál? Tak 
o tom zase příště.

Na obrázku jsou zakladatelé oddílu Zlatý Vlas a 
Ježek  při  budování  tábora  ještě  u  Venédů  na 
tábořišti v Hodkovicích nad Mohelkou.

Napsal Zlatý Vlas
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NÁSTĚNKANÁSTĚNKA
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V září měla svátek 
Zombík a Kopřiva, 
v říjnu Elík, Křeček, 
Amos, Hoop, Míša a 
Tadeáš. 
Kdo jste jim popřál?
Narozeniny oslavili 
Klíště a Vendy.  A také 
13.10. náš oddíl 
Rysové. Letos mu je 25 
let.

S oddílem do zahraničí?!
Tak jak, Vy, Rysové, kterých 
se týkají nejbližší zahraniční 
akce, o kterých jsme mluvili 
na oddílovém výročí? 
Promysleli jste to? Zeptali se 
doma? Rozmysleli jste si to? 
Blíží se doba, kdy bude 
spuštěno přihlašování, tak 
rozmýšlejte, ptejte se, spořte 
kapesné. Intercamp 
v Německu bude 6. až 9. 6. 
pro děti od 11ti do 17ti let, 
účastnický poplatek 15/20 
Euro dle doby registrace + 
doprava. Středoevropské 
Jamboree bude letos v ČR, a 
to pro děti od 12ti do 17ti, 
přesné datum ani cena ještě 
nejsou známé. Pojedeme?! 
Pojedeme. Pojedeš? (Míša)

Pište, pište, pište
Líbí se Vám tento časopis? 
Chcete stále něco nového a 
zajímavého? Máte zajímavé 

nápady? Nebo naopak Vám tu 
něco chybí? Je Kajvelík zajímavý 

asi tak jako Váš kartáček na 
zuby? Pomozte nám ho zlepšit! 

Stačí napsat na 
eliska.masinka@volny.cz, nebo 

něco přinést Elíkovi na schůzce. 
A pokud to bude stát za to, 

bude váš článek 100% otištěn. 
Netroufáte si na celý článek? 
Nevadí, napište alespoň téma, 

které chete příště. Pište, 
hodnoťte, komentujte, posílejte 
třeba zajímavé fotky a obrázky.

Prostě buďte aktivní!

Co se děje bez tebe?
MŽ dodělává vůdcák a 
začala chodit na VŠ. 

Držme jí palce, ať to jde 
naráz! Míša pracuje na 
dodělání zdravoťáku. 

Trénujte fyzičku, 
dojezdová doba záchranky 
je 15 minut, tak dlouho 

musíte zvládnout 
resuscitovat, aby vám 
raněný neumřel pod 

rukama! Čmelák a Majda 
byli lapeni maturitou. 

Pomáhejme s programem, 
ať je nevyčerpáme! (Míša)

Rysové – stezka a odborky
Činnost našeho oddílu běží v 
ročních cyklech a tomu je 
přizpůsoben i systém stupňů 
znalosti, kterým děti prochází. 
Pro skauty je připraven na 
dobu čtyř let ve formě 
takzvaných stezek. A tomu je 
přizpůsoben i program našeho 
oddílu. Obsah stezek máme 
rozpracovaný do celoročního 
programu až na výjimky na 
všechny akce - schůzky, 
výpravy i tábor. A proto se 
snažíme, aby děti na 
oddílových akcích měly účast 
co nejlepší, protože program 
akcí, kterých se nezúčastní, jim 
pak v plnění stezek chybí a 
zaostávají za ostatními dětmi 
ve své cestě.
Ale stezky nejsou určené k 
plnění jen během oddílových 
akcí. Mnoho bodů je cíleno i 
například na rodinu a mnohé 
se neobejdou bez potvrzení 
rodičů a dalších lidí mimo 
oddíl. A to je vhodná 
příležitost pro rodiče, aby 
mohli projevit zájem o to, jak 
si jeho Rys stojí v plnění 
stezky, zda jí do konce tábora 
stačí splnit, aby na podzim 
mohl dostat novou. A také, aby 
si rodiče mohli udělat 
představu, čím se vlastně děti 
během schůzek a výprav 
zabývají. (Zlatý Vlas)

