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ÚVOD
Milí čtenáři Kajvelíku,
Máme tu opět podzim a s ním přichází nové
číslo našeho Kajvelíku, které je, doufám, opět o
trochu hezčí a lepší.
Podzim ale nepřináší jen časopis, ale také
samozřejmě nový školní rok a s ním i ten
skautský. Proto oprašte své kroje i věci na
schůzku a můžete se těšit, co si pro vás
tentokrát vedoucí nachystali. A že toho není
málo. Etapovky jsou už v plném proudu a jsou
za námi i dvě výpravy. Boj o střediskovou
vlajku se Stopařema jsme vyhráli, no co víc si
přát? Snad jen, aby nám to vydrželo po celý rok
:).
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Elík
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DATUM

AKCE

10. - 12. 10.

Oddílové narozeniny

25. - 29. 10.

Podzimky

9. 11.

Družinové výpravy

22. 11.

Akademie- všichni rodiče srdečně zváni
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RECENZE
DOKONALÝ TRIK
Máte chuť si pustit nějaký film? Zkuste třeba
Dokonalý trik. Uvítá vás svět kouzelnické
branže a octnete se i za oponou dvou
nejznámějších kouzelníků v kraji. Který z nich
je však ten lepší? Kdo nakonec předvede ten
nejlepší, dokonalý trik? A jak daleko jsou kvůli
tomu ochotni zajít?
Příběh plný neustálého soupeření, ale i lásky a
životních příběhů s sebou přináší napětí a plno
nečekaných okamžiků. Diváka často mate
střídáním tří různých časových linií:
přítomnosti, minulosti a dávné minulosti. Proto
je film dost náročný na pochopení a budete se
na něj muset podívat nejspíš alespoň dvakrát,
abyste pochopili všechny souvislosti. Avšak
stojí to za to!
Jak to všechno nakonec dopadne? Který
kouzelník získá slávu celou pro sebe? To už
vám neprozradím, na to se podívejte sami. Ale
v jednom vás mohu ujistit: příběh dopadne
opravdu neočekávaně ;).
Elík

Z DENÍKU
KOCOURKA
MODROOČKA
Můžou si kočky psát deník? No, u
koček to není zcela jisté, ale u
kocourů je to dokázané. Jestli
nevěříte, přečtěte si deník kocourka
Modroočka. A jestli věříte, tak si ho
stejně přečtěte.
Dozvíte se den po dni o jeho životě,
jeho dvojnožci, totiž člověku,
Zelenoočce, Bělovousovi Zrzundovi
a dalších. Víte třeba, na co mají
kočky vousky? Nebo jak se správný
kocour pere? To vše a další rady do
života se v knížce dočtete.
A nezapomeňte: Modroočko není
žádná kočka, je to kocour! Kocour
Modroočko!
Elík

