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Aneb asi desáté znovuobnovení oddílového časopisu...
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ÚVODÚVOD

Milí čtenáři Kajvelíku, 

čas letí a nový rok je tady. Lidé si dávají nová
předsevzetí, vzpomínají na rok předchozí, co se
všechno událo. I v oddíle se přihodilo několik
zajímavých věcí. Na jaře Rysové vyhráli Svojsíkův
závod a postoupili do dalšího kola. To se z června
přesunulo na září kvůli povodním. Taky letos nebyla
výprava na vodu. Pak nás čekal jako každý rok v
červenci tábor v Horosedlech. V září nám vznikly
Myšky, které se nám úspěšně rozrůstají :). Také se
někteří vedoucí zúčastnili roverské akce Obrok. 

Teď už nezbývá, než Vám popřát vše nejlepší do
nového roku.

Elík 

VÝHLEDNÍK

DATUM AKCE

25. 1. Jednodenní výprava pro Rysy a Koťata

8. 2. Jednodenní výprava
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KOLEM SVĚTAKOLEM SVĚTA
Kde se můžete setkat se skauty z celého světa? A jak

takové setkání probíhá? To vše a ještě víc se tady dozvíte.

JAMBOREE
Už jsi to slovo někdy slyšel/a? Ti zkušenější z vás jistě ví, co se pod tímto divným názvem skrývá.
Ale víte toho dost? Já myslím, že není nikdy dost, tak se pojď do toho ponořit ještě hlouběji. Tak
tedy,  Jamboree [čti  džemborí,  nebo taky dʒæm.bəˌɹiː]  je setkání  spousty skautů z celého světa.
Dokonce to v jednom z indiánských nářečí znamená „Slavnost lidí, kteří přišli z různých stran“.

Koná se jednou za čtyři roky a pokaždé někde jinde. To poslední bylo v roce
2011 ve Švédsku a bylo to už 22. setkání. Kdo umí dobře počítat, si jistě už
spočetl, že další Jamboree nás čeká už příští rok. A počítal správně! V roce
2015 se uskuteční další Jamboree v Japonsku. Účastnit se mohou jako vždy
skauti od 14 do 17 let. Ti jsou podle států rozděleni do kontingentů. A všichni
se mají zajisté na co těšit. Skoro dvoutýdenní program je velice pestrý, ale
nesmíme  zapomenout  na   to  hlavní  -  setkávání  s  lidmi  z  celého  světa,
objevování cizích kultur a navazování nových přátelství. No a na závěr ještě
něco k historii. Toto setkání naplánoval kdo jiný než zakladatel skautingu,
Robert  Baden-Powell,  na oslavu deseti  let  skautingu.  Kvůli  první  světové
válce se však muselo o tři roky odložit a konalo se až v roce 1920 v Anglii.
Od té doby se Jamboree pořádalo až na pár výjimek pravidelně každé 4 roky.

Tou první výjimkou bylo období druhé světové války,  kdy se z pochopitelných důvodů setkání
nekonalo. Tradice se po válce opět obnovila, i když Jamboree v roce 1947 bylo až deset let po tom
předešlém. Další výjimka byla roce 1957, kdy se mezi pravidelné termíny přidal jeden po dvou
letech na počest padesátého výročí založení skautingu.

Chceš se zúčastnit příštího Jamboree, které se kvapem blíží? Chceš se o něm dozvědět něco víc?
Můžeš se zeptat vedoucích, nebo kouknout na http://  ww.jamboree.cz  /

