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ÚVODÚVOD
Slovo úvodem

Milí čtenáři Kajvelíku,

po dvou měsících k Vám opět přichází další číslo 
Vašeho oblíbeného časopisu. Plánujeme,  že pokud 
se to podaří, bude vycházet jednou za dva měsíce. 
Ani tentokrát se nebudete nudit. Čeká Vás výprava 
do historie, nějaká ta oslava, ale hlavně spousta 
zábavy, vtipů i luštění. Dokonce budete moci odhalit 
zloděje a vyřešit opravdu záhadný detektivní případ. 
Naši novináři se vydali  mezi Vás, čtenáře, a získali 
spoustu zajímavých odpovědí. Ale už jsem toho 
prozradila nějak moc. Víc už si přečtěte sami ;-)

Elík

výhledník

datum akce vede

31.03. jednodenní 
výprava

Brouk, Čmelák

04.04. oddílová schůzka Brouk

21.-22.04. vícedenní 
výprava

Malá Želva, 
Kačka
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VTIPYVTIPY
netopýr
Letí netopýr a narazí do stromu, spadne na zem, ale otřepe se a letí dál. Narazí do
stožáru, spadne, ale zase se sebere a letí dál. Narazí do komína, zase spadne a
řekne: "Do háje, já se s tou MP3 jednou zabiju."

šneci
U železničních kolejí relaxuje rodinka hlemýžďů:
"Děti, neběhejte přes ty koleje," volá matka hlemýždice, "za dvě hodiny jede vlak!"

blondýnka
Jde blondýnka se psem, zastaví se a čte noviny. Příjde k ní brunetka a ptá se: "To je krásnej pejsek, 
co stojí?"
"Já taky nevím, proč si ten blbec nesedne."

blondýnka 2
Jde blondýnka večer po ulici a na lampě je letáček na kterém je napsané: prodám byt 3+1 prosím 
klepejte, a tak blondýnka klepe na lampu. Jde kolem policajt a ptá se blondýnky proč klepe na tu 
lampu a ona: "Píšou tady, že mi prodají byt a nikdo neotvírá. Policajt se podívá na tu lampu a říká: 
"Svítí, tak by měli být doma."

bublina
Stále ještě nikdo žádnou bublinu nenapsal. Proto jde do dalšího kola. Takže ještě stále můžete 
posílat, co si opice myslí (buď na kajvelik@seznam.cz nebo na papíře Elíkovi na schůzce). Pokud 
se nikdo neozve, bude tato rubrika zrušena, protože bude prohlášeno, že to nikoho nebaví. Takže 
ještě jednou...:

napsala Elík
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SLAVÍMESLAVÍME
Někteří jste si už nejspíš všimli, že český skauting letos slaví kulaté 100. 
narozeniny. To si zaslouží pořádnou oslavu. Tak mu Kajvelík věnoval alespoň 
tuhle celou stránku a pořádný dort k tomu. A co že se všechno za těch sto let 
událo? To si teď pojďme připomenout.:

1911: Antonín Benjamín Svojsík se rozhodl založit skauting v Čechách. 
Inspiroval se Robertem Baden- Powellem, který roku 1907 založil v Anglii 
světový skauting. V roce 1912  Svojsík pořádal první skautský tábor u myslivny 
Vorlovna pod hradem Lipnicí na Českomoravské vrchovině . 

15.6.1914 byl založen samostatný spolek Junák–Český skaut a Svojsík se stal 
vrchním vůdcem. Od počátku nebyl český skauting jednotný. V období před 
vznikem Československé republiky existovaly v Českém království kromě 
Junáka další dva významné skautské spolky: Psohlavci a Děti Živěny, vedené 
svými zakladateli PhDr.Janem Hořejším a Milošem Seifertem. Svojsík je přesto 

považován za zakladatele českého skautingu. 

1914-1918: 1. světová válka. Český skauting je jí značně poznamenaný.

