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ÚVODÚVOD

Milí čtenáři Kajvelíku, 

Za oknem už začínají sílit sluneční paprsky a každý
už může čichat ve vzduchu vůni května. A  jak jistě
každý ví, po květnu následuje červen, konec školního
roku,  ještě  větší  teplo,  taky  červenec  a  s  ním  také
TÁBOR! 

Na něj se už určitě všichni těšíme a začínáme se na
něj připravovat. Vedoucí usilovně vymýšlejí program
a všechno možné okolo a na Vás, ostatních, je (bylo)
zase odevzdání všech potřebných dokumentů, placení,
a  hlavně  shánění  nutného  vybavení.  Pro  ty,  co  se
chystají  do  Horosedel  na  tábor  poprvé,  proto
přinášíme  v  tomto  čísle  spoustu  užitečných  tipů,
kterých je dobré se držet, abychom byli všichni v létě
spokojení a nic nám nechybělo.

Teď  už  mi  nezbývá  než  než  popřát  Vám příjemné
počtění :)

Elík

VÝHLEDNÍK

DATUM AKCE

30. 5. - 1. 6. Brigáda s rodiči

05. 6 - 9. 6. Intercamp pro starší rysy a ZVAS pro závodící
družinu holek

13. 6. - 15. 6. Voda s rodiči

29. 6. - 19. 7. tábor
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RECENZERECENZE

SMÍCHSMÍCH
Je známo, že smích tlumí bolest, ale jak se smát, když do smíchu není? Je to jasné, kolem sebe má 
každý spoustu důvodů k smíchu. A když už není veselé opravdu nic, udělejte si srandu sami ze sebe.
Udělat si legraci ze sebe samého tak snadné není, ale jde to. Stačí dělat věci, co jste ještě nikdy 
nedělali, třeba na vrcholku Petřínské rozhledny si hodně nahlas zazpívat "Skákal pes přes oves".  A 
zazpívat to co nejfalešněji to půjde. Nebo si půjčit taťkovu kravatu, mamčinu sukni a jít v tom do 
školy. Zkrátka jde to. Navíc smích je tělu velmi prospěšný, 10 minut smíchu = 30 minut aerobicu. A
samozřejmě jak všichni víme, nejlepší bolest břicha je ta od smíchu s přáteli. Tak proč nedat břichu 
pořádně zabrat? Ale klidně jde rozesmát se při zkoušce z přírodopisu. Ne, že by to bylo vtipné, ale 
tělo tak ventiluje ven svou beznaděj. Tudíž učitel na vás bude koukat jako byste neuměli do pěti 
počítat a vy s tím nemůžete nic udělat. Když se mu to budete pokoušet vysvětlit, pravděpodobně se 
začnete smát ještě více. Ale alespoň budete ze zkoušky odcházet s dobrým pocitem. Další velké + 
je, že smích prodlužuje život. Tak se smějte všude, kde to jde a kdy jen to jde, stojí to za to. 

Anonym
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Jméno Růže

Pokud si troufáte na obtížné čtení a máte 
rádi detektivky, určitě nepřehlédněte tuto 
knihu od francouzského spisovatele 
Umberta Eca. Kniha byla vydána sice v 
roce 1980 ve Francii a u nás dokonce ještě 
o pět let později, ale vypráví příběh z konce 
13. století. Hlavním hrdinou je mnich, který 
ve stáří zapisuje své vzpomínky na svého 
mistra a jedno vyšetřování, které s ním 
vedl. Kniha je mírně inspirovaná britským 
Sherlockem Holmesem a jeho přítelem 
doktorem Watsonem. V knize se prolíná jak 
detektivní část, tak i filozofická a 
náboženská, která má svůj půvab. Bohužel 
se autor nebál používat latinské výrazy, 
kterých je kniha plná a to občas kazí 
celkový dojem. Tak co? Troufneš si jí 
přečíst? Pokud ano, neboj se si pak o ní se 
mnou popovídat.