INTERCAMP
Intercamp je také mezinárodní setkání skautů, tentokrát lidí ze členských zemí NATO a dalších
pozvaných států. Obvykle se koná na svatodušní svátky, které se slaví na konci května, někdy na
začátku června. Pořádá se každý rok a trvá čtyři dny. Nejbližší ročník se koná 6.-9. června, tentokrát
v Německu, ale pořádají ho britští skauti. Na Intercampu budete moct potkat skauty z Německa,
Velké Británie, Holandska, Belgie, Francie, Kanady a Spojených států. Bude-li ti 11-17 let,  můžeš
se směle přihlásit a přidat se k české výpravě. A teď pár slov o historii.
Angličtí skauti jednou pozvali ty holandské a německé na společné setkání.
Tento  nápad  se  jim tak  líbil,  že  v  roce  1966 uspořádali  další  setkání  v
Německu,  tentokrát  již  s  názvem Intercamp.  Zaujal  tě  Intercamp?  Více
informací se dozvíš třeba na http://www.intercamp.info/cs/
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K ZAMYŠLENÍK ZAMYŠLENÍ
V dnešní době všichni pořád někam spěcháme. Je jedno jestli na vlak, do školy, do práce. Nebo
jestli  se  ženeme za  vidinou letních  prázdnin  a  dny před prázdninami  jen  ignorujeme.  Proto  se
prosím zastav, sedni si a v klidu přemýšlej. 

Rok 2013 utekl  jak voda.  Oddíl  oslavil  čtvrt  století,  oficiálně  začaly fungovat  Myšky,  Míša si
udělala zdravoťák, a už vám všem taky může zachraňovat životy. Zamysli se, co rok 2013 znamenal
pro tebe, co jsi stihl udělat, co se ti povedlo a co naopak ne. Co by se ještě mělo do dalšího roku
zlepšit. Jsi spokojený se svými výsledky ve škole? Baví tě tvé mimoškolní aktivity?  

Teď se zkus zamyslet, co bys chtěl v následujícím roce dělat, kam se chceš posunout. Nemusíš hned
plánovat cestu kolem světa. Stačí si uvědomit věci, které třeba už dlouho odkládáš a ne a ne se k
nim dokopat.  Naučit se cizí jazyk, zkusit si ušetřit každý měsíc malou část z kapesného....

Pro usnadnění si vezmi tužku a papír a své myšlenky si sepiš, lépe se ti pak budou hledat cíle pro
další rok. Až budeš mít jasno, papírek se svými cíli si nech někde na očích, ať je máš pořád na
paměti.

Zdá se ti aktivita pro tebe těžká? Nebo bys ji jen rád z někým konzultoval? Popros o pomoc někoho
dospělého, nebo se rovnou obrať na autora článku:)

Napsala Kačka
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IRSKOIRSKO
 roce 2011 jsme navštívili Irsko. Nebyla to první zahraniční
cesta,
ale byla
první,

která  směřovala
za  moře.  Sice
jen  přes  kanál
La  Manche,  ale
znamenalo  to
cestu  na
trajektu  a
trochu  toho
houpání.  Naše
cesta  trvala
čtrnáct  dní  a
původně  měla
obsahovat  jen
navštěvování
památek,  které
v Irsku
zastupují
většinou stará rozpadlá opatství. Těch jsme navštívili několik desítek. 

V

Celou dobu až na
jednu výjimku jsme
spali pod stanem a
vařili  si
z vlastních zásob,
případně  jsme
nakupovali
v místních
supermarketech.
V Irsku se používá
Euro  a  mluví  se
anglicky,  takže
komunikace  s
„domorodci“  je
naprosto
bezproblémová.

Počasí nám většinu doby přálo a tak jsme si užívali krásnou dovolenou.
Bohužel, když jsme se přiblížili k pobřeží Atlantického oceánu, nenechal
na sebe rozmar počasí čekat a předvedl nám, jak dokáže být Irsko drsné. 
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Před  hustým
lijákem  a  silným
větrem  jsme  byli
nuceni se schovat
do
B&B(Bed&Breakfast)
, kde nám 
za  neuvěřitelně
vysokou  cenu
umožnili nejen se
po  dlouhé  době
vyspat na posteli,
ale  i  si  usušit
většinu  věcí,
včetně  částí
stanu.

