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ÚVOD
slovo úvodem        

Milí čtenáři Kajvelíku,
znovu po letech vychází nové číslo tohoto 
časopisu. Zatím je vše jen na zkoušku a vše 
postupně budeme dolaďovat. Kajvelík tu ale není 
jen proto, abychom ho my psali a vy ho četli. 
Článek může psát úplně každý a o čem chce. 
Samozřejmě, že to musí dávat smysl a nebude to 
nikoho urážet. Stačí článek napsat na kus papíru a 
na schůzce ho předá Elíkovi. Můžete jí ho také 
poslat elektronicky na adresu kajvelik@seznam.cz 
A co vůbec v tomto čísle najdete? Zajímavosti  z 
různých míst v české republice, ale nebude chybět 
ani luštění a jiná zábava. Pro malá koťátka je 
připravená speciální stránka. Tak doufám, že se 
budete zapojovat a časopis se bude dál rozvíjet. 
Přeju příjemnou zábavu při čtení.
Elík

výhledník

A co nás tento měsíc čeká? Od toho tu je 
výhledník. 

datum akce vede

14.1. Jednodenní 
výprava

Zlatý Vlas, 
Míša

28.1. Jednodenní 
výprava

Brouk, Kačka

1.2. Oddílová 
schůzka + 
schůzka rodičů
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VTIPY
– Přijde medvěd za zajíčkem: "Pojď na diskotéku:" - "Nejdu, ještě

tam mně malého někdo zmlátí." Medvěd ho přemluví, u vchodu
zajíček uvidí velblouda a uteče: "Nikam nejdu, mně neochráníš,
podívej, jaké boule udělali koňovi!"

– Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne
na zem, cuká sebou, ale ještě není mrtvy. Motorkářovi se ho
zželí opatrně ho odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí mu chleba, do 
misky nalije vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za několik dnu skutečně 
probere, rozhlídne se kolem sebe a vidí mříže, chleba a vodu. V tom mu 
všechno dojde, a říká: "Do háje, já ho zabil!"

– Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. Prohlíží ho a celej se rozplývá: 
"Jaký má krásný očička, a ten čumáček. A jaký má malinký zoubky, a ty ouška.
Ty ouška? Ty uši!!! No počkej, zajíci!!!"

– Zvířátka v lese se domluví, že budou říkat vtipy a pokud se někdo z nich při 
vyprávění nezasměje, daný vypravěč bude vždy sežrán.
Jako první vypráví vtip jelen. Všichni se smějí, jen želva ne - sežerou tedy 
jelena.
Jako druhá vypráví vtip liška, všichni se smějí, jen želva zase ne - sežerou tedy
i lišku.
Jako další vypráví vtip medvěd, všichni se smějí, jen želva opět ne - sežerou 
tedy také medvěda.
Najednou se želva začne hrozně smát a říká: "Teda jelene, to bylo dobrý!"

napište bublinu
Co asi může říkat (nebo si myslet) opice na obrázku? Nápady napište na kus 
papíru a na schůzce odevzdejte Elíkovi. Můžete je posílat i elektronicky na 
kajvelik@seznam.cz a do předmětu napište bublina. Nezapomeňte se 
podepsat ;-). Nejzajímavější text bude otištěn v příštím čísle.
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NADŠENÝ TURISTA
Pojď na pokec s mumií aneb klatovské

katakomby
Zažili byste rádi nějaké dobrodružství, ale nechce se vám nikam jezdit? 
Tak to jste tu správně. Cestovní agentura Nadšený turista podnikne výlet 
za vás a vy si ho v pohodlí domova nádherně užijete. Tentokrát jsme se 
vydali do klatovských katakomb.

