ODDÍLOVÝ ČASOPIS

NOVINKY

ZÁBAVA

O ODDÍLE

LUŠTĚNÍ
INFO

6/2015

ZAJÍMAVOSTI

1

ÚVOD
Milí čtenáři Kajvelíku,
Všichni jste si jistě všimli, že se blíží tábor. A
jistě víte, že se s táborem blíží i spousta
starostí, příprav a povinností. Proto tento
červnový díl bude o trochu kratší. Přesto věřím,
že si ho i tak vychutnáte a najdete v něm to své.
Přeji příjemně strávené slunečné léto.
Elík
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VÝHLEDNÍK
DATUM

AKCE

26. 06-17. 07

Tábor

1. a 2. 9.

Zahajovací schůzka

11.-13. 09

Střediskový sraz

25.-28. 09

Nepovinná Cintra pro starší
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ČERVENÁ SE LINE
ZÁŘE
Oheň bezpochyby patří k táboru. Bez něj bychom se pořádně nenajedli, neohřáli, ani bychom si
neměli u čeho zazpívat. Na začátek mám proto pro Vás, rodiče, příbuzní a známí, jednu pozvánku.
Pozvánku k našemu tradičnímu táborovému ohni, který se koná o návštěváku. Na co se můžete
těšit? Na zpívání, kytary, povídání, scénky, teplo, trochu chladu zezadu, jiskry, kouř (ale nebojte se,
jenom trochu ;) a hlavně pohodu.
Uvědomili jste si, třeba zrovna na táboře, co vlastně oheň pro lidstvo znamená? Své myšlenky
musíme obrátit nejdříve do pravěku. Toto červenooranžovožluté hřejivé světlo pro naše předky bylo
nesmírně důležité a jeho objev musel způsobit opravdu velké pozdvižení. Vždyť od té doby si mohli
upéct maso, chleba, uvařit kaši a jiné pokrmy. Později mohly vznikat i složitější kovové nástroje.
Život se neodehrával už jen ve dne, ale i v noci si mohli posvítit. Dokážete si představit, že by
neexistovala elektřina a museli bychom si doma svítit loučemi?
I dnes se oheň běžně využívá, i když ho často nahrazujeme elektřinou. Kde všude ho můžeme najít?
V plynových sporácích, krbech, na svíčkách na dortech, hřbitovech, při romantické večeři… Určitě
vymyslíte hromadu dalších příkladů využití ohně. Proč si ho stále držíme, i když se může zdát
zastaralý? Přiznejme si, že takový malinký plamínek i větší oheň je pro nás magický. Přitahuje náš
pohled, vábí svou vůní, krásně praská a syčí a hlavně hřeje. Určitě se každému z nás stalo, že se na
chvíli zakoukal do ohně a vypnul svět okolo. Proto se oheň používá při různých rituálech a
obřadech. Jedním z takových rituálů je i náš táborový oheň.
Ovšem jak se říká, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Požáry byly v pravěku, středověku, a jsou i
dnes. Neopatrné používání ohně může napáchat mnoho škody. Víte, jak správně rozdělávat oheň?
Kde se rozdělávat nesmí? Co udělat, aby nevznikl požár? Až se na táboře zase potkáme s ohněm,
tak na to pamatujte, ať není neštěstí :)
Elík
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NÁSTĚNKA
SLAVÍŠ, SLAVÍM,SLAVÍME
Jaro bylo na oslavy bohaté, tak snad jste všem stihli popřát.
V březnu měla narozeniny Betynka, svátek Chobotnika, Tom a Krokodýl.
V dubnu si další rok připočetli Krododýl, Chobotnička, Smíšek, Papoušek, Jelen, Hop a
Malá Želva, svátek měli Padák, Mamut, Bob, Aleš a Éčko.
V květnu si svůj další rok vybrala kromě Majdy většina Sýkorek, a to Kopřiva, Křeček a
Liška.
V červnu zas slaví většina starších členů oddílu, a to Vitamín, Veverka, Medvěd, Elík,
Čmelák, Bodlák a Král, svátek měli Žebřík, Tučňák, a Smajl.
Na začátku léta se narodili Žebřík, Bonbon, Padák a K2, z nichž většina bude slavit na
táboře, stejně tak část červencových svátků, které mají Váleček, Veverka, Majda, Králíček
a Kristýnka. V druhé půlce prázdnin oslaví narozeniny Kostík, Lego, Martin a Kačka.
Vše nejlepší vám všem.

