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ÚVOD
Milí čtenáři Kajvelíku,

Máme tu  opět  po roce  Vánoce,  svátky klidu,
přátelství  a pohody.  Všichni se už jistě těší  z
dárečků, které dostali, nebo na ty, které teprve
dostanou. 

V  tomto  speciálním  vánočním  čísle  se  o
Vánocích dozvíte dosyta, a nejen to. Čeká Vás
jaky  vždy  spousta  zábavného  a  zajímavého
čtení. A mě už nezbývá než Vám popřát veselé
Vánoce a šťastný Nový rok.

Elík

VÝHLEDNÍK

DATUM AKCE

10. 1. 2015 Družinová výprava

24. 1. 2015 Zimní přechod Brd

7. 2. 2015 Družinová výprava

21. 2. 2015 Družinová výprava
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UKLÍZÍTE?
 

Jak napovídá název článku, budeme si dnes povídat o úklidu. Věřím, že
to  asi  není  zrovna  vaše  nejoblíbenější  činnost,  ale  o  to  právě  jde.
Dovedete si představit, že musíte doma po každé, než odejdete, uklidit?
Já ne. Přesto to pokaždé v klubovně udělat musíme. Víte proč? Ne? Tak
já vám to prozradím. Nepřezouváme se. Proto pokaždé když přijdeme
z venku, naneseme si tam aspoň trochu špíny a protože nás není málo,
nakonec se musí alespoň zamést. Napadá vás jak to vyřešit? Mě ano.
Všichni  si  přineseme  přezůvky,  které  si  klidně  můžeme  nechat
v klubovně v novém botníku a budeme se přezouvat. Dobrý co? Taky si
myslím.

Čmelák

SKAUTSKÝ PŘECHOD
BRD

Kde se  tato  akce  vzala?  Poprvé  se  skauti  vydali  na  Brdy už  8.  února  1969,  a  pojali  to  coby
demonstraci  nesouhlasu  se  sovětskou  okupací.  Přechodu  se  tenkrát  zúčastnilo  1  300  skautů  a
skautek. Z akce se stala tradice, která vydržela dodnes. 
Dokážeš zjistit, jestli byla tato tradice někdy přerušena a proč? 

Zimní přechod Brd se stal i v našem oddíle tradiční akcí. Obvykle během něj bývá ukrutná zima,
takže termoska čaje a několik vrstev teplého oblečení jsou víc než doporučené. Stejně tak se každý
z nás neobejde bez Brděnek a něčeho, kam ty ukořistěné bezpečně schová. A co že to ta Brděnka je?
Malá  papírová  kartička  s  přezdívkou,  jménem  oddílu,  rokem  akce  a  pěkným  obrázkem.  Na
Kytínské louce, kde se všechny oddíly účastnící se Přechodu Brd kolem poledne sejdou, je možnost
ty  své  vyměnit  s  ostatními  účastníky,  a  odnést  si  tak  vzpomínku  na  ty  davy  méně  či  více
(ne)známých skautů, které během skautského života určitě ještě potkáme. 
S blížící se zimou je na čase začít přemýšlet o tom, jaké Brděnky letos budou prezentovat náš oddíl.
Návrhy je možné nosit během schůzek do klubovny, ať máme v lednu od čeho se odpíchnout. 

Míša

3



NÁSTĚNKA
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SLAVÍŠ,
SLAVÍM,SLAVÍME

V  říjnu  svůj  svátek  oslavili  Elišky
Papoušek, Elík a Křeček, Sára Amos, Míša
a  Tadeáš  Rakeťák,  v  listopadu  slavili
Martinové  Martin  a  Zlatý  Vlas,  Alžběta
Bětka,  Kateřiny  Kačka  a  Kačenka  a
Ondřej Medvěd. V prosinci svátek oslavili
Barbora  Liška,  Lucie  Tatranka,  a  David
Čmelák. Gratulujeme!
Během října,  listopadu a prosince nám o
rok zestárli: Monte, Amos, Kačenka, Zlatý
Vlas,  Smajl,  Žabák,  Piškot,  Míša,
Rakeťák, Denisa, Tom. Všechno nejlepší! 
Zestárl nám také oddíl, už je mu 2x13 let!
Nadělil  nám k  narozeninám nášivky nad
pravou krojovou kapsu, nebo pravý rukáv
Myších triček. 