Ahoj, já jsem Pepa a budu vás provázet tímto výletem. Tak tedy, z Prahy jsem se vydal 
rovnou do Klatov. Musel jsem se dostat k jezuitskému
kostelu  početí Panny Marie a sv. Ignáce. Po chvilce
hledání se mi to podařilo. Jak jsem zjistil, mumie nejsou
přímo v kostele, ale v kryptě pod ním. Tak jsem se tam

samozřejmě vydal. Ocitl jsem se tváří v tvář třiceti
mumiím. A kdo to vlastně je a jak se tam dostali? To jsem se
taky dozvěděl. Původně se zde pohřbívali příslušníci
jezuitského řádu a dobrodinci z řad místní šlechty, vojska a
měšťanů. Od 17. století se sem prý položilo něco kolem dvou
stovek těl. Těla obložili chmelem a vybudovali zde důmyslný větrací systém, který těla vysušil na 
hmotnost neuvěřitelných 8-10 kg. Zřejmě nejznámějším z pohřbených je Pater Adalbert Chanovský 
z Dlouhé Vsi, misionář působící v jihozápadních Čechách v 1.polovině 17. století. Určitě se teď 
ptáte, kam se všechny mumie poděli, když jsem viděl jen necelou šestinu z původního počtu. V 30. 
letech 20. století při opravě střechy došlo k zasypání větracích šachet. Tím se změnilo prostředí v 
kryptě a 140 mumií se rozpadlo. Jejich zbytky pohřbili na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech. Místo 
uložení ostatků připomíná pamětní kámen s textem. Brr, už radši půjdu. Rande s mumiemi mi 
docela stačí. Ale jestli vám to nestačilo, tak se tam zajeďte podívat osobně. 
Tak zas příště.
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NÁSTĚNKA
logo
vymyslete a nakreslete logo kajvelíku a na schůzce ho předejte Elíkovi (nebo na email, který je 
napsán v úvodu časopisu). Nejlepší logo bude na úvodní stránce časopisu

pište články
I vy můžete psát články. O čemkoliv a kdy chcete. Do redakce ho můžete posílat buď na schůzce 
Elíkovi nebo elektronicky na email

Bety a její poradna
zajímá vás nějaké téma a chtěli byste se o něm něco dozvědět? Napište bety. Ptát se můžete na 
cokoliv. Pro inspiraci zde uvádíme dva příklady:

Milá Bety, 
už dlouho přemýšlím, co to je vlastně černá díra. Vím, že to je nějaký velký černý objekt ve 
vesmíru. Ale jak si ji mám představit? Je to koule? Nebo nějaká jáma? A je pravda, že pohlcuje i 
světlo? Je nějaká pravděpodobnost, že do ní spadneme i my, lidé?
Sedmikráska

Milá Sedmikrásko,
Nad těmito otázkami jsem si také dlouho lámala hlavu. Teď už to ale vím a mileráda ti odpovím. 
Černou díru si můžeš představit jako obrovskou kouli, která pohlcuje úplně všechno – různé 
objekty, ale i světlo a rádiové vlny(i jiné vlny). Je to způsobeno tím, že má hrozně velkou hustotu. 
Ani její část o velikosti špendlíku by jsi nedokázala uzvednout. A proto má velkou 
gravitaci(přitahuje všechno ostatní).  Černé díry jsou naštěstí od nás dost daleko, takže nehrozí, že 
bychom se k nějaké přiblížili.
S pozdravem, Bety

Milá Bety,
Zajímalo by mě, jestli se v klubovně, ve které teď sídlíme, scházely děti i dřív,když se náš oddíl 
založil. A jak vůbec vedoucí na tuhle klubovnu přišli?
Motýl

Milý Motýle,
Tato klubovna samozřejmě není první. Náš oddíl vystřídal hned čtyři klubovny. Ta první byla ve 
Slezské ulici na Vinohradech. Patřila TJ Rapid Praha (tělovýchovná jednota), pod kterou jsme 
patřili. Další sídla byly v ulici Brigádníků (v bunkru), Petrohradská u zastávky a pak v Přípotoční, 
kde jsme i teď . Dřív zde sídlil Telecom a žádní skauti tady nebyli.
S pozdravem, Bety
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Najdeš slovo?
KČOAK OLOKBĚŽAK PÍŠKOVÁ ŽŮRENKA

Která cesta je správná?

Soutěž
Nakresli obrázek na téma ZIMA a na schůzce předej Elíkovi. (Nebo ať ho maminka pošle emailem 
na kajvelik@seznam.cz). Nejhezčí obrázek otiskneme v příštím čísle

Kvíz na závěr
Jak dlouho si máme čistit zuby?
a) půl minuty
b) 2-3 minuty
c) 5 minut

řešení najdete v příštím Kajvelíku
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