MYŠKY NA JAŘE
Co je u nás nového? Hlavně to, že stále rosteme! Tedy nejen do výšky, ale i do počtu. Od jara
se k nám přidala Kristýnka a Ninja s Davídkem. Krokodýl si vzal do září volno, a znovudorazí
s další vlnou nováčků, kteří už se nám začínají hlásit.
Jak si v březnu část z vás jistě všimla, vyrazili jsme na výpravu i s rodiči, sourozenci a dalšími
zájemci z řad bývalých členů oddílu. I přes hrozivou předpověď počasí jsme si výpravu užili a
těšíme se někdy na repete. Ke konci měsíce jsme vyjeli na sever do Jablonce, kde jsme si
vyzkoušeli zasadit a sklidit drahokamy, úspěch jsme měli úžasný. A navíc jsme tam byli s
celým oddílem, takže zážitek k nezaplacení. V dubnu jsme vyrazili do Evropského města
kultury pro tenhle rok, do Plzně. prohlédli jsme si, kde mají klubovny místní skauti, i Trnkovu
pohádkovou zahradu. Na Krtech jsme si vyzkoušeli program občas lehce za deště, vaření na
ohni, a hlavně jsme se vyřádili v lese. Na květnovou družinovku vyrazily Myšky s Koťaty ke
Čmelákům k chalupě, a co se tam dělo je do dnes tajemstvím, protože kluci, kteří výpravu
vedli, nejsou fanoušky zápisů do kroniky ani na web... ;) Zatím poslední naší výpravou byla
brigáda i s vámi, rodiči. Krom spousty odvedené práce na tábořišti jsme zvládli i zahájit naši
středověkou etapu. Všem, kdo pojedou na vodu, držíme palce, a těšíme se na viděnou na
táboře.
Míša
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DVA ČTYŘI - ČTYŘI
Ano, i takhle se dá číst jedno dubnové datum. A čím je zajímavé? Snad si to z minulého
KajVElíku pamatujete. Pro připomenutí dvě fotky, děkujeme Old Papouškům a Old Ještěrkům za
zvěčnění holek v kroji u školy a šátku ve školce :)

IRSKO
Byli jste tam? Ano? Tak víte, jak je tam krásně. Ne? Tak se těšte na to, co se dozvíte. A jak?
Míša tam stráví podzimně-zimní půlrok, a bude vás zásobovat fotkami, zajímavostmi a dotazy,
co se děje tady.
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TISK TRIK
Co se skrývá pod tímhle krátkým
jazykolamem?
Jedna dobrá zpráva a spousta hodin
práce! Tak teď tu od zimy
očekávanou dobrou zprávu: Myšky
mají dodělaná svá trička!
A co tomu předcházelo? Když to
vezmeme od začátku, je toho dost.
Vymyslet, jakou barvu triček pro
Myšky chceme, shodnout se na tom,
a taková trička najít. Povedlo se ze
dvou třetin - naši vybranou barvu v
dětských velikostech neměli. A
protože jsme chtěli trička, a ne noční
košile, museli jsme vzít za vděk těmi,
které měli. Na štěstí také pěkná
barva. Zároveň s tím běželo
vymýšlení obrázku, který pro Myšky
chceme a nalezení někoho, kdo nám
vytvoří síto na tisk se všemi
ostatními oddílovými znaky. Obojí se
povedlo, tak jsme mohli začít shánět
barvy. A k nim kde jakou další
chemii, bez které by to nešlo, jak
jsme zjistili. V tuhle chvíli byl konec
října 2014. Před akademií jsme
zvládli natisknout první várku, a
lehce
přiotrávení
ředidlem
a
zpomalovačem jsme se rozhodli, že
to pro vždycky zvládneme bez dětí,
protože otravné děti nepotřebujeme,
když máme ty naše zlaté! :)
Následovalo nadšení z nových triček,
každé originál, což je neklamné
znamení ruční práce, a zimní
odmlčení. Přišlo jaro s poptávkou po dalších tričkách a plánování, kdo se dobrovolně přiotráví a
vezme na sebe následné stěžování si na nedokonalý potisk. A když jednou bylo jedno auto z garáže
venku, udělal si cestu přes Prahu sem a tam, vyzvedlo krabici, tašku a síto v klubovně, a mohlo se
začít s druhou várkou. Zjištění? Počítali jsme při koupi trik s menším počtem Myšek, než o kterém
teď tušíme, že tu v září bude. Což je vlastně dobře, je lepší mít míň triček než dětí. Přešla neděle,
trika jsou na světě. Podívejte se na trailer z výroby a na premiéru se můžete těšit již 24. 6. ve vaší
klubovně! :)
Míša
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ZÁBAVNÉ ÚKOLY PRO
RODIČE NA LÉTO
Rodiče, zkuste během léta splnit tyto body:
1. Zabalte své děti a pošlete je ve správný čas na tábor.
2. Pojeďte s námi stavět na přípravku.
3. Dejte si pohov, užívejte si týdny bez dětí, dejte do pořádku byt, dokud tam není nikdo, kdo by ho
zase obrátil vzhůru nohama.
4. Posílejte pravidelně dopisy na správnou adresu.
5. Čtěte pravidelně dopisy od svých ratolestí, nebo alespoň dělejte, že je čtete.
6. Přijeďte v pravý čas na návštěvák a přivezte s sebou nějaké ty dobroty a hlavně koláče a buchty k
snídani. Nezapomeňte si stan.
7. V neděli si odeberte děti a odjeďte s nimi za dobrodružstvím, ať mají vedoucí taky chvíli klid.
8. Rozlučte se, odjeďte domů, případně si Myšky odvezte s sebou.
9. Přijeďte včas na návrat, pomozte s vybalováním a odveďte si dítě domů i s jeho věcmi.
10. Vyperte, několikrát dítě umyjte a pak další měsíc vysbírávejte ze země a oblečení trávu,
kamínky a pavoučky.
Za každý splněný úkol si přičtěte bod.
Vyhodnocení:
0-3 body: No teda!!!! To si říkáte rodiče??!!
4-6 bodů: Jako fajn, ale ještě je co zlepšovat.
7-9 bodů: Je vidět, že jste se snažili. Jen tak dál.
10 bodů: Výborně, zvládli jste to perfektně :)
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