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ÚVOD
Milí čtenáři Kajvelíku,

Přicházíme  opět  s  novým  číslem  Vašeho
oblíbeného časopisu.

Čeká na Vás extra porce nejrůznějších článků,
nových informací, zábavy a luštění.

I  když  se  nám zima  pomalu  chýlí  ke  konci,
pořád nám někde trocha sněhu zbývá, i když ho
už není málo. Opravdu jsme si letos sněhu moc
neužili,  o to víc si ho můžeme vážit,  když se
vydáme na  hory o  jarních  prázdninách.  A co
všechno se dá na sněhu dělat, se také tentokrát
něco dovíte.

A nejen to.   Novinek ze světa skautingu také
není nikdy dost. Ale konec prozrazování, radši
si to rovnou sami přečtěte.

Příjemné  chvíle  strávené  při  čtení  přeje  za
celou redakci

Elík

VÝHLEDNÍK

DATUM AKCE

14. 3. Děd a výprava s rodiči (družinovky)

27. -29. 3. Vícedenní výprava – Jablonec nad Nisou

11.4. Jednodenní výprava

24.-26. 4. Svojsíkův závod

30. 4 . - 3. 5. Vícedenní výprava - Krty
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JAK SI UŽÍT ZIMU
Sněhu jsme si sice zatím užili pomálu, ale přesto nám něco napadlo. Proč toho tedy nevyužít a
nevyřádit se s netradičními sporty? Přinášíme vám malý přehled těch nejoblíbenějších.

Snowkiting
Fouká vítr? Nejvyšší čas zkusit snowkiting. Ideální
sport pro ty, co se chtějí projet na lyžích nejen z
kopce, ale i po rovině. Stačí roztáhnout speciálního
draka a už to jede. Samozřejmě potřebujete sehnat
toho  draka  a  také  nějaké  lyže  nebo  snowboard.
Jedná  se  o  extrémní  sport,  takže  se  nemusíte
obávat o nedostatek adrenalinu.

Sněžnice
Tento sport není u nás tak neznámý. Chcete-li se vydat na zasněženou procházku
po horách, určitě si nezapomeňte přibalit sněžnice. Každý
už  jistě  zažil  ten  pocit,  když  se  zabořil  do  sněhu  a  při
každém dalším  kroku  se  propadl  ještě  hlouběji.  Stačí  si
připnout na boty dvě placky a máte po problému. Sněžnice
rozloží vaši váhu na větší plochu a díky tomu se můžete v
klidu procházet po velké vrstvě sněhu. Ale nemyslete si, že
je  to  nějaká  novinka  na  trhu.  Sněžnice  používali  lidé
pravděpodobně už tisíce let před naším letopočtem. Indiáni
a Eskymáci je používali k lovu a k práci je i dnes využívají

například lesníci ve špatně přístupných terénech.

Mushing
Tento  sport  také  nejspíš  znáte.  A pokud  máte  doma  smečku  nevyběhaných  psů,  máte  nejlepší
příležitost  vyzkoušet  mushing.  Stačí
ještě  sehnat  saně,  zapřáhnout  zvěř  a
vydat se do zasněžených plání. Aby se z
vás stal  pořádný musher, bude to však
chtít  trochu  tréninku.  Ale  i  když  si
nevíte  rady nebo  nemáte  psí  spřežení,
nezoufejte. O takové zážitky bývá velký
zájem a proto jistě seženete instruktory,
kteří vás do sportu rádi zasvětí.
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Skijöring
Původně  norský  sport  je  velmi  podobný  mushingu.  Opět  se
můžete  povozit,  tentokrát  se   však  projedete  na  běžkách.
Původně se jezdilo za koněm nebo sobem, dnes  je  populární
tažení psy. Kromě zvířat a běžek potřebujete také tažné lano s
tlumičem,  abyste  nespadli  při  každém  záškubu.  Tento  sport
vyžaduje  dostatečně  vytrvalé  psy  a  hlavně  jejich  velkou

disciplínu.  Je  to
dost  náročné  i
pro  člověka,
protože Skijöring není úplně jednoduchý sport, který
ovládne úplně každý. 