Irsko oplývá 
nádhernou 

přírodou, která přes léto září 
všemi  odstíny
zelené a modré.
Na  některých
kamenitých
plážích  si
člověk  připadá
jako  u
Středozemního
moře  a  když
vystoupá  do
hor,  mohl  by
klidně  být
kousek  od
rakouských Alp.
Silničky  se
klikatí
v údolích  a
všude se pasou
ovce,  které
nikdo  nehlídá.
Pokud  si  zrovna  umanou
promenádovat se po silnici, tvoří
se dlouhé kolony, které čekají až
odejdou. 

Již od dávných dob se tu označují
hranice pozemků nízkými kamennými
zídkami,  které  pro  ovce  nejsou
překážkou  a  opticky  rozřezávají
celý kraj na malé čtverečky nebo
dlouhé zelené pásy, mezi kterými
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jsou  malebné
vesničky. Na pobřeží
se  vše  přiklání
k rybářskému  rázu  a
mění  to  celkové
působení
vnitrozemských
vesniček, které svou
malebností  působí
jako z pohádky.
Irsko je nádherná zem
a jsem rád, že jsem
ji  mohl  navštívit.
Bohužel každá věc má
i své ale. U Irska je
to jeho hlavní město
Dublin,  které  za
návštěvu  opravdu
nestojí. I podle domorodců to není typicky irské město, ale spíš
multikulturní svět, kterému je lepší se vyhnout. Naštěstí je Irsko
dostatečně velké a jeho vstřícní obyvatelé vás určitě překvapí.  
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TAK TROCHU RODINNÝTAK TROCHU RODINNÝ
PODNIKPODNIK

Rozhovor se Zlatým Vlasem, zakladatelem našeho oddílu a
současným vedoucím

V současné době vedeš oddíl, ale jsi známý také tím, že jsi
náš oddíl založil. Co tě k tomu vedlo?
Vedlo mě k tomu, že jsem tenkrát působil v jiném oddílu
Venédi, který byl tenkrát také v našem středisku, ale už
zanikl, a tam jsem tenkrát pracoval jako zástupce vedoucího.
Ale měl jsem o vedení oddílu trošku jiné představy, chtěl
jsem některé věci dělat trochu jinak. A měl jsem taky chuť si
to zkusit sám, jaké je to vést oddíl jako hlavní vedoucí. 

Když říkáš sám, měl jsi někoho při sobě, kdo ti pomáhal?
Zakládal jsem ho tenkrát ještě s mojí sestrou, které se říkalo
Ježek, ta je shodou okolností maminka dnešních dvou vedoucích Kačky a Majdy. Pak to s námi 
zakládala moje nejmladší sestra Žába a Ježkův dnešní švagr (bratr jejího manžela), kterému se 
říkalo Boban.

Takže takový rodinný podnik.
Tak trochu rodinný podnik. A to dokonce ještě na prvním táboře s námi byl můj táta, kterému se 
říkávalo Stříbrný Vlas.

Jak to vypadá, když se takový oddíl zakládá, je to těžké?
Není to těžké, museli jsme se na to připravit. Oddíl jsme zakládali na podzim, takže jsme přípravu 
založení dělali někdy během prázdnin. Bylo potřeba připravit to řekl bych papírově, nějaké 
dokumenty k tomu připravit, ale těch nebylo moc, a už si to moc nepamatuji. Zakládali jsme ho 
tenkrát při tělovýchovné jednotě Rapid jako turistický oddíl mládeže, a pak bylo hlavně potřeba 
připravit program činnosti, co s tím oddílem budeme dělat. Zakládali jsme oddíl z úplně nových 
dětí, neměli jsme žádné rádce. Takže jsme si napřed museli vychovat rádce a připravit celé 
fungování oddílu.

Kde jste čerpali zkušenosti, jak to všechno připravit? Od Venédů?
Měli jsme zkušenosti s vedením u Venédů, takže z toho, a pak jsme do toho postupně přidávali 
svoje nápady. Různě třeba z knížek, nebo prostě vymysleli, co nás napadlo.