ČASY SE MĚNÍ
zpívá se v jedné písničce, a platí to i pro život. Jak někteří z vás vědí, oddíl ještě před pěti lety vedli
Ježura a Rob s pomocí Berušky a Brouka. Po nich ho převzal Zlatý Vlas, protože v okolí oddílu
nebyl nikdo s dostatečnou vůdcovskou kvalifikací, a pomáhalo mu několik tehdy ještě "dětí". Z dětí
se záhy stali dospělí, a pak i vedoucí. A jak šel čas, dozrála i myšlenka na předání oddílu, jehož
vedení se Zlatý Vlas ujal na přechodnou dobu, než přesně k tomuhle náš oddíl dospěje. Na letošním
táboře v Horosedlech tak při závěrečném ohni došlo k předání vedení oddílu, které od Zlatého Vlasa
převzala Míša.
Pro oddíl se tím moc věcí nemění. Zlatý Vlas je i nadále střediskovým vedoucím, který dohlíží na
všechny oddíly ve středisku, a stále je i vedoucím u Rysů, Míša je i nadále vedoucí u Myšek.
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ZTROSKOTALI NA
PLANETĚ
Několik špičkových vědců z naší planety před nedávnem ztroskotalo se svou vesmírnou lodí na
neznámé planetě, která byla dočista pustá. Po zanalyzování všech poruch na stroji došli k závěru, že
vesmírné plavidlo již nepůjde opravit a oni zde budou uvězněni nadosmrti. Navíc se na této planetě
nevyskytuje kyslík a oni mají s sebou jen omezené zásoby.
Naši dobrodruzi však nepropadli panice a začali prozkoumávat okolí, aby rozšířili své vědecké
znalosti. Jejich píle se jim vyplatila. Po nekonečně dlouhých hodinách neúspěšného zkoumání
nakonec jeden z vědců objevil nečekanou věc: obrovské zásoby vzácné antihmoty, která v sobě
obsahuje obrovské množství energie. V našich dobrodruzích svitla naděje. Pokud by se třeba jen
malinký kousek podařilo přepravit na Zemi, dokázal by lidi zásobovat energií na mnoho let
dopředu. Najednou osud celého lidstva závisel na naší skupině vědců.
To jim dodalo novou vlnu naděje a všichni trosečníci na planetě začali urputně přemýšlet, jak by se
mohli dostat zpět na zem. Nakonec dospěli k závěru, že ze zbytků vraku lze postavit vor, na kterém
by alespoň jeden z nich mohl doplout domů se vzorkem antihmoty. Vědci se záhy rozdělili do pěti
menších týmů podle odbornosti a každý z nich začal shánět materiál na stavbu svého voru. Protože
se ale takový materiál nedal jen tak lehko sehnat, museli prohledat celou planetu a narazili na různá
stanoviště. Tam museli překonat lehčí i obtížnější překážky a nakonec se vždy dostali k nějaké
součástce pro stavbu svého voru.
Navíc se ukázalo, že tato planeta je specifická výskytem záhadných časových schránek, nejspíš
pozůstatky po mimozemské civilizaci. Každá schránka se v určitý čas otevřela a každý tým měl
možnost vyluštit záhadné písmo ukryté uvnitř. Co v nich přesně vědci objevili? To už se dnes asi
nedozvíme, vědci nám to nechtěli prozradit, prý je celá záležitost přísně utajovaná. Nicméně traduje
se, že kdo vyluštil obsah schránek, měl větší šanci přeplavit se bez problémů po svém voru.
Celé dobrodružství nakonec dopadlo šťastně. Všem týmům se podařilo sestavit vor a ten
nejzkušenější ze skupiny se vydal na náročnou plavbu k domovu. Přistát se podařilo už jen
některým, ale přesto byla tato mise zachráněna. Všichni vědci si zaslouží veliké uznání za svůj
objev a snahu. Gratulujeme!!!
Elík

Vítězná posádka
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NÁSTĚNKA
SLAVÍŠ,
SLAVÍM,SLAVÍME
Ještě před prázdninami, během června,
oslavili narozeniny ve stejný den Elík a
Bodlák, pár dní po nich Čmelák, svátek
Vít, a tedy i Vítek, Jan a tedy i Tučňák a
Smajl, a na přelomu června a prázdnin
Šárka a tedy i Žebřík a Piškot. V
červenci si svátek užili Prokop a tedy i
Váleček, Karolína a tedy i Veverka,
Magdaléna a tedy i Majda, Kristýna a
tedy i Králíček a Jakub a tím pádem
Vodnář a Bonbon. Narozeniny slavili
Žebřík a Padák.V srpnu bylo "oddílové
volno" a volno si vzali i svátky a
narozeniny kromě Jonáška a Kačky, kteří
jsou tak o rok starší. V září jsme se vrátili
my i svátky, Adéla neboli Kopřiva,
Denisa neboli Zombík, a Jonáš, tedy
Jonášek a Šánoj, a narozeniny si užili
Bětka a Šány. Všem gratulujeme."
Míša