Další  variantou je motoskijöring,  kdy se člověk na
běžkách vozí  za motorkou nebo jiným motorovým
vozidlem.

Lední jachting
Říkáte si, co je to za blbost? Nemožné se stává reálným. Stačí vyměnit klasickou jachtu za bruslící
tříkolku.  Jachtař  v loďce napůl  leží  ve směru jízdy a
kromě páky ovládá ještě plachtu. Tímto způsobem se
může  řítit  až  100  km/h,  ale  zpomalit  lze  jen
manévrováním,  protože  chybí  brzda.  Tento  sport  už
není pro úplné laiky, potřebujete k němu především ne
úplně  levné  vybavení.  Dá  se  však  provozovat  i  v
Čechách.  Závodníci  jsou  sdruženi  v  Českém  svazu
jachtingu a občas pořádají závody na Máchově jezeře,
pokud jim to počasí dovolí.

Heliskiing
Máte touhu po pořádném adrenalinu, radost z výšek a chuť
se proletět v helikoptéře? Tím pádem bude heliskiing pro
vás to pravé. Budete však muset zavítat do trochu vyšších
hor,  protože u nás se tento sport  provozovat nedá.  Úplně
nejlepší podmínky jsou v Kanadě, v Evropě se dá heliskiing
zkusit jen na pár povolených místech. A jak to vlastně celé
probíhá?  Helikoptérou  vás  vysadí  na  vrcholku  nějaké
pořádně vysoké hory a pak si  užíváte  kilometry lyžování
panenskou přírodou. Žádné sjezdovky, žádní lyžaři, kteří by
překáželi v jízdě. No paráda, ne?

Elík

4



NÁSTĚNKA
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Slavíš, 
slavím,slavíme

S novým rokem tu  máme i  nové
oslavy. Během ledna a února jsme
mohli  k  svátku  popřát  Klíštěti,
Magi,  Žabákovi,  Jelenovi  a
Chobotničce.  Pogratulovat  k
narozeninám jsme  mohli  Alešovi,
Patovi,  Tučňákovi,  Vodnářovi,
Králíčkovi  a  Zombíkovi.  Vše
nejlepší  do  nového  roku!  A  v
únoru zase Válečkovi a Tatrance.
Oslavili  jsme  také  oddílové
Vánoce.  Děkujeme  všem
Ježíškům, kteří si připravili krásné
dárečky  pro  ostatní,  měli  jsme  z
nich radost. 

Míša

Myšky v zimě
Myšky nový  rok  zahájily  výpravou  do  Dubče.  Proč
právě tam? Je to pořád v Praze, ale mají tam krásnou
přírodu, a protože byla přeci jen zima, měli jsme tam
hned dvě možnosti se zahřát. Prošmejdili jsme terárko,
vyfotili  se  s  tygříkem,  obdivovali  všechny  možné
plazy a pavouky, a ke konci výpravy jsme se stavili na
čajík a úžasný koláč u Kačenky doma. Děkujeme! :)

Koncem ledna jsme se s oddílem vydali  na Přechod
Brd, tradiční skautskou akci. Dva týdny předem jsme
vybarvovali Brděnky, které jsme pak všechny úspěšně
vyměnili za jiné pěkné výtvory s ostatními skauty na
Kytínské  louce.  Tam  jsme  se  i  potkali  s  Králem  a
Myškou  s  Aničkou,  a  Ježurou  s  Terezkou,  a  s
oldskauty. 

Na družinovou výpravu jsme se v únoru vydali zatím
nejdál, a to do vesmíru. Krom planetária jsme si stihli
vyrobit  rakety,  odletět  do  vesmíru,  promotat  se
mléčnou dráhou a zahrát si s černou dírou i kometama.
Určitě jsme na takovémhle výletě nebyli naposledy!