Červen 1919: po válce se skauting značně rozvíjí. Byl ustaven v Praze Svaz junáků- skautů 
republiky Československé, do něhož se spojilo několik samostatných skautských organizací včetně 
Junáka. V roce 1920 existuje již 400 oddílů v celkovém počtu 10 000 členů .

 Roku 1938 dosáhl svaz svého největšího rozvoje a členskou základnu tvoří 65 000 členů. Dívčí 
kmen dosáhl organizační rovnoprávnosti .

1938-1945: 2. světová válka. V říjnu 1940 byl Junák dekretem státního tajemníka protektorátu K. 
H. Franka zlikvidován, a to jako vůbec první česká občanská organizace. Mnoho skautů však hájilo 
myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu .

1945-1950 : Poválečné nadšení pro skauting přivedlo do Junáka čtvrt miliónu členů .Politická 
situace v našem státě však není kolem roku 1947 příznivá. Na Junáka je vyvíjen tlak, aby se stal 
členem Svazu československé mládeže. V roce 1949 se konaly tábory pod politickým dozorem 
určených členů Svazu československé mládeže. Ti dohlíželi, aby děti nebyly ovlivňovány skautskou
ideologií. Junák byl nakonec v roce 1950 zrušen a hnutí se stahuje do ilegality. Jeho místo zaujal 
Pionýr, organizace prosazující komunistickou ideologii. Stejně jako za nacistické totality dokázali 
čeští skauti ve své činnosti pokračovat, ať už v ilegalitě, pod různými krycími firmami nebo v exilu.

V létě 1968 proběhly poprvé po dvaceti letech opět skautské tábory. Avšak rozsáhlejší rozvoj 
skautingu zastavilo přepadení Československa armádami Varšavské smlouvy 21.8.1968. Junák byl 
nucen vstoupit do Sdružení organizací dětí a mládeže, a změněn byl rovněž skautský slib . Některé 
oddíly Junáka přešly do oddílů: Turistický oddíl mládeže, Svaz pro spolupráci s armádou, atd., jiné 
byly nuceny přejít do Pionýrské organizace socialistického svazu mládeže. 

Po roce 1989 : Listopad 1989 přispěl ke čtvrtému znovuzrození skautského hnutí. Již 2. prosince 
1989 bylo vyhlášeno obnovení činnosti Junáka.  V roce 1990 byla utvořena celostátní skautská 
organizace . Český a Slovenský skauting skládající se z Českého Junáka a slovenské organizace 
Slovenský skauting. Ve stejném roce se stal protektorem čili patronem nad československými 
skauty prezident Václav Havel. Název naší organizace byl VII.mimořádným sněmem v Olomouci 
1994 změněn na Junák–svaz skautů a skautek České republiky.

Napsala Elík, zdroj: pochoden.skauting.cz/stahuj/Dejiny_skautingu.pd
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Slyšte vážení, co se stalo! Zlatoslav Háro, sběratel starobylých paruk, zároveň však vášnivý skaut, 
zjistil hroznou věc. Jednou, když se vrátil z výpravy, zjistil, že mu někdo ukradl paruku jeho 
prapraděda Vševěda. Byla z pravého zlata! Je z toho chudák zkroušený. Naštěstí se brzy objevil 
komisař Stopa, který je vždy všemu na stopě. S Vaší pomocí se mu určitě podaří dopadnout 
pachatele a paruku panu Hárovi vrátit.

OKRADENÝ                                       PODEZŘELÍ

Po cestě lesem Stopa potkal datla, který prý zloděje s parukou viděl. Bohužel je to datel, se kterým 
se domluvíte jen morseovkou. Navíc má ještě sklerózu, a tak se Stopa dozvěděl jen jedinou věc: a 
to, že zloděj NENÍ:

_ _ . . / . / _. / ._ //

Na cestě detektiv objevil zmuchlaný papírek popsaný nesmyslnými čísly, nejspíš výplod nějakého 
šíleného fyzika... A nebo ne?