MYŠKY NA TÁBOŘE
Celé dva týdny si Myšky užívaly přírodu,
vlastní stan, služby v kuchyni a noční hlídky,
mytí ve studené vodě a koupání ve vyhřátém
bazéně, výtvarno, sporty, vlastní puťák s
kroupama a postelí, a hlavně cestu kolem
světa s Mr. Foggem a Passerpartoutem, ač
některým zůstalo utajeno, jak se z "pravé
strany mapy dostali doleva, to si fakt
nepamatovali", ač to byla obyčejná plavba
lodí z Japonska do Ameriky. Do Londýna ale
dopluli včas, a tak mohli sbalit svůj lodní
kufr, a vyrazit domů. Za rok se těšíme znovu!

BOJ O
STŘEDISKOVOU
VLAJKU
Že jste nevěděli, že nějakou takovou
vlajku máme? Teď to víte! Boj o to, kdo
se o ni v následujícím roce bude moci
starat a pyšnit se s ní na akcích, se strhl na
střediskovém srazu na naší louce v Dubu
u Vlašimi. Celý sobotní boj se nesl v
duchu vesmíru a převezení vzácné
antihmoty z cizí planety, kde byla
objevena, na tu naši. Jednotlivé skupiny
měly za úkol získat na různých
stanovištích co nejvíce materiálu na
stavbu vesmírné lodi, a na ní pak převézt
antihmotu do bezpečí. A tak jsme
prusíkovali a přecházeli lanový most,
stavěli horkovzdušný balon, přepalovali
provázek, sbírali suroviny a z nich vařili
oběd, stavěli Hanojské věže, lovili úkoly
z řeky a sháněli časové schránky s úkoly
navíc. Nakonec se všem šesti (pěti rysím
a jedné stopařské) skupině podařilo
sestavit vesmírnou loď - vor, ač nám to
asi dvě hodiny kazil déšť. Na vodu se
dostali všichni, dva vory se zlámali
neopatrným nástupem posádky, tři
pasažéři sice dopluli do cíle, ale více
mimo vor než na něm. Jen jedna vítězná
skupina dopravila antihmotu do cíle v
pořádku, s posádkou správně skrytou na
voru, a to hned ta první, která se na vodu
vydala! Gratulujeme skupině odborníků
na konstrukci lodí Padákovi, Piškotovi,
Vodnářovi, Martinovi a Klíštěti!
Míša

Míša
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MYŠKY V
ZÁŘÍ
S novým rokem se k nám
připojili i noví průvodci.
Česká
zvířátka
ustoupila
pohádkovým postavám z
českých pohádek. Měli jsme
štěstí, protože hned na první
schůzku za námi dorazili
sudičky. Pravda, na tu čtvrtou
jsme zapomněli, když jsme je
zvali, takže nám předpověděla
pár těžkostí, ale další tři jsou
hodné a přisoudili nám jen to
nejlepší, takže nebude těžké
veškeré překážky zvládnout,
když nás na to bude dost.
Hned s první schůzkou jsme
mezi Myšky také přivítali
Bětku a doufáme, že se jí u
nás bude líbit.
Míša

CO NÁS ČEKÁ A
NEMINE?
Jak už je během času od září do Vánoc tradicí,
čekají nás hned dvě akce, na které srdečně
zveme i oddílové rodiče a kamarády. První z
nich je akademie, která se uskuteční 22.
listopadu, tak varujte všechny v okolí, že je
berete s sebou! Druhou je vánoční vycházka, na
které v sobotu těsně před Vánoci vyrazíme do
lesa zazpívat si koledy, zahrát pár her a ozdobit
zvířátkům ovocem a zeleninou stromeček.
Velmi
pravděpodobně
nejočekávanější
schůzkou roku je vánoční schůzka, nadílka. Na
tu si každý člen oddílu připraví a přinese: pro
ostatní z družiny, nebo jak se s vedoucími
dohodnou,
nějaký malý
pěkný
dáreček, krabičku cukroví a jednu ozdobičku
na stromeček. Společně si pak u stromečku
popovídáme, ochutnáme cukroví ostatních,
zazpíváme, a v neposlední řadě rozdáme
dárečky. Tak na to nezapomeňte :)
Míša