Ani  v  zimě jsme se  nepřestali  rozrůstat,  a  tak  mezi
sebe vítáme Betynku a Krokodýla.  Kdo by nevěděl,
kde získal přezdívku, ať se zeptá Smajla, kde se vzaly
ty  zuby  v  jeho  předloktí  ;)  A  kdo  jsou  Kostík  a
Ještěrka? Přijďte se nás někdy zeptat, jestli nevíte. 

Míša

Křížovka
Podařilo  se  ti  vyluštit  minulou
křížovku? A řekl jsi někomu tajenku?
Ne? A co když by z toho byly body do
bodování? To tě nenapadlo? ;) 

Míša

Máme  prvního  přihlášeného
účastníka  letošního  tábora  v
Horosedlech.  Kdo  bude
druhý?  A kolik  jich  celkem
bude? Již toto léto ve vašich
kinech :)

Míša



SKAUTING A
TECHNOLOGIE?

Mobil  na  výpravu?  Tablet  na  schůzku?  Je  to  dobrý  nápad?  Abychom našli  na  tyto  otázky  tu
správnou odpověď, musíme se podívat někam úplně jinam. 
Proč vlastně do skautu chodíme?  Proč chodíme na schůzky a jezdíme na výpravy? Nevím jak Ty,
ale já tam chodím kvůli přírodě, znalostem, kamarádům a zábavě, kterou si tam užiji. To se ale
všechno stává nepodstatným, pokud si sebou přinesu telefon nebo tablet. Jeho zářící obrazovka mě
bude neustále vyrušovat od kamarádů a programu, který je připravený. Navíc vzniká nebezpečí, že
na něj někdo při nějaké hře třeba šlápne a elektronickou hračku navždycky zničí. 
Tablet i telefon dokážou být příjemní společníci, pokud jsi na dlouhé cestě nebo sám doma a nemáš
co dělat, ale v oddíle kde je program nabitý a máš tam spoustu kamarádů je to akorát přítěž, která Ti
brání se s nimi bavit. 
Takže se zkusíme domluvit, že tablety a telefony na skautské akce nepatří a místo nich si zkusíme
společně užívat program a výpravy plnými doušky. Co Ty na to? Pokud máš zájem, můžeme si o
tom popovídat a detailněji to probrat.

Čmelák
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Co  má  společného  březen  2014,
únor 2015 a  1. duben 2015?
Kdo hádá nový název Junáka, má
pravdu.  Po  více  jak  roce  od
odhlasování  nového  názvu  se
dočkáme jeho platnosti.  A jak že
bude  znít?  Stejně,  jako  před  sto
lety: Junák - český skaut, jen se k
němu musí přidat "z.  s.", aby do
nás  nekopal  úřednický  šiml.
Staneme  se  tak  "zapsaným
spolkem" a může začít nekonečné
vyřizování změn...

Míša

Výprava s rodiči +
V oddíle  se  nám objevilo  mnoho nováčků,  a
hned několik z nich v Myškách. Když se tak
ostatní členové oddílu koukají na fotky, půlku
dětí  nepoznávají,  a  když  vedoucí  potkají  po
schůzce  rodiče,  tápou úplně  stejně.  Abychom
aspoň mezi Myškama měli jasno v tom kdo je
kdo,  rozhodli  jsme  se  na  březnovou  výpravu
vzít  i  rodiče.  A co  že znamená to  "+"?  Ano,
hádáte  správně  -  krom rodičů  rádi  uvidíme  i
všechny další,  koho byste  rádi  vzali  s  sebou.
Budeme  rádi,  když  nám  dáte  předem  vědět,
kolik  vás  asi  tak  s  vaší  Myškou  dorazí,  ať
můžeme  připravit  odpovídající  program  a
zamluvit lístky do vlaku. Těšíme se na vás

Míša



SVÁTKY
22.2.