Když jste oddíl zakládali, bylo to ještě za komunismu. Nedělalo to nějaké problémy?
Nedělalo, museli jsme si dávat pozor, nesměli jsme dělat některé věci. Třeba jsme nemohli nosit 
šátky, nemohli jsme dětem říkat všechno, co bychom chtěli, nemohli jsme používat skautskou 
symboliku a  takovéhle věci, ale dalo se.
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V našem oddíle je pověstné číslo 13. Spousta čísel a dat se nějak se třináctkou váže. Bylo to 
čistě náhodou, nebo jsi tomu někdy tak trochu dopomohl?
Něco byly náhody a něčemu jsme maličko pomohli, například jsme si mohli vybrat číslo oddílu, 
tenkrát turistický oddíl mládeže TOM jsme si vybrali číslo 50013, protože bylo volné. A taky třeba 
to, že číslo 148 má ciferný součet 13, to jsme si tehdy mohli vybrat z několika čísel a já si všiml, že 
tohle číslo zrovna má ciferný součet 13, tak jsem ho vybral. Ale ostatní věci byly náhody, třeba to, 
že jsme zakládali oddíl zrovna 13. 10. , to tak prostě vyšlo.

Dodnes se jezdí na naše tradiční tábořiště v Horosedlech, které jste používali už dřív, několik 
let poté, co jste oddíl založili. Jak jste na to tábořiště tenkrát přišli?
My jsme si tenkrát první tři roky půjčovali tábořiště od Venédů, vždycky jsme jeli na tábor po nich, 
i proto byly tábory v srpnu. Ale chtěli jsme si udělat vlastní tábořiště, vlastní táborovou základnu, 
tak jsme hledali. Já jsem tenkrát jezdil po Čechách a zkoušel jsem najít v různých místech tábořiště.
K tomu dopomáhali další lidé, až jsem jednou dostal tip na jednu louku původně dole u Spůle od  
tatínka Hanky Čížkové-Kiki, která zakládala Koťata a dlouho je vedla. Protože tam mají babičku s 
dědou, tak tam často jezdil. A jednou při procházce narazil v Onšovicích na nějakou ubytovnu a 
paní správcová - paní Krejsová mu tenkrát řekla, že mají louku nahoře u Horosedel, Dal mi na ně 
telefonní číslo, já jsem jim zavolal, dohodl jsem se, že se tam přijedu podívat. Dojel jsem se tam a 
to bylo taky trochu zajímavé, protože jsem tam byl někdy v březnu a když jsem  do Horosedel 
přijel,  byl skoro metr sněhu. Paní Krejsová mě dovedla těmi závějemi až na louku a ukázala mi, že 
tohle je ta louka. A já jsem měl v tu chvíli hrozně těžké rozhodování, protože jsem vůbec nevěděl, 
jak ta louka pod tím sněhem vypadá. Ale riskl jsem to, a díky tomu to tábořiště dneska máme.

Proč jsi tam nejel někdy v létě?
Protože jsem  tento tip dostal někdy během zimy a ten tábor jsme potřebovali připravit, potřebovali 
jsme se rozhodnout, kam pojedeme na tábor. A nedalo se čekat, až roztaje sníh, což se  v 
Horosedlech stává až někdy v půlce, nebo možná až koncem dubna.

Před několika lety jsi pomáhal obnovit  náš oddíl, když odešli jeho poslední vedoucí, Rob s 
Ježurou. Proč ses rozhodl, že ten oddíl znovu povedeš, když jsi před mnoha lety odešel?
Dlouho jsem váhal, nechtěl jsem už vést znovu oddíl, ale přišla mi škoda, že by oddíl měl 
zaniknout, když už fungoval tolik let a když jsem ho tenkrát zakládal. A taky v té době do oddílu 
chodily všechny mé tři děti. Tak jsem ten oddíl chtěl zachovat pro ně. 