MÁTE NÁPAD, JAK VYLEPŠIT
WEB?
Jak jistě víte, již nějakou dobu můžete využívat nový vzhled oddílového
webu. Stále je na něm však co vylepšovat a obnovovat. Například se
plánuje vytvořit nová fotogalerie nebo přesunout část věcí do části pro
přihlášené a další.
Napadají vás další věci, které by se daly upravit nebo vylepšit? Vadí vám
něco na stránkách? Jsou dost přehledné? Máte nějaké připomínky? Ať už
jsou kladné, nebo záporné, napište nám, uvítáme jakoukoliv zpětnou
vazbu.
Umíte programovat webové stránky a měli byste zájem se na vývoji
stránek částečně podílet? Nebojte se ozvat!
Můžete napsat jakémukoliv vedoucímu, nejlépe však své připomínky a
prosby směřujte na mail Elíkovi nebo Zlatému Vlasovi.
Elík
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CO SE DĚLO - TROCHU - MIMO
ODDÍL?
Bylo toho dost. Začátkem června vyrazilo sedm statečných v doprovodu dvou ještě statečnějších na
Intercamp. Strávili jsme tři dny v Německu na anglickém vojenském letišti, nad hlavou nám
trénovali seskoky parašutisti, okolo tábořilo dalších několik tisíc skautů převážně z Německa,
Polska, Američani a Angličani žijící v Německu, Holanďani, pár Čechů dalších skautů z různých
koutů především Evropy. Užili jsme si celodenní výlet se skupinou Holanďanů a Američanů,
vyzkoušeli tradiční Skotské Highland games i další aktivity z Walesu, Anglie a Irska. V rámci
multikulturní večeře jsme smažili bramboráky a ochutnávali speciality ostatních národů. Vyzkoušeli
jsme si také, jak funguje bouřka s vichřicí na letišti rovném jak placka a velkém jako několik
fotbalových hřišť. Potvrdilo se, že svůj stan umíme postavit, což nás ale neochrání před stany těch,
kteří to neumí. Před těmi nás zachránil lehký spánek, rychlé nohy a nápomocné ruce několika
národů. A jak jsme si to užili? Zeptejte se nejstarších Rysů a vedoucích, kteří se tam byli podívat.
Jedna akce některým z nás nestačila, a tak jsme v téměř nezměněné sestavě vyrazili na přelomu
července a srpna do Doks na středoevropské Jamboree, v jehož pořádání se střídají Češi s Poláky
Slováky a Maďary, kterých také bylo nejvíc. Dorazili ale také skupiny z Taiwanu, Ukrajiny,
Běloruska, Holandska, USA, Anglie a Švédska. Skautingu se totiž meze nekladou! Protože byli
prázdniny, mohlo být Jamboree delší než Intercamp, čehož organizátoři náležitě využili. Poté, co
hned v den příjezdu všichni prošli dešťovou zkouškou, se program rozběhl na plno. Tématem celé
akce bylo "připraven na budoucnost", a tak jsme se připravovali. Nejen na tu v přírodě, ale i na
nové technologie, vývoj demokracie, svoji vlastní budoucnost, i tu, která čeká skauting. Přitom jsme
stihli dvě velké hry, vyzkoušeli si lanové překážky, suprové koloběžky, vařili v Seetonově hrnci,
zapalovali oheň bez sirek na deset způsobů, chodili skoro po vodě, úplně jezdili na vodě, malovali
na obří plátna a dostávali obří porce chleba ke snídani. Pro ty nejlepší, ale třeba i nejhorší zážitky si
zajděte k těm, kteří vám o nich rádi poví - opět starším Rysům a části vedení.
Zábava není všechno, a tak se i letos část vedení vyrazila vzdělávat. Tentorkát na Pračolka,
čekatelský kurz s letním týdenním táborem. Zkušeností a vědomostí čerpali dost a dost nejen během
přednášek, ale i při hrách a povídání u čaje, kafe, ohně, nebo kytary. Jak se tam účastníkům líbilo se
zeptejte těch vedoucích, kteří na levé krojové kapse nic nemají :) A jak vypadá takový vzdělávací
kurz z druhé strany se můžete zeptat jedné servisačky, kterou to taky moc zajímalo (obnáší to
hlavně málo spánku a spoustu legrace).
Jak namixovat odpočinek, zážitky, a učení? To jsme jeli zjistit na Svatoplukovy pruty, zážitkový