Drbník
14.9. Jdeme kolem strouhy 
tam, teče v ní voda. Jdeme 
kolem strouhy zpět, voda neteče. 
Tu se ozve:" Tady tečla voda!" 
Myšky jsou vnímavé :)

mailto:eliska.masinka@volny.cz
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ObRok
Kdo neslyšel o ObRoku jakoby 
nechodil do našeho oddílu! Fotky 
už jsou na webu, tak ještě pár 
informací.ObRok. Povodně. Voda. 
Švihov. Mokro. Voda. Bahno. Déšť. 
Mokro. Lidi. Spousty. Louka. 
Mokro. Stany. Spousty. Skauti. 
Mokro. Zábava. Pomoc. Inspiro. 
VaPro. Super. Mokro. Koncerty. 
Hra. Morko. Sluníčko. Známé. 
Tváře. Mokro. ObRok. Ukaž. Boty!
Nerozumíš? Nevadí. Zeptej se, 
podívej se na fotky, a těš se, až 
budeš moct jet taky! (Míša)

Myšky v září
V září měli Myšky hned několik úspěchů. 
Září bylo první měsíc života Myšek! Hurá, píská nám 
to výborně. 
100% docházku mělo hned několik Myšek – Bruno, 
Píno, Matýsek, Amos a Zombík. Gratulujeme! Jen tak 
dál. 
Během prvního měsíce oddílového roku se k nám 
přidali dva nováčci, Anežka a Denis. Vítáme je u nás a 
doufáme, že se jim mezi Myškama bude líbit. 
Vedeme si zápisníky! A co ty? 
Některé Myšky zvládají i kroniku. A co ty? 
Myš. Sova. Vodoměrka. – Nerozumíš? Zeptej se 
Myšek, nebo si přečti kroniku. (Míša)

Myšky v říjnu
Když se jeden měsíc daří, může být další 
trochu slabší. Říjen nám to potvrdil. Skoro 
každou Myšku si na chvíli bez dovolení půjčila 
Nemoc nebo Lenost, takže s docházkou to 
nebylo valné. Doufejme, že v listopadu se zas 
polepšíme a další číslo se bude pyšnit hned 
několika stovkaři. 
Téměř celý měsíc vydrželi Matýsek a Anežka, 
kterým to kazí jen neúčast na podzimkách. 
Snad se na příští vícedenní akci vydají s námi 
a nezaleknou se spaní mimo domov a spousty 
zábavy a her, které nás na vícedenních akcích 
pokaždé čekají. 
Co se ale říjnu povedlo, je spousta nových 
nebo staronových přezdívek. Proto se prosím 
nedivte, až potkáte Kačera, Válečka, Stína a 
říjnového nováčka Matýska, který svou 
přezdívku Žabák získal hned na první 
schůzce! Takže neplést a oslovovat správně. 
Další úspěch jsme slavili na schůzce 23., kde 
se sešli všechny Myšky! Jako důkaz 
přikládáme fotku, abyste nás poznali, až se 
někde potkáme. 
Hry. Včela. Žába. Večerníček. – Už
 doufám rozumíš, viď? (Míša)

Šmoulové na cestách
Koťata se od září proměnila v malé 
modré skřítky a hledají ve světě své 
pohřešované kamarády. Kdo je najde 

jako jako první? Na 3D mapě v 
klubovně jsou ti nejrychlejší skoro pod 
horou a stále nic nenašli. Že by byli až 
na konci cesty? A kde je Gargamel? 

(Elík)

Drbník 2
12.10. Jsme u Bodláka doma, Smajl jde do 
patra a ptá se:"Je tam Žebřík?" "Ne, jsou tu 
jen schody," odpovídá Mamut



SEZNAMTE SESEZNAMTE SE
Seznamte se s nejvýznamnějším zvířetem našeho oddílu.  

Dámy a pánové, přichází:

RYS OSTROVID
Rys ostrovid je největší Evropská kočkovitá šelma a zároveň jediná volně žijící v České republice. I 
když i on měl namále. Rys byl totiž v 19. století v ČR vyhuben. Naštěstí se do Beskyd a Jeseníků  
pomalu začali  stěhovat  Rysové ze Slovenska a v 70.  a  80.  letech minulého století  se díky tzv. 
reintrodukčním programům znovu objevili i na Šumavě. Tyto programy zprostředkovaly přivezení 
několika Rysů ze Slovenska. I dnes jsou však tyto šelmy silně ohroženým druhem. Jejich populaci 
ohrožují jednak pytláci, ale i stále se zmenšující teritorium. Místo lesů vznikají nová lidská obydlí a 
dálnice, a tak zbývá stále méně pro rysy.