Čmelák

Malý princ

Četli jste tuhle pohádkovou knížku, 
když jste byli malá koťátka? Nebo jste 
malá koťátka a knížku neznáte? Pokud 
to tak je, nebojte se po ní sáhnout. 
Pokaždé v ní najdete něco nového a 
zajímavého. Pokud pochopíte, co tím 
chtěl autor říci, dostane kniha najednou 
úplně jiný rozměr. Ale pokud si chcete 
jen před spaním poslechnout pohádku, 
poproste rodiče a užijte pohádkový 
příběh o malém princi, který 
procestoval vesmír.

Čmelák



JEŽEK V KLECIJEŽEK V KLECI
Dosud nepublikovaný rozhovor Pavla Maurera s Jaroslavem

Foglarem 1982-1985

Ve vstupní hale pražského metra postávalo několik kluků s ruksaky na zádech a živě hovořili. Psala
se 80. léta a začínalo jedno podzimní nedělní odpoledne. Když ke skupince přišel další chlapec,
podali si vzájemně ruce. Mohlo jim být tak dvanáct let.
 Pak  k  nim  přistoupil  starší  muž  v  manšestrových  kalhotách  a  hnědé  větrovce,  přes  rameno
chlebník. Chlapci se kolem něho seběhli, každý postupně natáhl dlaň a vážně mu ji sevřel. Působilo
to  nezvykle,  když  si  hoši  tiskli  ruce  s  mužem,  který  pozdrav  opětoval  s  naprostou  vážností  a
důstojností.  Dospělí  se  v  podobných  případech  většinou  chápavě  usmívají.  Tento  muž  se  však
nesmál. On i chlapci věděli, že jde o výraz úcty a přátelství. Byl to pozdrav Hochů od Bobří řeky.
V té chvíli jsem muže poznal (…). Přistoupil jsem blíž – a Jaroslav Foglar mi podal ruku.

Takovýmto vzletným úvodem začíná knížečka rozhovorů s Jaroslavem Foglarem, vydaná v roce
2013. Knížečka je to tenoučká, nemá ani sto stránek. Přesto je nabytá zajímavostmi a úsměvnými
situacemi.
Kdo byl Jaroslav Foglar? No přece autor slavných knížek jako např. Hoši od Bobří řeky, Chata v
Jezerní  kotlině,
Záhada  hlavolamu  a
mimo  jiné  také  autor
Rychlých  šípů.  To
všechno  jsou  příběhy
pro kluky i holky, kteří
chtějí  zažít  nějaké
dobrodružství  ve
městě,  ale  hlavně  v
přírodě. Čtenáři těchto
knížek  se  stávali
skauty  nebo  členy
podobných organizací,
aby i oni mohli takové
příhody prožít.
V  dnešní  době  se  již
Foglarovi knížky tolik
nečtou,  přesto  ona
základní  myšlenka,
kterou chtěl světu dát,
žije v každém, kdo má rád přírodu. A právě v této době vyšla knížečka o jeho rozhovoru s Pavlem
Maurerem, aby nám připomněla onoho velikána, který navždy bude součástí českého skautingu,
velikána, který plnil sny mnoha chlapcům a dívkám své i dnešní doby.
Pokud jste  již  někdy slyšeli  jméno Jaroslav Foglar  nebo pokud prostě  jen máte  rádi  myšlenky
skautingu, musím vám tento rozhovor doporučit. Dozvíte se v něm samozřejmě informace o životě
Jaroslava Foglara a o tom, jak vypadal jeho byt, ale mimo toho i jeho názor na dívky v oddíle, jestli
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vůbec s nějakými dívkami řešil skautské věci, jakou měl přezdívku a proč ji dostal, jak skautský
oddíl, který vedl, omezila druhá světová válka, jaký byl jeho pohled na český skauting, jak vedl svůj
oddíl a další.
Jak už jsem dříve napsal, knížečka je to útlá, proto se jí nemusí nikdo bát. Doporučuji ji každému
komu bylo alespoň devět let. Myslím si, že pak již osloví každého. Mě se velice líbila a mnohokrát
jsem se nad ní vesele usmál.
A co by Jaroslav Foglar vzkázal chlapcům a dívkám?