kurz pro rovery, tedy skauty mezi 15 a 26 lety. Deset dní jsme všemi smysly i póry vstřebávali
přírodu, tvořivost, nebo outdoor, dle vlastního výběru. Spali jsme v lese, jezdili na vodě, patlali po
sobě barvy, lovili brouky, lezli po stromech, jezdili na kolech, malovali na obrazy, stavěli domečky
na stromech, plavali v rybníce, rozhodovali o stavbě přehrady, klouzali se v zimě v plavkách na
úžasné mýdlové skluzavce, kuchali a grilovali kapra, chodili po žhavém uhlí a spoustu dalšího...
Tak se těšte, a až budete rovery, neváhejte vzít dalších čtyři pět lidí a vyrazit na Svatoplukovu tvrz.
Míša
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PROČ NEJDEME DO
ŠKOLY: 28. ZÁŘÍ???
Protože to byla neděle, mohl by mi někdo odpovědět. Ano, letos to opravdu vychází tak, že 28. září
bylo v neděli, ale kdyby připadlo toto datum na školní nebo-li pracovní den, zůstali bychom doma.
Letos si ovšem musíme počkat. Ale proč, proč nemusíme plnit své školní povinnosti? No přece
proto, že 28. září je státní svátek zvaný Den české státnosti! Co to ale je „česká státnost“ a proč je k
oslavám něčeho takového přiděleno zrovna dvacáté osmé září?
Formování státu je náročný proces. Státy, které dnes známe (např. Polsko, Rakousko i Česká
republika) se vytvářely mnoho stovek let. Skutečně to stálo mnoho úsilí, aby zde nyní mohla nějaká
Česká republika existovat. První státním útvarem na našem území byla Sámova říše jejíž vznik se
odhaduje na rok 624, již tehdy se na tomto území začalo dít něco zajímavého. Přesto se to „něco“
ještě nedalo považovat za stát, byl to pouze svaz jednotlivých kmenů, které dokázal Sámo na
několik let sjednotit. Jako první stát tak bereme až říši Velkomoravskou, která se ovšem dlouho
neudržela v zanikla kvůli nájezdům kočovných kmenů. Až poté začal na konci devátého století
vznikat český stát, o jehož zrod se zasloužil zdejší rod, rod Přemyslovců, kteří měli centrum svého
působení v místech, kde se dnes rozkládá město Praha (jednotlivá hradiště Praha, Levý Hradec,
Vyšehrad...). Takže to byli právě Přemyslovci, kteří položili základy státního útvaru, ze kterého se
stalo knížectví a ještě za jejich vlády dokonce i království, Království české. V jeho historii se stalo
mnohé, ale to přenechám vašim učitelům dějepisu. Pro českou státnost je důležité to, že království
zaniklo 28. října 1918, kdy bylo vyhlášeno Československo, ze kterého (po mnoha historických
událostech, které opět z důvodů zjednodušení článku přeskočíme) 1. ledna 1993 vznikla Česká
republika. Takže co je „státnost“? Jde o fakt, že nějaký stát existuje. Že si prošel velice dlouhým
vývojem a má svou historii a odkazy, o které se může opřít. 28. září tedy slavíme (a pokud
neslavíme, tak alespoň nejdeme do školy) proto, že žijeme v nějakém státě, který je něčím zavázaný
nám a něčím jsme zase my jemu. Slaví se existence českého státu, Den české státnosti. A proč
zrovna dvacáté osmé září?
Jak už víme, o zrod českého státu se zasloužili Přemyslovci, rod ze kterého vzešlo mnoho silných
panovníků. A přestože i po nich přišli významní panovníci, nejvyšším patronem 1 českého státu je
jen a pouze svatý Václav. Muž, který stál u vzniku českého státu, muž, který za své panování
zaplatil životem, muž, který byl zavražděn vlastním bratrem Boleslavem Ukrutným právě 28. září.
Tomuto knížeti a světci je připisováno mnoho zázraků, které jsou důkazy toho, že právě on drží
stráž a ochraňuje český stát. O svatém Václavovi také existuje veliké množství legend, které vám
mohu doporučit – pro příklad Václav vystupuje v Jiráskových Starých pověstech českých (Praporec
svatého Václava, Blaník2...), ale stejně tak je o něm mnoho zmínek v historických pramenech –
Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Kristiánova legenda...
To jsou tedy náměty na to, kde se můžete se svatým Václavem setkat. Ale kde ještě? Mnohým z nás
projde podobizna patrona naší vlasti každý den rukama. Ano, správně, svatý Václav je přeci
1 Patron – neboli ochránce. Např. patronem horníků je sv. Barbora, patronem skautů je sv. Jiří, patronem naší vlasti je
sv. Václav.
2 V blízkosti hory Blaník jsme byli na střediskovém sraze se Stopaři, který se uskutečnil na naší střediskové louce.
Neviděli jste tam náhodou projíždět nějaké rytíře???
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vyobrazen na dvacetikoruně! Tedy na té kovové, na papírové byl někdo jiný, ale to si zkuste zjisti
sami. A když už v tom budete, víte jaký je na té kovové dvacetikoruně u svatého Václava nápis?
Jsou to úplně stejná slova, jaká jsou na podstavci sochy sv. Václava, která stojí v Praze na
Václavském náměstí. Jsou to slova, která bychom měli znát.
Již zmíněná mince a socha na Václavském náměstí mají ovšem společného daleko víc než pouze
nápis. Máte-li po ruce „dvacku“ všimněte si, že i zde je Václav vyobrazen dominantně na koni, ale
hlavně v plné zbroji. Slavná přilbice s ochranou nosu v podobě kříže, praporec na kopí a meč to
jsou atributy3 sv. Václava, ke kterým bych ještě přidal charakteristický štít, na kterém je vyobrazena
svatováclavská orlice (rodový znak Přemyslovců). Ale jsou to poněkud zvláštní symboly, uvážímeli, že právě Václav platil Jindřichovi Ptáčníkovi tribut pacis. Ale co to je zase za šílené slovní
spojení, že? Inu tribut pacis je česky řečeno „daň míru“. Někteří lidé tento poplatek Václavovi
vyčítají, jenomže tento poplatek zajistil to, že Jindřich Ptáčník neútočil na Václavovo knížectví,
které tak mohl vzkvétat. Navíc úplně stejný poplatek platili i Václavovi předchůdci i jeho
následovníci. Bylo to součástí politiky. Vždyť dokonce i sám Jindřich Ptáčník platil východním
kočovným kmenům. A tyto kmeny by nejprve projeli přes naše území, aby se dostali k našemu
západnímu sousedovi. Václav zajišťoval mír tak jako všichni ostatní panovníci. Nikdo nemůže
bojovat s celým světem. Od mnohých jej ale liší to,
že nevedl výbojné války proti těm, se kterými žádný
mír uzavřený neměl, čímž se dostáváme k tomu, proč
je tak často vyobrazován ve zbroji. Kdo četl pověst
Blaník, tento již určitě ví, ale těm, kteří se na to
teprve chystají to napovím. Jak jsem již napsal, sv.
Václav je patronem naší vlasti. Být patronem
znamená být ochráncem. Meč a štít nemusejí sloužit
pouze k útoku, ale jsou to také symboly obrany.
Ostatky sv. Václava jsou uloženy v katedrále sv. Víta
na Pražském hradě a čas od času jsou vystavovány
při nějaké významné příležitosti. Jedna taková byla v
roce 1994, kdy část Václavova těla putovala českou
zemí. Pro nás je důležité to, že slavnostní doprovod
této relikvie4 zajišťovaly křesťanské oddíly českých
skautů.
Na závěr vás chci uklidnit tím, že Den české státnosti
není jediný státní svátek, který na podzim slavíme
(tedy nejdeme do školy). Jsou ještě dva a jeden z nich
jsem v tomto článku zmínil. Je to přesně za měsíc od
28. září. Víte, co se to v tom říjnu stalo? Je to den
spojený také s českou státností. Víte proč nepůjdeme
tento den do školy? Vždyť díky tomu můžeme jezdit na „podzimky“, tentokrát k Jindřichovu
Hradci. Schválně, jestli mi tam někdo bude umět říct, proč nemusíme být ve škole. Stejně jako 1.
ledna, ale o tomto svátku se dozvíte něco bližšího až v příštím čísle tohoto časopisu. Oproti tomu na
podzim bude ještě třetí státní svátek, 17. listopad. Proč slavíme tento den?
Smajl