Rys je  vysoký v kohoutku přibližně 70 cm, na délku měří až 120cm a váží 15 – 35kg. Odstín 
zbarvení může mít různý, obvykle má hnědou srst s černými skvrnami.  Určitě ho všichni poznáte 
podle štětin na špičkách uší a na bradě má prodloužené chlupy, kterým se říká licousy. Má celkem 
špatný čich,  zato sluch a  především zrak,  jak již  název napovídá,  má výborný.  Za dne dokáže 
zpozorovat myš ze 70 metrů a srnce dokonce na 500 m. Rys obývá lesnaté oblasti, ale může se 
vyskytovat i v oblastech s méně stromy. Jeho území jsou poměrně velká a mimo dobu páření se s 
ostatními jedinci nestýká. 

Rys loví rychlým útokem ze zálohy. Na svou kořist trpělivě číhá a vybírá si slabší nebo nemocné 
jedince. Loví srnce, jeleny, muflony, divoká prasata, hlodavce, zajíce nebo lišky.

(zdoje: http://www.selmy.cz/rys-ostrovid/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Rys_ostrovid , 
http://www.rozhlas.cz/hlas/selmy/_zprava/12443 )

Napsala Elík
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ZAJÍMAVÁ VIDEA
http://www.youtube.com/watch?v=jiIkiicRziA - jak to vidí
rys
http://www.youtube.com/watch?v=u-RdJXeI-4A - záb ry rysě ů
na Šumavě
http://www.youtube.com/watch?v=5_apUIMXqUI - další krásné
záb ryě
http://www.youtube.com/watch?v=6Iygc2SdnIg - jak rys loví
http://www.rozhlas.cz/hlas/selmy/_zprava/12443 - tady si 
m žete poslechnout, jaký vydává zvuků
http://www.selmy.cz/data/docs/hlasy/lynx.mp3 - zvuk, který
Vydává p i hledání partnerař

http://www.selmy.cz/rys-ostrovid/
http://www.rozhlas.cz/hlas/selmy/_zprava/12443
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rys_ostrovid
http://www.youtube.com/watch?v=jiIkiicRziA
http://www.youtube.com/watch?v=u-RdJXeI-4A
http://www.youtube.com/watch?v=5_apUIMXqUI
http://www.youtube.com/watch?v=6Iygc2SdnIg
http://www.rozhlas.cz/hlas/selmy/_zprava/12443
http://www.selmy.cz/data/docs/hlasy/lynx.mp3


MYŠÍ DÍRAMYŠÍ DÍRA
1. Doveď myšku k její oblíbené pochoutce (a přines Elíkovi, třeba dostaneš body navíc)

 

Napsala a vytvořila Elík

KOTĚCÍ PELECHKOTĚCÍ PELECH
VTIPY

Napsala Elík
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Jdou tři želvičky po poušti a uvidí kelímek. "Vezmeme si ho? 
Nevezmeme? Vezmeme? Ale přeci si ho nebudeme brát, když 
do něj nemáme co dát."
Tak si kelímek nevzaly. Šly dva roky, až došly k oáze.
"Konečně voda, ale nemáme jí do čeho dát, jedna z nás se 
musí vrátit pro kelímek. Střihneme si."
Padlo to na třetí želvičku: "Tak dobře, já pro něj dojdu, ale 
musíte mi slíbit, že se beze mě nenapijete vody."
"Slibujeme, slibujeme."
Uplynuly čtyři roky a želvička nikde. "Tak už se napijeme," 
povídá první.
"Slíbily jsme jí, že na ni počkáme, tak to ještě chvíli 
vydržíme." povídá druhá.
"Ale já už mám velkou žízeň. Už nechci čekat." povídá první 
želvička.
"Tak jo, tak se napijeme." odpoví ta druhá.
Třetí želvička vyleze z křoví a povídá: "Tak holky, to teda ne, 
když jste takové, tak já nikam nepůjdu!"

Potkají se dvě kozy a jedna povídá : “Mééé!“, druhá na to: 
„Mňau.“ Ta první: „Co to povídáš?“ „Ále, učím se cizí 
jazyky.“

KVÍZ

Vyřeš a odevzdej Elíkovi, třeba dostaneš 
body navíc :)

1) Který den slaví náš oddíl narozeniny?
 
2) Kolikáté narozeniny letos náš oddíl 
slaví?