26,12,15,4,5,10,13,1,2,15,20,25

Do Stopovy kanceláře vletěl jednou i papoušek. Jenže je až z daleké Amazonie a neumí česky. 
Chvíli trvalo, než se s detektivem dorozuměl. Nakonec se ukázalo, že papoušek zloděje také viděl a 
řekl nám o něm přibližně tohle:

AMPEFK OB GPUDF OFNBWB

A kde je tedy ta ztracená paruka? To už se nám zloděj sám přiznal. Vy si to ale musíte vyluštit:

V R E E

H O D C

O S L H

PŘÍJEMNOU ZÁBAVU PŘI LUŠTĚNÍ

napsala: Elík, ilustrace: Elík
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ANKETAANKETA
Jak byste vylepšili klubovnu, kdybyste na to měli

prostředky?

Kájouš: 

Já bych nevylepšovala nic. Klubovna se mi takhle líbí.

Liška:

Vymalovala bych jí, dala sem lepší vybavení a každé družině bych dala jednu místnost. A koťatům 
bych vymalovala nějaké obrázky. Pak bych udělala nové vlajky. Do každé družiny koupila jeden 
počítač, projektor a plátno a pouštěli bychom si filmy. A každá družinka by si to zařídila podle sebe.
A ještě do každé místnosti výkonná kamna.

Amos:

Dala bych sem nějaké hry. A trampolínu.

Brouk:

Postavil bych jí jinde. Postavil bych do ní tunel, abych mohl jezdit ze školy metrem.

napsala Elík

PROČ CHODÍTE DOPROČ CHODÍTE DO
SKAUTA?SKAUTA?

Tak takhle vypadá průměr celého našeho oddílu. 
Ze zkušenosti některých reakcí na skautských 
akcích je pozoruhodné, že nikdo z nás není 
donucen být skautem. To je podle mě úspěch. 
Průzkumu se zúčastnili všichni přítomní na 
jednodenní výpravě v Praze, tj. skoro všechna 
Koťata, Rysové i Vedoucí. Z průzkumu vyplývá,
že většina lidí se chce něco málo naučit, ale i 
pokecat s kamarády. Nějaké ty znalosti zabírají 
až čtvrté místo. 
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Koťata ráda chodí na výpravy. Ráda se něco učí,
ale i hrají s kamarády. Pro někoho je nejlepší to
vše zkombinovat ;-). Od všeho trochu, tak je to
ideální.

Rysové jsou na tom úplně jinak. Skoro 
polovina lidí chodí na schůzky za kámošema. 
Přibližně třetina očekává od skauta i něco 
jiného, také se chtějí něco naučit a baví je 
program. A dokonce si někteří myslí, že je to 
in. I to je celkem dobrá zpráva (alespoň někdo 
si nemyslí, že skauti jsou sto let za opicema;-)

A nakonec vedoucí. Ti mají zase úplně
jiný graf. Skoro všichni mají rádi skauting
jako takový. Rádi chodí na výpravy, něco
nového se naučí a zároveň u toho pokecají
s přáteli. A najdou se i ti, kteří prosazují
původní poslání skautů, a to myšlenky a
program.

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 třínáctka 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 táž 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.

Zlatý Vlas

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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KOTĚCÍ STRÁNKAKOTĚCÍ STRÁNKA
ŘEŠENÍ Z MINULA

1 KOČKA, KOLOBĚŽKA, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

2 správná je cesta C

3 zuby si máme čistit b) 2-3 minuty, aby se vám nezkazily

A NOVÉ LUŠTĚNÍ
1 Dovedete panáčka k holčičce?

2 vyluštěte slova:

BDULUÍNEK    KČOLEKO     PSEJEK

3 kvíz:

Kolik má beruška nohou?

a  0

b  2

c  4

d  6

e  8

ŘEŠENÍ V PŘÍŠTÍM KAJVELÍKU

napsala: Elík
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