Čím se toto datum liší od ostatních? Pokud hádáte opakování číslic, máte určitě pravdu. Tři stejné
číslice v datu (nebudeme-li počítat) rok, se objeví vždy jen v lednu a v únoru. A proč je pro nás
důležitější právě toto datum, než to lednové ze samých jedniček, 11.1.? Někteří z vás by to mohli
vědět, ale bylo by škoda, aby to nevěděli všichni. 

22. 2. je celosvětový skautský Den zamyšlení. Je to mezinárodní den přátelství slavený ve všech
zemích světa, kde jsou skauti. Každý může tento den oslavit jinak. Některé oddíly mají tradiční
výpravu, pořádají sbírku, nebo se zúčastní každoročního sportovního turnaje. Jiné oddíly žádnou
takovou akci nemají a každý člen oddílu si tak může svátek oslavit po svém. Jak? Nemusí to být nic
velkolepého,  jak napovídá  už jméno svátku.  Můžeš  se zamyslet  nad  tím,  co  pro tebe  skauting
znamená, co ti dává, a co chceš přinášet ty jemu, a popřát všem skautům a skautkám na planetě
něco pěkného. A třeba i těm, kteří skauty ve své zemi nemají, aby je tam brzy mohli mít. 

Proč je svátek právě 22.2.? Není to proto, že je
to  pěkné  datum.  22.  2.  se  narodil  zakladatel
skautingu, angličan sir Robert  Baden Powell,  i
jeho žena lady Olave Baden Powellová. Když se
něco takového povede, je potřeba to oslavit, no
ne? 69 let poté, co se Baden Powell narodil, se
na tomto dni dohodly účastníce 4. Mezinárodní
konference skautek poté, co takovou každoroční
oslavu navrhla zástupkyně Francie. 

První oslavy se tak konaly už 22. 2. 1927, a to i
v Praze, pod názvem Vzpomínkový den. V průběhu let se název změnil na den sesterství, a později
na Den zamyšlení, aby se mohli zapojit i kluci - skauti. 

Letos jsme si tedy mohli společně se skauty z celého světa zavzpomínat už po osmdesáté deváté!
Uznejte, že to už je pěkné číslo, které dělá ze Dne zamyšlení úctyhodného dědečka. 

24.4.
Aby těch skautských oslav do léta nebylo málo a vyvážili jsme tak naše podzimní narozeniny, je tu
ještě jeden, který připadá na 24. 4. Ten den má svátek patron všech skautů a skautek, jehož jméno se
můžete dozvědět z křížovky. Tady už je oslava vcelku jednoduchá. Na svůj svátek vyrážíme v kroji,
nebo alespoň v šátku všude, kam ten den zamíříme. Do práce, školy, na kroužky, na procházku,
nebo s rodiči na nákup. Ten den se většinou nestačíme divit, kdo všechno v našem okolí je také
skaut.  Největší  radost většinou uděláme babičkám a dědečkům, nám naprosto neznámým, které
potkáme na ulici. Často se k nám některý hrdě přihlásí s tím, že v roce 68, nebo i mnohem dříve,
chodil coby dítě na skauta tam a tam, a obvykle přidá i zajímavou historku z vlastního oddílu. Z
takového rozhovoru nejde nemít radost a zlepšit tak nejen sobě náladu :) Budeme se těšit na vaše
fotky a zážitky z celodenní oslavy!

Míša
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LUŠTĚNÍ
Osmisměrka

akát,  akce,  celta,  cesta,  Dub,
hlídka,  hry,  kámen,  KPZ,  kroj,
Krty,  latríny,  les,  metr,  Myšky,
nástup,  nůž,  oheň,  schůzka,  síla,
skaut,  slib,  služba,  spacák,  stan,
stožár,  uzlovačka,  uzly,  vařič,
vlak, Zlatý Vlas

Elík

Křížovka
1. den, kdy se krom schůzek vídáme nejčastěji

2. každý by si měl umět _____ tkaničky

3. kde byla Koťata v únoru za kulturou   

4. Myšky na únorové výpravě navštívili

5.  o  víkendech
vyrážíme na

6. vedoucí v něm
posílají  důležité
informace

7.  rysové  si  na
únorové  výpravě
uvařili

8.věková
kategorie družiny
lynx

9.táborový
záchod

Míša
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MYŠÍ DÍRA
Pamatuješ  si  všechny ostatní  Myšky,  které  v  oddíle  máme?  Ano?  To je  dobře.  Zkus  některou
přezdívku namalovat a obrázek přines do klubovny, vystavíme si je na nástěnku. 