Když ho znovu vedeš, máš srovnání dnes a dřív. Jsou v tom oddíle nějaké výrazné změny?
Je v tom rozdíl, protože dneska jsou jiné podmínky. Okolní podmínky jsou jiné, předpisy pro vedení
oddílu a dnes jsou jiné možnosti. Když jsme zakládali oddíl, tenkrát nebyly žádné mobily, žádné 
počítače, žádný internet. V tom je rozdíl, i třeba ve vybavení, které se používá na táboření. Tenkrát 
jsme tábořili jenom s celtami, nebyly ještě k dispozici žádné kopulky, a tak podobně. A je rozdíl i v 
dětech. Dnešní děti jsou jiné, než bývaly tenkrát, když jsme zakládali oddíl.

Bývalo to dřív lepší?
To se nedá říct lepší, je to jiné. Něco je lepší, něco je horší. Třeba je daleko těžší připravovat 
program, protože tenkrát děti bavilo v oddíle daleko víc věcí, kterými je dneska člověk už 
nezaujme.

Elík
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JAK TO VŠECHNOJAK TO VŠECHNO
ZAČALO?ZAČALO?

Druhý díl oddílové historie
Na podzim 1990, po druhém táboře se oddíl rozrostl o družinku nejmladších. Od Venédů přišla do 
oddílu Hanka Kolářová Kiki a přivedla si své kamarádky a společně založily Koťata. Ta se postupně
rozrůstala až z nich byl v podstatě samostatný oddíl.  V prosinci se uspořádalo naše středisko první 
boj o střediskovou vlajku, soutěž o čestnou povinnost chránit střediskovou vlajku a náš oddíl jí 
slavně vyhrál, což se pak v historii ještě mnohokrát opakovalo.  Na jaře se k našemu oddílu připojil 
Einý, vedoucí, který k nám přišel z jiného neskautského oddílu.
Tábořiště pro letní tábor jsme si naposledy půjčili od Venédů, ale bylo to pěkně vypečené. Tábořili 
jsme u Nových Hradů u říčky Stropnice, která vypadala velmi nevinně. Bylo v ní sotva po kolena 
vody a tekla v korytě hlubokém tak, že na louku z něj viděli jen ti největší. Ještě jsme o tom 
vtipkovali. A to se nám stalo osudným. Po třech dnech deště se Stropnice přišla podívat k nám do 
tábora. Prostě si tekla přes náměstí, v některých stanech bylo vody, že teklo horem do holínek. Když
se voda vrátila zpět do koryta, bylo všude bahno. A bahno, to jsou komáři. Ale přesto na ten tábor 
rádi vzpomínáme. Měli jsme nádhernou bránu a bylo nás opravdu hodně, přes padesát. Představte si
třeba frontu na oběd. A i konec byl romantický. Jeden tatínek nám přes kamaráda zajistil levně Avii.
Což o to, přijela, ale byla to obytná skříň. Odvezla pár batohů a vše ostatní tam zůstalo. Úžasné. 
Naštěstí, Zlatý Vlas měl kamaráda, co měl autodopravu, a tak se podařilo zajistit náhradní auto a 
věci se zpožděním dorazily do Prahy.
V následujícím roce se Koťata osamostatnila do vlastního oddílu. Zlatý Vlas během roku věnoval
velké úsilí hledání nového tábořiště, které bylo korunováno úspěchem. Na velikonoční prázdniny
jsme vyrazili tábořiště vyzkoušet. Jistě tušíte, že jsme jeli do Horosedel. Byli jsme zvědaví. Když

