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(Kaj)Velík
Pokračování táborového Kajvelíku

Rys
Rysové jsou středně velké kočkovité šelmy severní polokoule. Typickým

znakem rysů je krátký ocas a štetičky na ušních boltcích.
Známe čtyři druhy rysů: dva žijí v Severní Americe , rys kanadský a rys červený, kriticky ohrožený 
rys pardálový obývá rezervace ve Španělsku a několik málo zvířat snad ještě přežívá v Portugalsku. 
Rys ostrovid je ze všech rysů největší a má také největší areál rozšíření; původně žil v celé 
Eurasii,ale v Evropě byl na mnoha místech vyhuben. V Česku  koncem 19. století, v současné době 
opět žije, protože byl znovu vysazen ochránci přírody.     Náš oddíl je pojmenován podle rysa 
ostrovida.

Potrava a způsob lovu
Rys se živí převážně srnčí zvěří. Méně loví jeleny, divoká prasata, hlodavce, zajíce nebo lišky. 
Překvapuje je rychlým útokem ze zálohy, ale ne vždy je úspěšný. Kořistí rysa se proto 
nejčastěji stávají nemocní, mladí nebo méně ostražití jedinci. 

Rys  pozoruje zvěř s vyvýšeného nebo dobře krytého místa, poté se připlíží do její bezprostřední 
blízkosti (max. 30 metrů). Překvapí ji a pronásleduje ji na vzdálenost 20 – 50 (100) metrů. Je 
pověrou, že rys číhá na kořist na stromě, odkud jí skáče za krk. Při tomto počínání by padl nejspíš 
únavou: ve skutečnosti se musí ve svém teritoriu neustále přemisťovat a slídit.
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Nehoda
Jde policista večerním městem a

uvidí na silnici
ležícího muže.

"Co se vám stalo?", zeptá se ho.
"Něco mě přejelo," odpoví muž. 

"A postřehl jste poznávací značku?"
"Ne, ale ty soby bych poznal." 

Vězení
U soudu: "Obžalovaný, odsuzuji vás na tři roky vězení. Chcete něco dodat?"

"Spíš ubrat, pane soudce!"

Televize
Blondýnka přijde do elektroprodejny a žádá prodavače o výměnu televize.

"A proč ji chcete měnit?"
"Manžel nadává, že je v ní čím dál míň fotbalu!" 

Lovecká polévka
"Jakou specialitu máte v této restauraci?"

"Loveckou polévku!"
„A v čem spočívá?"

"Host se snaží ulovit v polévce nudli!" 

Vodní dobrodružství:

Aquapark Kolín
V sobotu 10.1.09 jsme byli v aquaparku. Ráno jsme se rozloučili s rodiči a vyjeli vlakem do Kolína.
Prošli jsme se hezky po městě a dorazili do „Vodního ráje“. Po chvilce čekání přišli s lístkama 
Ježura s Robem. Tak jsme se všichni nahrnuli do šaten a po chvíli jsme už byli v bazénu. Nebylo 
divu, protože tam bylo tolik věcí: tobogan, klouzačky, výřivky, bazén... no prostě hodně. Když jsme 
se pořádně vykoupali, tak jsme vylezli a odebrali se domů. Prostě aquapark
byl skvělý.
A něco mrazivého na konec:

Sněhové vločky

   Co Vám povím, lidé zlatí                Kam se ale poděly                
převeliká novina:                       pírka co tu zmizely?

   roztrhla se Pánubohu                Roztají a do nebe se vznesou
      proužkovaná peřina.             malí andílci v peřinách je nesou.

Padají z ní pírka,                        Až je donesou,             
         dole zase zmizí,                    počkají na zimu,                      

       tohle jistě připravilo                 a pak si roztrhá             
Pánubohu krizi.                          každý svou peřinu.
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