Míša

KOTĚCÍ PELECH
Zkus vyřešit tyto úkoly a donést je na schůzku. Body navíc tě neminou :)

1. Proč musíme chránit přírodu? Jak ji můžeme chránit?

2. Čím vším můžeme šetřit?

3.  Vybarvi  správně  popelnice  a  přiřaď  k  nim odpadky,  které  do  nich  patří.  Zkus  ke  každému
vymyslet ještě další.

Elík
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RYSÍ DOUPĚ
Víš, co znamenají tyto značky? Kde se s nimi můžeme setkat?

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
MÍSTO

Každý má nějaké takové, kde se cítí pěkně, kde je mu dobře. Může to být rodné město, chalupa, či
třeba naše klubovna. I já mám jedno takové. Pro mě je to louka, krásná Horosedelská louka.

Jen co vyjdu z lesa, spatřím ji tam. Dech se mi zatají. Tolik času jsme tu všichni strávili, na téhle
louce, ve zdejších lesích. Ale přesto mě překvapí. Je tak vznešená, tak dokonalá. Ani nevadí, že není
posečená. Kvítí ji zbarví do všech odstínů, co si jen dokážu představit. Tohle se mi honí hlavou
vždy, když stojím na té známé lesní cestě. Neubráním se úsměvu, vždy mě dokáže překvapit.

Těšíte se na tábor? Těšte se!
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NOČNÍ PŘECHOD BRD
Máte chuť vydat se někam přes noc? Jestli jo, tak je pro vás Noční přechod Brd ideální akce. A co
že to vůbec je? Tato tradiční akce pořádaná jedním pražským střediskem se letos uskutečnila už po
osmnácté. A jak to tedy probíhalo?

Začalo to tím, že jsme cestou na sraz nastoupili do špatné tramvaje. Bohužel jsme si to uvědomili až
o zastávku dál,  tak nás  čekalo menší  zdržení.  Ale sraz  jsme naštěstí  stihli.  A nebyl  to  jen tak
obyčejný sraz, protože jsme se na hlavním nádraží sešli až ve tři čtvrtě na dvanáct. Pak nastal menší
zmatek.  Potřebovali  jsme totiž  zjistit,  kolik  lidí  má Opencard a  kolik ne,  aby se mohly koupit
společné jízdenky. Po několikátém přepočítání se nám to konečně povedlo a mohli jsme začít hledat
správný vlak. Ten jsme měli skoro celý pro sebe, protože kdo by taky jel o půlnoci do Mníšku pod
Brdy...

Tam jsme taky vystoupili a konečně mohlo začít naše noční putování. Když jsme přešli celé město,
začali jsme stoupat do prudkého krpálu, který některé trochu zmohl. Když všichni dofuněli, mohlo
začít konečně zahájení, kde si každý oddíl zakřičel svůj pokřik. Nakonec to ale dopadlo tak, že se
jej odvážily zakřičet jen asi čtyři skupinky. A Rysové byli samozřejmě mezi nimi ;)

Pak nás čekala trochu zledovatělá cesta na Kytínskou louku, na které se Barbucha asi  čtyřikrát
natáhla. Naštěstí nám do toho romanticky svítil měsíček. Přibližně ve tři ráno jsme se ocitli na louce
a jako na tradičním zimním přechodu jsme si začali vyměňovat Brděnky. A pak jsme šli zpátky,
tentokrát trochu z kopce a téměř bez zastávky jsme se dostali do Řevnic. To už byli všichni rádi, že
se můžou pohodlně usadit do vyhřátého vlaku a spokojeně podřimovat až do Prahy. Tam už se
všichni rozešli, většinou dospávat do svých domovů, i když se našli i takoví (Rysí, samozřejmě)
borci, kteří zvládli jít ještě rovnou na výpravu.