3 Atributy – neboli symboly, podle kterých rozeznáme jednotlivé hrdiny či svaté. Někdo je vždy vyobrazován s
řetězem na noze, někdo s klíčem v ruce...
4 Relikvie – ostatky světců či podobně vážených lidí.
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JAK TO VŠECHNO
ZAČALO?
Na podzim roku 1994 se Koťata spojila s Rysy
opět do jednoho oddílu. Školní rok proběhl bez
významnějších událostí. Na jaře jsme zahájili
etapovou hru na motivy Tolkienovy knížky
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. Kromě
bojů se strašlivým drakem Šmakem jsme opět
bojovali i s krávami, které se několikrát
prohnali táborem nebo jeho blízkým okolím a
zahánění krav bylo naší běžnou kratochvílí. K
tomu bych dodal drobné upřesnění, že kravská
historka se Smůlou popisovaná v minulém díle
se zřejmě udála až na tomto táboře. Ostatně,
etapová hra a krávy daly tomuto táboru jméno
Oblízaný Hobit. Po táboře na podzim
roku 1995 se do vedení Koťat přesunul
Šusťák a s ním odchází i rádkyně
Veverek Stoupa. Rysové uskutečňují
velký nábor ve škole U Vršovického
nádraží. Z něj do oddílu přichází
poměrně mnoho nováčků, mezi jinými i
výtečná dvojka později známá pod
přezdívkami Šišoun a Ztráta. Na jaře
1996 přechází do vedení Koťat
Šusťákův mladší bratr řečený Mlejn.
Tábor strávil opět celý oddíl
pohromadě. Aniž jsme to v té době tušili, byl to poslední tábor pod vedením Zlatého Vlasa.
Tématem tábora jsme se přesunuli z pohádkového příběhu Středozemě do drsného mafiánského
prostředí. A tak se tábor jmenoval, jak také jinak, Mafie.
Zlatý Vlas
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PODZIM
Před několika dny nám začal podzim. Ale jak to s ním je? Začal opravdu před několika dny? Začal a
nezačal, s ročními obdobími je to trochu složité. Záleží na tom, s kým se bavíte. Ale pěkně od
začátku. Každý přece ví, že podzim začíná 23. září. A má pravdu. V tom je ale podzim trochu
výjimečný. Ostatní roční období totiž začínají 21. dne posledního měsíce čtvrtletí. Je to proto, že
měsíce nejsou stejně dlouhé a navíc se Země okolo Slunce nepohybuje po kruhové dráze, ale po
elipse. Když je Slunci nejblíže v takzvaném přísluní (periheliu), pohybuje se nejrychleji. A proto je
období od podzimní rovnodennosti do jarní kratší než od jarní rovnodenností do podzimní. Takže
máme štěstí, že žijeme na severní polokouli, na té jižní mají zimu delší. Takže podzim trvá od 23.
září do 21. prosince, kdy se vlády ujímá zima. To je podzim kalendářní.
Astronomové vědí, že pravda je ve hvězdách. Hvězdy jsou přesné, přesnější než náš kalendář 1. Ten
totiž dělí rok na 365 dní, občas 366. Je to proto, že Země se ocitne na stejném místě vzhledem ke
slunci po 365 dnech, 5 hodinách 48 minutách a 45,71 vteřinách. Aby se to vyrovnalo, vkládá se
každý čtvrtý rok jeden přestupný den na konci února. Protože ani to není přesné, občas to neplatí,
ale o tom už raději jindy nebo utečeme od tématu. Takže ani astronomické rovnodennosti a
slunovraty nejsou vždy ve stejný čas, ale pohybují se v rozmezí přibližně tří dnů. Tak třeba letošní
astronomický podzim začal ve 4 hodiny, 29 minut a 9 vteřin 23. září, ale v Americe měli v té době
ještě 22. září. A astronomická zima začne 22. prosince 2 minuty a 49 vteřin po půlnoci, ale v
Americe jim to vyjde ještě na 21. prosince.
A ani to není vše. Kalendářní a astronomický podzim začínají skoro stejně, co to je den dva. Ale
meteorologové, ti se s tím nepárají a jejich podzim začíná už 1. září a končí 30. listopadu. Vím, je to
zmatek, ale mají pro to své důvody. Každý si jistě všiml, že jak se krátí dny, mění se i počasí. A k
takové výrazné změně dochází právě na přelomu srpna a září. Už to přestává být na koupání, ráno
se objevují mlhy, noci začínají být chladné a také častěji přichází déšť. A stejně tak se počasí mění
do své zimní podoby na začátku prosince. Ostatně, není to zvláštní, že kalendářní zima začíná
teprve tehdy, když je Slunce nejníže a začíná se vracet? Pravda, je, ale ne tak úplně. Země je po létu
vyhřátá a tak hezké počasí vydrží i přes rovnodennost, naopak po zimě je studená a chladné počasí
vydrží leckdy až do rovnodennosti. Jak vidět, není to jednoduché. Ale kdo nechce vypadat jako
hlupák, měl by si pamatovat, že ten kalendářní podzim je trochu výjimečný a začíná až 23. září. A to
se nemění a je to každý rok stejné. Naštěstí.
Zlatý Vlas