Aby si vážili  každého dne,  každé hodiny,  dokud jsou ve věku chlapců nebo děvčat.  Aby z něho
předčasně neutíkali, i když mají třeba trable ve škole a doma je všelijak pérujou. Ten věk totiž trvá
jen  krátce  a  najednou  zmizí  jako  pára  nad jezerem.  Není  třeba  spěchat.  Pak  totiž  přijdou  do
normálního dospělého života, který je mnohdy krásný, ale i tvrdý, a v něm už zůstanou navždy.

MAURER, Pavel:  Ježek v kleci  –  Dosud nepublikovaný rozhovor Pavla Maurera s Jaroslavem
Foglarem 1982-1985. 1. vyd. MauMau, 2013. ISBN 978-80-87608-03-6.

Napsal Smajl

VÝHLED DO BUDOUCNAVÝHLED DO BUDOUCNA
Takže co nás vlastně čeká?

Začíná nám květen a už se určitě všichni začínáme těšit na tábor. Po něm nás čeká zbytek letních
prázdnin, ale co potom? Nebojte, už jsme za vás tu otázku vyřešili. Samozřejmě budeme pokračovat
a čeká nás opět spousta výprav. Pojďme se teď na ně společně podívat ;)

Zde máte přehled akcí mimo schůzek. Může se stát, že se něco ještě malinko pozmění, ale určitě ne
nijak významně:

6.9. Zahajovačka

19. - 21. 9. Střediskový sraz s bojem o vlajku

26. - 28. 9. Cintra – nepovinná akce pro starší Rysy

10. - 12. 10. Oddílové narozeniny

25. - 29. 10. Podzimky

9. 11. Družinová výprava

22. 11. Akademie – i pro rodiče

6. 12. Družinová výprava

20. 12. Vánoční vycházka společně s rodiči

10. 1. 2015 Družinová výprava

24. 1. Přechod  Brd

Napsala Elík
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NÁSTĚNKANÁSTĚNKA
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Narozeniny v březnu 
oslavila Sára. Vše 
nejlepší!
V dubnu se narozeniny 
pěkně seřadily. První slavil 
Jelen, dva dny po něm 
Smíšek a dva dny po ní 
Papoušek. Gratulujeme!
A jak to bylo se svátky? V 
březnu slavila Anežka, v 
dubnu Padák, Bob a Aleš. 

Marmelády povidla, 
ukažte se, strašidla!!

Ale ne, to je špatná 
pohádka. Jak je to 

správně?
Máte-li doma vyrobené 

marmelády, džemy, 
pečené čaje, kompoty 

nebo cokoliv podobného 
a rádi byste nám tím 
zpestřily táborový 

jídelníček, budeme rádi, 
když nám je během 
května přinesete do 

klubovny. :)
Míša

Co se děje bez vás?
Kačka a Míša v březnu dodělaly vůdcovské 
zkoušky, takže až si všimnete, že mají na kroji 
něco nového, rády vám vysvětlí, kde se tam ty 
nášivky a odznaky vzaly, i co znamenají. 
Zlatý Vlas a Míša se koncem března podívali do 
Litomyšle, kde byl Valný sněm Junáka. Zajímá tě, 
co se tam dělo? Zeptej se jich! Mělo to co dělat s 
novým názvem skautské organizace, změnou 
stanov, ale i hlasování o čárce ve větě. 
Kačka, Čmelák a Míša se vypravili do japonských 
Pardubic. Jak moc byly japonské, a jestli tam měli 
perník, se jich zeptejte, rádi vám odpoví. 