3) Kdo založil náš oddíl Rysů?

4) Do jakého střediska patří náš oddíl?

5) Který oddíl je s námi ve středisku?

6) Jak se jmenuje Zlatý Vlas celým 
jménem?



RYSÍ DOUPĚRYSÍ DOUPĚ
KŘÍŽOVKY – vylušti a ukaž Elíkovi, třeba dostaneš body navíc...

1. ( vytvořila Žebřík)

1- Něco mezi Rysama a 
Myškama

2- obřad, při kterém máme 
kroje a vztyčujeme vlajku

3- Míčová hra, při které je míč 
přivázaný ke stožáru

4- skládá se z košile, šátku a 
šňůrky

5- jméno našeho oddílu

2. (vytvořili Kuba a 
Tučńák)

1- vlčata a …

2- jáma, u které si na 
táboře čistíme zuby a 
lejeme do ní špinavou 
vodu

3- světlušky a …

4- děti, které jsou starší 
než koťata

5- vedoucí koťat – holka

6- čím se zahajují a zakončují schůzky a výpravy

 7- Rysové, Myšky a …

3. (Vytvořila Kopřiva)

1- v čem nosíme věci na výpravu

2- nejsou to Myšky ani Rysové

3- jméno našeho oddílu

4- místo,  pro rozdělávání ohně

5-  strom, jehož plody jsou bukvice

6- vedoucí Zlatý …

7-  Vlčata a …

8- jakou barvu krojového šátku

mají koťata
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ČAKLAO ČAKLAO 
Chodí(m) na skauta. Co to znamená?

Dali jsme děti na skauta. Chodí tam synovec, líbí se mu tam. Kluci mají málo času se vídat, na 
skautu jsou spolu. A mladšího jsme tam rovnou dali taky.
Co to ale znamená pro nás, rodiče?
Zatím jen pár věcí. Určitě si co nejdříve na oddílovém webu najděte plán akcí, nastudujte ty, které 
se vašich dětí týkají, a výrazně si je zaneste do kalendáře. Skaut není sportovní přípravka nebo 
flétna, kam dítě nedovedete, když je venku ošklivo nebo se dítě chce raději dívat na televizi. 
Program je celoroční, schůzky, výpravy a tábor na sebe navazují. Když dítě nepřijde na jednu akcí, 
na další mu to chybí – přichází o zážitky s ostatními, vyřazuje se tak z každoročně nově 
vznikajícího kolektivu družiny. Proto je dobré posílat dítě od začátku na všechny akce, které jsou 
pro něj připravené.

Mluvíš o družině, starší syn je ale v nějakých Koťatech, mladší v Myškách. Jak se v tom 
máme vyznat?
Každý oddíl se věnuje nějaké skupině dětí. Ten náš je rozdělený na Myšky, Koťata a Rysy. Ve všech 
třech věkově odlišných skupinách máme holky i kluky. Myšky jsou předškoláci a prvňáci, do Koťat 
chodí děti od druhé do čtvrté nebo páté třídy, Rysové jsou holky a kluci do patnácti až šestnácti let. 
Myšek je jedna skupina, na hry se dělí pokaždé jinak. 
Koťata mají dvě skupinky, jednu holčičí, Zelenoočky neboli Zelňačky, a jednu klučičí, Modroočky, 
neboli Modráky. Těm skupinám se říká šestky, vede je šestník a podšestník. To jsou oddílově starší 
děti, které občas mají svou šestku na starost a pomáhají s ní vedoucím. 
Rysové mají dvě družiny, holčičí Sýkorky a klučičí Sviště. Každá družina má svého rádce, který 
připravuje část programu, o zbytek se starají vedoucí. Rádcové se tak pomalu připravují na budoucí 
možnou roli vedoucích. 

Kluci přišli s tím, že mají mít nějaké věci na schůzku. Jaké? K čemu?
Na schůzky si nosíme batůžek s věcmi na schůzku. Jejich výčet se pro jednotlivé věkové kategorie 
trochu liší. Co přesně mají děti mít se dozvíte na oddílových stránkách v sekci vybavení. Jsou to 
věci, které využijeme na různé hry, ale i praktické věci jako pití nebo kapesník, a hlavně přezůvky, 
aby po klubovně neběhaly bosky. Je důležité, aby děti měly sebou všechny věci, jen tak si můžou 
užít celou akci naplno. 