Míša

MYŠKY NA PODZIM
Letos  jsme  na  oddílové  narozeniny  vyrazili
spolu s oddílem, a pořádně si je užili. Kdo tam
nebyl,  přišel  nejen  o  tři  úžasné  dorty,  ale  i
hledání  dárků,  výlet  na  farmu  a  hromadu
zábavy. 

Na podzimky nás jelo ještě mnohem víc než
do  Pikovic,  a  tak  o  zážitky  nebyla  nouze.
Zvlášť,  když se jimi s námi protloukal princ
Bajaja. Kdo neví, jak se bojuje s draky, může
se zeptat Myšek, které to zvládly na jedničku. 

Aby těch velkých zvířat nebylo málo, šli jsme
se podívat na mamuta do triloparku, a odkryli
jsme tam i kostru prastarého dinosaura. 

Na  akademii  jsme  zvládli  vystoupení,  které
jsme pilně trénovali na schůzkách i výpravách,
a za rok se těšíme znovu! 

A kolik Myšek vlastně je? To se těžko počítá.
Přibýváme  totiž  jako  houby  po  dešti.  Naše
řady rozšířil na podzimní výpravy i Jára, a už
se  těšíme,  až  v  lednu  začne  chodit  i  na
schůzky. Míša

DĚNÍ TROCHU MIMO ODDÍL
Hned první víkend se čtyři neohrožení vydali do Nymburka na závěrečný víkend kurzu Pračolek
složit čekatelské zkoušky. To se jim během soboty povedlo,  a tak si v neděli  odváželi domů
dekret a nášivku, které potvrzují, že můžou být vedoucími. Hurá! A gratulujeme. 

Začátkem  listopadu  se  Čmelák  a  Kačka  vydali  na  další  víkend  účastníků  celosvětového
Jamboree, podělit se o nové informace, nasát atmosféru a užít si víkend s lidmi, se kterými za pár
měsíců sednou do letadla a poletí se divit, jak vypadá skauting v jiných zemích.

Hned víkend poté se Veverka, Elík, Čmelák a Míša vydali do Hostinného, představit svůj projekt,
který  vzešel  z  letního  roverského tábora  Svatoplukovy pruty,  vyzkoušet  si  let  do  vesmíru  s
NASA a bojovat s piráty o černé perly. 

Koho by zajímalo víc, neváhejte a ptejte se. Ve skautském světě se toho děje dost a dost a je
škoda o tom nevědět.

Míša



KŘÍŽOVKA
Zajímá tě něco víc o skautech než jen to, že připravují pro děti schůzky, jezdí s nimi na výpravy a v
létě vyráží na tábor? Nevíš, kde takové informace hledat? Pokud znáš aspoň trochu náš oddíl, budeš
mít za chvilku vyluštěnou tajenku, která ti napoví, kde třeba hledat (stačí dodat .cz ;) )

Míša
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NOVÁ
FOTOGALERIE

Jak jste si nejspíš všimli, objevila se na
oddílovém  webu  nová  fotogalerie,
která  je,  doufáme  přehlednější.  Jak
vidíte, je na našich stránkách pořád co
zdokonalovat,  tak  se  můžete  těšit  na
příští novinky :)

Elík

1 my a Stopaři jsme v jednom 

2 akce pro české rovery konaná jednou za dva roky

3 oddílový název pro vlčata a světlušky

4 dlouhodobá skautská vzdělávací akce
5 dlouhá letní oddílová akce

6 každotýdenní oddílová událost

7 místo, kde se scházíme

8 odznak, který nosí nejen rysové nad levou krojovou kapsou

9 Myšky si do něj zapisují zážitky z výprav a lepí kartičky z akcí

10 poslední schůzka před Vánoci

11 zvíře, podle kterého se jmenuje náš oddíl

12

13
14 co plní Koťata po nováčkovské

15 zahájení a zakončení všech akcí

16 součást kroje i nezbytnost na hry

tradiční jarní vícedenka

předtáborová výprava s rodiči

TÁBORY
Kdo byl  na  akademii  už  ví,  že  nás  letos  čekají
tábory hned dva. Oba budou ve stejném termínu,
pro  Myšky  a  Koťata  v  Horosedlech,  Rysové  a
roveři  obnoví  tradici  rysích  táborů  v  Dubu  u
Vlašimi. Více o táborech se dozvíte na schůzce k
táboru.
Zatím pár čísel: V Horosedlech by nás mohlo být
34, v Dubu 26, ale to určitě není konečné číslo

Míša



MYŠÍ DÍRA
Víš, co je to metr? Zkus ho namalovat. 