Míša                

Myšky na jaře
Opět bylo živo. Jonášek Fiala si vysloužil přezdívky Šánoj 
neboli Šány, Jonášek Jedlička se ukázal jako nejlepší 
lanolezec a šplhálista ze všech Myšek! V dubnu k nám 
přibyla Sára, vítáme tě! 
A kam jsme se během jara podívali? Hned na začátku 
března to byl Prokopák, kde si Eliška vysloužila přezdívku 
Papoušek. Zahráli jsme si soft a vydali se na cestu na lodi. 
Vyrazili jsme do Kolína, kde jsme se neúspěšně pokusili 
vypít celý bazén, za to jsme i v té zimě našli včelky, od 
kterých se nám podařilo získat med pro méďu. A kdo ho 
dopil, když už méďa nemohl? Smíšek! 
Začátkem dubna jsme vyrazili do Draháně, kde jsme 
zachránili jednoho neopatrného pavouka, nachytali mu 
mouchy, vyzkoušeli si jeho pavučiny, postavili mu 
domeček a našli parádní pramínek. Také jsme si zahráli 
kuličky a váleli se v pampeliškové louce. Koncem dubna 
jsme se v ohromném a krásném počtu zúčastnili obvodního 
setkání na Červeném Hrádku u Sedlčan, spojeného se 
závody vlčat a světlušek, které si vyzkoušeli i Myšky. A jak 
to dopadlo? Zelenoočky obsadily krásné třetí místo, a 
postoupily do pražského kola, které se bude konat 
začátkem června. Modroočkům se tolik nevedlo, ale není 
všem letům v Koťatech konec! 
Myšky běžely jako první a druhá hlídka, a obě se se 
závodem se ctí popraly. Kluci skončili 10. z 13, holky 9. z 
10. Máme se tedy do budoucna na co těšit, když už teď 
porážejí až jedenáctileté konkurenty :)

Míša     
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Nemá to podlahu, 
nepotřebuje to rodiče, 
nepatří tam mobil, co je to? 
Ano, je to tábor!!
Kdy? od 29. června
Kde? tam co loni, u 
Horosedel
Kdo? každý, kdo odevzdal 
přihlášku a zaplatil

Míša

Koláče a perníky
a další doma pečené 

pochutiny, které rodiče 
přivezou na návštěvák, se 

stanou naší táborovou 
snídaní. Je to ta nejlepší 
snídaně za celý tábor! 

Míša

Drbník 1
Na schůzce procvičujeme zdravovědu. MŽ drží 
lékárnu, děti k ní chodí a říkají jí, co potřebují. 
Přijde Kačer: "Potřebuju pinzetu." Mž se zeptá "A 
na co potřebuješ pinzetu?" Kačer odpoví: "Na 
třísknutí!"

Koťata
U Koťat se toho na jaře taky dost událo. V naší 
šmoulí etapovce jsme se dostali až na úplný 
konec, našli poslední šmouly a porazili 
Gargamela. 
Ale ta pořádná výzva nás teprve čekala. Ke 
konci dubna se konal závod vlčat a světlušek, a 
tak jsme se na něj museli pořádně připravit. 
Pečlivě jsme se učili první pomoc, šifry, uzly a 
mnoho dalších skautských i jiných dovedností. 
A naše snaha se také vyplatila. Zelenoočky 
skončily třetí z holek a postupují do dalšího 
kola. Gratulujeme!! A klukům přejeme, ať se 
jim to samé podaří příště, holkám samozřejmě 
taky :)
Naši nováčci už postupně úspěšně dokončují 
nováčkovské, tak se to snad do tábora podaří 
všem :)

Elík 

Nakupujete v Junu?
Kupujete nové vybavení v tomto 
skautském ochodě? Potom vás jistě 
potěšíme naší novinkou, naší 
střediskovou slevovou kartou. Při 
nákupu v prodejně stačí před 
zaplacením nahlásit číslo karty 390, 
nebo alespoň jméno střediska - 
STOVKA Praha. Dostanete 5% slevu 
na nákup, a na konto střediska se 
připíše, za kolik jste nakoupili. Když 
během roku přesáhneme částku 
40 000 Kč, sleva bude 8%, při 
přesáhnutí hranice 80 000 Kč pak 
10%. Zároveň máte nárok na slevu 
12% na výrobky Husky, a 15% na 
výrobky Asolo. 
Při nákupu přes e-shop uveďte číslo 
karty do poznámky k objednávce - 
sleva bude na uplatněna při jejím 
zpracování. 