ho byl Zlatý Vlas v březnu obhlédnout,
tak  tam  leželo  tři  čtvrtě  metru  sněhu.
Louka nás příjemně překvapila a už jsme
se těšili na tábor. Šumava se ale rozhodla
nám  ukázat,  že  tak  jednoduché  to
nebude.  Celou  noc  nám  pod  celtami
(kopulky jsme tenkrát ještě neměli) fičel
vítr  a hnal nám sníh do obličeje.  No a
ráno bylo bílo. Ale nás to neodradilo a
na  začátku  července  jsme  dorazily  na
přípravku.  Z  prken,  nařezaných  z
padlých borovic,  které  nám věnoval  p.
Krejza, jsme vyrobili podsady a postele,
které  slouží  dodnes.  Postavili  jsme  i
první  jídelnu.  Jen  tenkrát  ještě  nabyla
voda  v  táboře  a  tak  se  pro  vodu  i  na

nákup jezdilo s dvoukolákem do Horosedel. Prvních čtrnáct dní na tábořišti tábořila Koťata, Rysové
pak přijeli na čtyři týdny po nich. Na tábor jsme si tenkrát vzali také kola, a tak jsme zjezdili okolní
kopce. A o čtvrtém roce činnosti oddílu zase příště. Napsal Zlatý Vlas
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NÁSTĚNKANÁSTĚNKA
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WOKNO
Je ti 12-15 let? Chceš zažít 
nová dobrodružství a něco se 
naučit? poznat nové přátele? 
Co takhle vyrazit na Rádcák? 
Rádcák je vzdělávací a 
zážitková akce pro ty, kteří se 
podílejí na vedení družin, 
nebo by se podílet chtěli, ale 
ještě moc nevědí jak. Wokno 
jsou tři víkendy
nabité zábavným programem 
pro skauty a skautky ze 
středočeského kraje.
Chceš jet? tak si jdi pro víc 
infa ke Kačce:)
http://wookno.webnode.cz/

Kačka

!NEZAPOMEŇTE!
5. 2. 2014 proběhne schůzka 
rodičů, tak si to zapište tučně 
do diáře, milí rodičové. Účast 
pro všechny povinná.

Elík 

Soutěž o nejcoolovější logo
Do 20. února máte možnost 
posílat návrhy na nové, hezčí 
logo Kajvelíku. Soutěžit 
mohou děti, vedoucí i  
rodiče :). V příštím čísle 
budou loga vystavena a vy 
pro ně budete moct hlasovat. 
Své návrhy můžete posílat na 
eliska.masinka@volny.cz

Elík

Jsi skaut tělem i duší? 
Chceš, aby to věděl celý svět 
že právě ty žiješ 
skautingem? Tak si pořiď 
jedno z originálních triček 
na 

http://www.obchod.skaut.cz
Kačka

mailto:eliska.masinka@volny.cz


MYŠÍ DÍRAMYŠÍ DÍRA
Co nepatří do lesa?

ŘEŠENÍ Z MINULA: správná byla odpověď A.

KOTĚCÍ PELECHKOTĚCÍ PELECH
VTIPY

Křížovka

1) 2 věci, podle kterých se mají koťata

 řídit- kotěcí slib a …

2) provázek, se kterým se vážou uzly

3) knížečka s úkoly, které se plní

po nováčkovské

4) když chodíš na všechny akce, máš

 dobrou …

5) věc, kterou můžeš něco uříznout

6) nováčkovská, stopy atd. se nazývá...

7) v noci na táboře musí mít každý noční...

8) 4. měsíc v roce
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Potkají se dva na poušti, jeden má na zádech kolej a 
druhý telefonní budku. Ten první povídá: „Proč neseš 
tu budku?“ „Tu mám proti lvům. Když nějakého 
potkám, vlezu si do budky a lev na mě nemůže. Ale 
na co máš tu kolej?“ „Taky proti lvům. Když 
nějakého potkám, kolej odhodím, a to se to pak pěkně 
utíká.