Monte

11



NOVINKY ZE SVĚTA
SKAUTINGU

100 let
Není to tak dávno, co jsme slavili století skautingu, a hned na to i sto let skautů u nás. Do třetice
všeho dobrého tu máme další století, a to sto let dívčího skautingu v Čechách. Ano, je to tak, kluci
měli šanci jet na první tábor, chodit na schůzky a vyrážet na výpravy o pár let dřív. Není ale potřeba
se nad tím rozčilovat, když to vede k dalším oslavám. Tak si tenhle rok užijme! 

Plzeň, skautské město kultury
2015

To, že v Praze žijeme jen něco přes hodinu cesty od města kultury 2015,
víme z MHD a médií už asi všichni. Kdo z vás ale věděl, že tuhle roční
oslavu vzali pod svá křídla i plzeňští skauti? Kromě spousty akcí, které
pořádají, nechali vyrobit krásné kulturní plzeňské skautské šátky. Jeden
vyjde na 150 Kč a je možné si je koupit  v Plzni.  Chtěli byste takový
šátek, ale do Plzně se nechystáte? Řekněte si Míše nebo Čmelákovi, když
se nás sejde víc, zkusíme si je třeba hromadně objednat.   

Studie o přínosech skautingu pro společnost 
Zní  vám  tenhle  titulek  moc  odborně?  Nenechte  se  odradit.  Celosvětové  skautské  organizace
WAGGGS a WOSM sbírali informace z 19 evropských skautských organizací v 16 zemích, kde je
celkem přes 980 000 skautů a skautek. A co že to zkoumali? Jaký přínos pro život pro nás má to, že
jsme  vyrostli  ve  skautském  oddíle.  Co  ze
studie vyplývá?  Skauting  má velmi  pozitivní
vliv na pozdější zaměstnatelnost svých členů,
na  společnost  a  na  ekonomiku.  Pokud  tedy
vzdělání,  ať  formální  nebo  neformální,  kam
patří  i  skaut,  řadíte  mezi  investice  do
budoucnosti, tak tahle se určitě vyplatí. Závěry
studie jsou shrnuté v 16ti stránkovém anglicky
psaném dokumentu. Pokud si ho chcete přečíst
celý, Míša vám ho ráda pošle. Pár zajímavostí:

Ve Francii se za minulý rok dopočítali 2 500
000 hodin dobrovolnické práce pro skauty, což
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je  více než  rok práce jednoho člověka na plný  úvazek.  To není  málo.  Podobný průzkum letos
probíhá i u nás, nechme se tedy překvapit, jak vysoké toto číslo bude v ČR. 

Oblasti, ve kterých se skauti rozvíjí, aniž by o tom třeba věděli, jsou nejen jemná motorika a logické
uvažování, ale i spolupráce v různorodé skupině, hledání řešení nejen v problémových situacích,
umění se rozhodnout, a to občas dost rychle, schopnosti komunikace s dětmi i dospělými, důvěra v
sebe sama a samostatnost. A myslím, že nic z toho není k zahození. 

WAGGGS & WOSM
Co tyhle zkratky znamenají? Každý, kdo se nějakou chvíli pohybuje kolem skautů, se s nimi už
mohl setkat, co se za nimi ale skrývá?

WAGGGS je zkratka World Association of Girl Guides and Girl Scouts, česky Světové sdružení
skautek. Program skautek se v některých zemích dělí na skauting a guiding, který se více soustředí
na pomoc okolí a rozvojová témata. Jejím členem jsou i všechny holky registrované v Junáku. 