Drbník 2
Zdravověda pokračuje. Váleček přijde k MŽ a 
povídá: Máš desifetenekci?" (Pozn. desifetenekce = 
desinfekce)



NA SVATÉHO JIŘÍNA SVATÉHO JIŘÍ
Aneb čím je tento den významný?

„Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.“ To je celkem známá pranostika. Ovšem my zasvěcení víme,
že na tento den nevylézají  jen tito  živočichové,  ale i  spousta  skautů v krojích,  nebo alespoň v
šátcích. Mnohé to možná zaskočilo, někdo si toho možná ani nevšiml. Proto je načase vás do tohoto
zvyku více zasvětit.

Nejprve pár slov o svatém Jiřím, vojáku pocházejícím z Anatolie, dnešního Turecka. Narodil se ve
3. století n. l. v urozené rodině. Stal se důstojníkem římských legií a dopracoval to až na osobní
stráž  císaře  Diokleciána.  Roku 303  však  vydal  císař  edikty  umožňující  pronásledování  a  útisk
křesťanů v říši. Jiří se ale místo povinné účasti na perzekucích přiznal ke křesťanství a císařské
rozhodnutí kritizoval. To si Dioklecián nenechal líbit a nechal Jiřího uvěznit, mučit, a nakonec ho
dal popravit. Tak se stalo před Nikomédijskou zdí 23. dubna toho roku.

Když se řekne svatý Jiří, většina z nás si asi vybaví jeho nejznámější legendu. Ta praví, že kdysi se
u pramene jednoho libyjského města usadil drak. Aby mohli obyvatelé pro vodu, museli mu každý
den přinášet jednu lidskou oběť určenou losem. Jednoho dne tento los padl na královskou dceru. Už
se zdálo být všechno ztraceno, když tu se objevil svatý Jiří, draka zabil a tím princeznu vysvobodil.
Z vděčnosti pak dříve pohanští obyvatelé přijali křesťanství.

Svátek Jiřího slavíme u nás nikoliv 23. dubna, kdy byl popraven, ale až o den později, s ohledem na
svátek svatého Vojtěcha, u nás velice významného světce. V některých zemích se jeho svátek už 23.
dubna. Svatý Jiří je patron Anglie, Gruzie, Janova i mnoha dalších států a měst, rytířských řádů,
vojáků, horníků, kovářů, pocestných, rolníků a mnoha dalších.

Ale hlavně také  skautů. Stejně jako on bychom měli být stateční, odvážní a připraveni kdykoli
pomoct. Abychom si to připomněli, oblékáme 24. dubna na celý den kroj nebo šátek. Zároveň je to
také možnost, jak zjistit, kolik skautů v našem okolí doopravdy je, i když jsme si toho dřív vůbec
nevšimli.

Napsala Elík
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MYŠÍ DÍRAMYŠÍ DÍRA
Najdeš co nejvíc rozdílů?

KOTĚCÍ PELECHKOTĚCÍ PELECH
Dokážeš to přečíst?

P0KUD MŮŽ3T3 Č15T TUT0 ZPR4VU M4T3 0PR4VDU 51LN0U MYSL. T4T0 ZP4V4 
5L0UŽ1 J4K0 DŮK4Z, Ž3 N4Š3 MY5L UM1 ÚŽ45N3 V3C1. PŮ5081V3 Ž3? ZP0Č4TKU T0 
8YL0 T3ŽK3, 4L3 T3Ď TUT0 ZPR4VU ČT3T3 J1Ž 4UTOM4T1CKY, D0K0NC3 
UV4ŽUJ3T3 0 T0M, Ž3 N4 5383 MŮŽ3T3 8ÝT HRD1.P0UZ3 N3KT3Ř1 L1D3 T0T0 
D0K4Ž1 PŘ3Č15T.
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V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY VLŠYO NJAVEO,
ŽE NZEÁELŽÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN VE SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE, ABY
BLYY PNVRÍ A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE BÝT
TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ. JE TO POTRO, ŽE
LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŽÉ PENSÍMO, ALE SVOLO JKAO CLEEK. 