Když jsme kluky vyzvedávali ze schůzky, všechny ostatní děti měly stejná trička. Mají je naši 
kluci mít taky? Kde je seženeme?
Máme oddílová trička, která nosíme na schůzky i na výpravy, pokud není řečeno jinak. Děti tak 
vědí, ke které skupině dětí na cestě nebo na nádraží patří, stejně tak nás dobře identifikuje třeba 
průvodčí. Myšky a Koťata mají trička zelená, Rysové modrá, vedoucí žlutá. Ke koupi jsou za 150 
Kč v klubovně. 

Chodba v klubovně je dost malá...
Ano, to je. Proto prosíme Vás, rodiče, abyste na své děti počkali na chodbě u schodů. Až schůzka 
skončí, děti se přezují, oblečou, a vyjdou za vámi ven. 
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ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY :)



Když se řekne skaut, představím si děti v takové té košili. Máme ji pořizovat? Kde?
Myšky krojovou košili nepotřebují, vystačíme si s oddílovými tričky. 
Pro Koťata a Rysy je dobré nejdříve se poptat rodičů starších dětí, jestli to jejich Kotě či Rys právě 
z nějaké košile nevyrostlo, ať nemusíte hned kupovat novou. Jinak se dají koupit v JunShopu na 
Letné. Koťata a Rysové chodí v kroji na oddílové schůzky a některé výpravy. 

Mluvíš o oddílových schůzkách, to je něco jiného, než ty obyčejné?
Oddílové schůzky se liší hlavně u Rysů – mají pro obě družiny společný program. Je to vždy první 
schůzka v měsíci, na kterou kromě oddílového trika chodíme i v šátku, kdo má, tak v kroji se 
šátkem. Šátek děti dostávají v oddíle, jak a za co, to vám určitě rády poví. 

Co když jsou děti třeba nemocné, nebo jedou se školou na výlet? 
V takovém případě Vás prosíme o jejich omluvení dostatečně předem. Tedy ve chvíli, kdy se 
dozvíte, že Vaše dítě nemůže dorazit, ne až těsně před srazem na akci. Mailové kontakty na vedoucí 
jsou na webu, telefonní čísla v tištěných zpravodajích. Ze schůzek Myšky omlouvejte Míše, Koťata 
Čmelákovi, Rysy Zlatému Vlasovi nebo Majdě. Z výprav omlouvejte děti tomu vedoucímu, který ji 
podle webových stránek má na starost, nebo jako ze schůzek. 

Klukům se v oddíle líbí, máme tedy někde vyplnit přihlášku a zaplatit příspěvky?
Ano. Přihlášku i s doplňujícím dotazníkem dostanete k vyplnění v klubovně, ptejte se Míši. 
Ohledně placení příspěvků se domluvte se Zlatým Vlasem. 

Kluci mluvili o nějaké nováčkovské. Co je to? Jak to funguje? Máme ji také někde pořizovat?
Nováčkovská zkouška je malý sešitek s pár úkoly a dovednostmi, které by měl zvládnout každý 
oddílový nováček. Když dítě chodí na akce pravidelně, za tři měsíce ji má s trochou úsilí hotovou a 
přestává být nováčkem. Začne si plnit stopy nebo stezku a stává se z něj právoplatný člen oddílu. K 
tomu se váže i to malé tajemství s oddílovým šátkem. 

Zajímá Vás, jestli jste pochytili vše důležité z tohoto článku? Zjistěte to zodpovězením pár otázek. 
Když je budete mít všechny správně bez hledání nápovědy v textu, nemusíte ho číst znovu.

Proč je důležité, aby děti chodily na co nejvíc oddílových akci?
Kdo je šestník a kdo rádce?
Uměli byste nakreslit hierarchického "pavouka" našeho oddílu?
Mají Myšky nosit na schůzky stejné věci jako Rysové?
Jakou barvu mají trička kterých oddílových dětí?
Kde se dá pořídit krojová košile?
Jaký je rozdíl mezi oddílovou a družinovou schůzkou? 
Komu které děti máme omlouvat?
U koho seženeme přihlášku?
K čemu je nováčkovská zkouška?

Pokud něčemu stále nerozumíte, nebo jsme to vynechali, nebojte se zeptat kohokoliv z vedoucích, 
ať už na schůzce, nebo mailem. Neumíme vždy vše vysvětlit napoprvé. :)

Napsala Míša
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COMIXCOMIX
Reportáž z výpravy do Pikovic
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Nakreslila Elík
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