A víš, kolik měří metr? A jak dlouhý je centimetr? 

Pokud doma metr máte, zkus se s pomocí rodiče nebo sourozence
změřit. Kolik máš na výšku a jak dlouhou máš dlaň? Nalep nebo
překresli si postavičku do zápisníku, a nech si to k ní napsat i s
datem.

Míša

KOTĚCÍ PELECH

Elík
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Chtíc, aby ___, tak zpívala, 
synáčkovi, 
matka, jež ponocovala, 
miláčkovi: 
Spi, nebes ____ milostné, 
Pán jsi a ____, 
přeje Ti v lásce celý ráj, 
pozemský luh.

Narodil  se  _____  Pán,
veselme se, 
z růže ______ vykvet nám,
radujme se, 
z ______ čistého, 
z rodu královského, 
nám, nám, narodil se.

Pásli ____ valaši 
při betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hjdom, tydlidom. 
Anděl se jim _____, 
do Betléma jim kázal. 
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hjdom, tydlidom. 

_____  vám  noviny,
poslouchjete, 
z _________ krajiny, pozor
dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte



RYSÍ DOUPĚ
Co víš o Vánocích? Zkus odpovědět na tyto otázky:

1. Kde všude se Vánoce slaví?

2. Z jakého slova vzniklo slovo Vánoce?

3. Kde leží Betlém?

4. Jmenuj alespoň 3 Vánoční tradice.

5. Proč zdobíme vánoční stromeček?

6. Narodil se Ježíšek opravdu na Vánoce? Proč?

7. Jaké všechny svátky zahrnujeme do Vánoc?

8. Slaví Židé Vánoce?

9. Kdo je (byla) Ježíšova babička?

10. Kdo postavil první betlém? Elík

LIDÉ VS. PŘÍRODA
Žijeme  v  21.  století.  V době,  kdy  to  vypadá,  že  máme  všechno  pod  palcem,  nic  se  nemůže
vymknout kontrole. A i kdyby náhodou, přece se pomocí dnešní techniky, vynálezů a vědomostí
vyřeší. Už jsme si na to zvykli, docela jsme zpohodlněli.

Proto většinu z  nás  překvapila  nedávná kalamita.  Celý den nejezdí  tramvaje?!  Jak je  to  vůbec
možné?! Ať to někdo vyřeší. Celé dva dny byly problémy s dopravou, houfy lidí postávaly hodiny
na nádraží a doufali,  že je  ještě dopoledne přijede zachránit dieselová lokomotiva. Na občasné
zpoždění vlaků jsem si zvykla, ale bylo to poprvé, co jsem se oprávněně obávala, že se ten den
vůbec nedostanu domů. Když nám po hodině čekání oznámili, že se právě obalily troleje ledem a
nevodí proud, takže už nic nepojede, myslela jsem si, že si dělají legraci. Copak může trocha vody a

mrazu ohrozit dopravu na celé trati? 

Asi už to tak bude. Proti přírodě je člověk stále
bezmocný,  i  když  se  ji  už  dlouho  snaží
ovládnout. Můžeme si s ní pohrávat, můžeme ji
využívat, ale když si usmyslí, že se vzbouří, tak
máme smůlu.  To si  často lidé už neuvědomí a
pak se diví, že něco takového nastane. A že ne
vždycky jsou na vině neschopní průvodčí nebo
ředitelé provozu. V dnešní uspěchané době je to
stále  těžší  a  těžší,  proto  neuškodí,  když  se  na
chvíli zamyslíme a uvědomíme si, jak se příroda
chová k nám a jak my k ní. Kdo se chová hůř?