RYSÍ DOUPĚRYSÍ DOUPĚ

Procvič si mozek
Myslíš si, že toho víš hodně? Nebo si myslíš, že toho víš dost, ale něco nového by ses chtěl/a 
dozvědět? Pak je tento test přesně pro tebe. Vyzkoušej si, co už víš a co naopak vůbec netušíš. ;)

1) Kde leží Lesotho?

2) Co je to balalajka?

3) Jaký je nejmenší stát na zemi?

4) Kdo napsal knihu Teorie vzniku druhů a přišel s evoluční teorií?

5) Kdy vznikla morseovka?

6) Kdo vynalezl letadlo?

7) Který český panovník zahynul v bitvě u Kresčaku?

8) Co je to najáda?

9) Jaké zvíře má latinský název Lynx lynx?

10) Proč se Velikonoční ostrov jmenuje Velikonoční ostrov?

Napsala Elík
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Řešení z minula
Úryvek byl z knihy Lev, čarodějnice a skříň (Letopisy Narnie)



ČAKLAO ČAKLAO 
Co se týče tábora...

Co si mám zabalit na tábor?
Seznam je  na webu v sekci  tábor,  pokud i  tak nebudeš  mít  jasno,  neváhej  se  zeptat  někoho z
vedoucích. Hlavně nezapomeň na kapsář, ať máš ve stanu vše po ruce. 

Jak po praní poznám, co je moje?
Na to jsou dvě jednoduché rady.  Ta první:  zabalíš  si  na tábor  sám, nebo budeš rodičům aspoň
pomáhat.  Ta druhá: všechny své věci si podepíšeš, aby nebylo pochyb. 

Potřebuji na tábor kroj?
Ano, kompletní. Včetně kalhot, kraťas a ponožek v přírodní barvě (béžová, hnědá; nebo šedá, černá,

zelená), pohorek. Jsi-li Myška, přidej k tomu oddílové tričko, ostatní krojovou košili. 

Jak poznám, že mám kroj v pořádku?
Velice  jednoduše  -  každý v  něm přijde  na  červnovou oddílovku,  kde  mu bude schválen,  nebo

doporučeno doplnění. 

Jak s elektronikou?
Děti si sebou na tábor neberou mobily,  ani jinou elektroniku. Výjimkou může být po dohodě s
vedením foťák nebo kamera. 
Vedoucí s sebou mobil z bezpečnostních důvodů mají. Budete-li tedy cokoliv akutně a neodkladně

potřebovat, obraťte se na ně. :)

A co sladkosti?
I bez těch se po většinu tábora obejdeme. Co si přivezeme, sníme první den. Další si občas užijeme

na výletě a během návštěváku. Pokud i tak něco přijde v balíčku, bude to rozděleno všem. 

Žvýkačka v dopise?
Takový dopis asi nedojde ;) protože horší než našlápnutá žvýkačka je už asi jen našlápnutý hřebík,

nebo žvýkačka spolknutá. 

Návštěvní den
je vlastně celý víkend. Příjezd rodičů je (ne)trpělivě očekáván od pátku odpoledne do sobotních

ranních hodin. Následuje sobotní odpoledne s programem pro všechny a večerní slavnostní oheň. V

neděli se Myšky zabalí, uklidí a odjedou, starší děti vyjedou s rodiči na výlet a večer se zase vrátí.

Co na návštěvák? 
Připravená je pro vás rodičovská louka, ostatní je na vás. 
Nezapomeňte stan, nebo něco jiného, v čem se dá spát, a něco k jídlu. Hodí se i teplé oblečení na

večer a baterka. 

Napsala Míša
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ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY :)



COMIXCOMIX
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Nakreslila Elík
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