WAGGGS má ve znaku trojlístek s hvězdami a kompasovou střelkou obtočených lanem vyjadřující
spojení  všech  skautek  světa  při  řešení  problémů  naší  planety.  Znak  je  oranžový  na  modrém
podkladě. Deset cípů hvězd symbolizuje deset bodů skautského slibu, střelka nám ukazuje správný
směr. Barvy znamenají zlaté slunce na obloze, které svítí na všechny děti světa, a také dobro, které
má být každý den vykonáno.

WOSM je zkratka pro World Organization of the Scout Movement, tedy Světové sdružení všech
skautů,  které v posledních letech sdružuje nejen skauty,  ale i  skautky.  Jeho členem jsou tak od
jarního valného sněmu Junáka jak kluci, tak i holky registrované v Junáku. 

A co to znamená pro nás? Z toho, co se nás týká nejvíc asi to, že si můžeme na kroj našít krom
WAGGGSky i WOSM :) Patří na pravý rukáv, trojlístek doleva, lilie doprava. 

WOSM má ve znaku stříbrnou lilii s hvězdami a střelkou, obtočenou kruhem z lana zakončeným
ambulančním  uzlem.  Podklad  je  modrofialový.  Deset  cípů  hvězd  symbolizuje  deset  bodů
skautského slibu, střelka nám ukazuje správný směr. Modrofialová barva vyjadřuje barvu planety
Země a lano obtáčející lilii vyjadřuje spojení všech skautů světa při řešení problémů naší planety.

Míša
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JARO
Blíží se jaro. A nebo už je tady? Je a není. Kdo četl můj článek v minulém Kajvelíku ví, že to není
tak jednoduché. Meteorolog vám řekne, že už je, astronom nebo běžný občan že ne, ale o tom už
jsem psal. A co na to biolog? Ten bude možná trochu na rozpacích. Kdy pro vás začíná jaro? První
sněženkou?  První  pampeliškou?  Nebo  s  první  včelou?  Ono  to  jaro  totiž  přichází  tak  pomalu,
nenápadně. Když je hodně sněhu a najednou přijde obleva a teplé březnové dny, všimne si každý.
Ale v Praze, kde moc sněhu nebývá a zima je taková šedivá jsou změny nenápadné. Ono už se
vlastně jaro chystá od podzimu. Kdo je všímaví,  určitě postřehl,  že stromy a keře jsou na jaro
připravené už od opadání listí – mají připravené pupeny. A s přicházejícími teplými dny se začnou
pupeny zvětšovat až se jednoho dne na špičce trochu otevřou a z nich začnou růžky vystrkovat
první jarní lístky. Ale pro nás lidi, zvyklé na vše, co se hýbe rychle, je to moc pomalu a nenápadně.
Kdo nechodí  s  očima otevřenýma,  ani  si  nevšimne, jak to přijde,  že je ten strom před domem
najednou zelený.  Podobně je  to  s  trávou.  Po zimně je  pořád  taková zašlá,  ale  na vysluněných
místech si už nyní můžete všimnout prvních zelených stébel. Tím, že mají podobnou barvu jako
loňská tráva se snadnou přehlédnou a najednou z ničeho nic je celý trávník svěže zelený. Kdo
kolem sebe koukal na výpravě do Kunratického lesa, určitě si všiml svěží zelené trávy okolo potoka
pod Hrádkem. Ale spousta se toho děje i pod sněhem. Víte třeba, že mnohá zvířata právě v zimě
přivádějí na svět mláďata během zimního spánku nebo na konci zimy? Třeba takoví medvědi nebo
vlci. A pod sněhem už začínají růst i mnohé květiny. Někteří z vás už jistě viděli,  jak se náhlé
během teplého  dne  ze  sněhu  vyloupne  rozkvetlá  sněženka  nebo  bledule.  Tak  choďte  s  očima
otevřenýma ať vám to jaro letos neproklouzne před očima, ať ho přistihnete, až se třeba na stromě
před vaším domem objeví první lístky, na trávě první květ.

Zlatý Vlas
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