Elík
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VÁNOCE
Vánoce jsou za dveřmi. Každý už se jistě těšíte. Ale proč ty Vánoce vlastně slavíme? No, přece,
abychom mohli dostat dárky, nebo ne? Spíš ne, nebo jak kdo. Ale hlavní smysl Vánoc to není.
Vánoce mají dlouhou historii, dalo by se říct, že dokonce delší, než si většina lidí myslí. Vánoce se
neslaví zdaleka na celém světě, slaví se vlastně jen v malé části světa. Vánoce jsou totiž křesťanský
svátek (i když to dneska už leckdy ani nevypadá, že by to s náboženstvím mělo něco společného) a
tak se slaví jen v části světa, kde je nebo bylo křesťanství jako hlavní náboženství.

Podle křesťanské tradice jsou Vánoce oslavou narození Ježíše Krista. Ten se podle Bible narodil v
městě Betlémě v Izraeli za vlády krále Heroda, který se dozvěděl, že je očekáváno narození příštího
krále  a  tak  nechal  zabíjet  chlapce  narozené v  té  době.  Jestli  to  tak  bylo,  se  dodnes  odborníci
nedokážou shodnout, ale Ježíš každopádně přežil a dožil se třiceti tří  let,  ale to už je zase jiný
příběh, který patří k Velikonocům. Další nejasnost je v tom, kdy se Ježíš narodil. To se dodnes neví,
je ale jisté, že se Ježíš nenarodil tehdy, kdy si to lidé po staletí mysleli. Náš letopočet se totiž počítá
od narození Ježíše. Proto se také říká léta páně (L. P.), latinsky Anno Domini (A. D.). Jenže, podle
dnešních  poznatků se  Ježíš  narodil  o  asi  tři  roky dříve  a  skoro  jistě  to  nebylo  okolo  zimního
slunovratu.  A proč  to  tedy slavíme  právě  okolo  zimního  slunovratu?  To musíme ještě  dále  do
historie. První zmínky o Vánocích se objevují ve 3. století. Výběr termínů křesťanských svátků není
úplně náhodný. Velké křesťanské svátky jsou během roku čtyři. Jejich načasování během roku bylo
zvoleno tak, aby nahradily původní pohanské svátky. A tak se termíny křesťanských svátků shodují
třeba i s keltskými svátky Alban Arthuan (Vánoce), Alban Eilir (Velikonoce), Alban Hefin (Letnice)
a Samain (Památka zesnulých). Ten se vlastně v anglosaských zemích slaví dodnes jako Halloween.
Takže naši předkové slavili svůj svátek vprostřed temných dní dávno před tím, než do našich končin
přišlo křesťanství. 

Kromě posledního období  byl  tento svátek vždy především duchovním svátkem. Myslím nejen
náboženským, ale v širším smyslu. Ostatně, není náhodou, že církevní svátky jsou rozeseté přes
celý rok.Vždy,  bez ohledu na náboženství,  sloužily i  ke společenským záležitostem. Je to  vždy
příležitost,  při  které  by se lidé  měli  zastavit,  hodit  za hlavu všechny všední  starosti,  sejít  se  s
rodinou, přáteli a zamyslet se nad svým životem, nad vztahy s blízkými. A jak je to tedy s těmi
dárky? Patří k Vánocům i když k nim v historii nepatřily zdaleka vždy. Ale neměly by to být dárky
pro dárky. Každý dárek by měl vyjadřovat náš vztah k obdarovanému. Dáváme mu tím najevo, že si
ho vážíme, že ho máme rádi, že jsme rádi, že ho opět vidíme. A ten dárek by to měl umět říct za nás.
Dárek by měl být něco, co nás obdarovanému připomene. Drobný dárek darovaný od srdce, třeba
jen namalovaný obrázek, má daleko větší cenu než drahý dar daný z povinnosti, že se to ode mne

čeká.  Obrázek zůstane  hezký  i  po  dvaceti  letech,  drahý
mobil nebo tablet přestane bavit po dvou letech, protože už
nebude stačit na nové hry. Zahodíme ho a tím i vzpomínku
na toho, kdo nám ho daroval.

A tak  vám přeji,  aby se vám Vánoce opravdu vydařily.
Abyste dostali co nejvíce dárků, kterých si budete vážit. a
abyste prožili co nejvíc krásných chvil se svými blízkými.
A já se na vás budu těšit zase v novém roce. Do něj také
hodně štěstí.

Zlatý Vlas
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