Sejdou se po letech dva námořníci a jeden s 
sebou táhne kozu. „Na co máš, prosimtě, tu 
kozu?“ ptá se ten druhý. „Tu jsem si 
předevčírem koupil. Vezmu si ji na palubu a 
bude mi každé ráno dávat čerstvé mléko.“ „Ale 
dokážeš si představit ten smrad?“ „Ále, však ona 
si zvykne.“

Napiš 6 věcí ...(Tajenka) 
a přines Elíkovi Vytvořila Elík

Vytvořila Elík



RYSÍ DOUPĚRYSÍ DOUPĚ
Procvič si mozek. Za správné řešení dostaneš body do

bodování navíc.
1.  Barbora říká, že matka portrétované osoby je dcerou osoby, která právě hovoří.
V jakém vztahu jsou Barbora a portrétovaná osoba?

2. V hořícím domě je skupina přátel. Chce se dostat za každou cenu ven, neboť dům za 12 minut 
spadne. Musí proběhnout chodbou která je celá v plamenech. Pokud skrz ní chce někdo projít, tak 
musí mít u sebe hasící přístroj a plameny alespoň trochu krotit. Problém je, že přátelé mají jen 
jeden.
Chodbou mohou jít zároveň maximálně dva lidé. Pak se někdo musí vrátit s přístrojem a mohou jít 
další dva.
Mezi přáteli je jeden hasič, který se v plamenech pohybuje běžně, a tak dokáže chodbou proběhnout
během minuty. Jeho nejlepší kamarád Tomáš, proběhne za minuty dvě. Pak je tam ještě jeden starší 
pán, kterému to trvá čtyři minuty, a ožrala, který se bude chodbou motat pět minut. Pokud jde 
dvojice, pohybuje se rychlostí pomalejšího.
Jak budou postupovat, aby se dostali ven do 12 minut, než dům spadne?

3. V jednom království žijí král a jeho dvorní šašek. Šašek nenávidí krále, král nenávidí šaška. 
Dohodnou se, že se jednoho dne otráví. V celém království existuje jen dvanáct lahviček jedů. Jedy 
jsou očíslovány čísly od 1 do 12, se vzrůstajícím číslem roste i síla jedu. Funkce na lidský 
organismus je prostá – vypiješ jed, umřeš. Každý silnější jed neutralizuje všechny slabší, což 
znamená že jed číslo dvanáct neutralizuje všechny jedy, jedenáctka všechny kromě dvanáctky atd. 
(Pokud vypiješ jedenáctku a potom dvanáctku, nic se ti nestane. Pokud vypiješ dvanáctku a potom 
jedenáctku, umřeš.) Král jde do komnaty s jedy jako první a vybere si všechny sudé jedy 
(2,4,6,8,10,12). Pak jde do komnaty šašek a vezme si, co zbylo. Sejdou se v trůnním sále, každý z 
nich naplní jeden pohár a podá jej tomu druhému, který jej okamžitě vypije. Následně si každý z 
nich ještě jednou naplní pohár, tentokrát už pro sebe, a vypije ho (v naději, že se tím zachrání). Jak 
to šašek udělal, že se druhého dne probudil, ale král zemřel? Každý (šašek i král) chce 
PŘEDNOSTNĚ přežít. Pokud přežije, pak chce co možná nejjistěji otrávit toho druhého. Každého 
jedu je jen jedna dávka – nelze ji dělit. Jedy jsou kapaliny bez barvy a zápachu a mají stejnou 
hustotu jako voda. 
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ŘEŠENÍ Z MINULA:
1) 13.10. 2) 25. 3) Zlatý Vlas 4) Stovka 5) Stopaři 
6) Martin Mašín

Řešení z minula
1. tábor, 2. latrína, 3. bariball

Soutěž pro Rysy i Koťata
V celém časopise jsou zvýrazněna zeleně 
některá písmenka. Když si je vypíšeš a 
poskládáš za sebe, vyjde ti tajenka. Když ji 
vyluštíš a na schůzce přineseš Elíkovi, nebo 
ji pošleš mail (eliska.masinka@volny.cz), 
můžeš dostat pár bodů navíc do bodování.

Elík 

Vytvořila Elík
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