1 Aby mě někdo nechytal za slovo. Přesná je naše Země, která mezi hvězdami obíhá okolo Slunce a hvězdy se téměř
nehýbou.
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MYŠÍ DÍRA
1. Dostane se žabka ke své oblíbené potravě?
A nezapomeňte si
vybarvovat obrázky z
výprav a psát zápisy si
do kroniky ;)

2. Najdeš 10 zajíců?
Vybarvi si je

12

KOTĚCÍ PELECH
Ztratil/a jsi se uprostřed neznámého lesa. Naštěstí máš s
sebou mapu. Splň všechny úkoly, aby ses dostal/a zpět. (Když
správné řešení doneseš Elíkovi, dostaneš za to až 6 bodů do
bodování ;))
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakresli, kde je na mapě sever.
jak se jmenuje přístroj vedle mapy?
Kdybys měl/a podle něj mapu zorientovat, kam by směřoval její horní okraj? (zakresli)
Zakroužkuj v mapě její měřítko.
Jak velká část na mapě by bylo 600 metrů ve skutečnosti?
K čemu nám slouží mapa?
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RYSÍ DOUPĚ
Který stůl má větší povrch?

Najdeš ženu s dítětem?
(Nejde ti to? Nakloň hlavu doleva)

Je na obrázku zakreslen pravidelný kruh?
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