3
Pozvánka
oddílu KAJKY
na březen 2016

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek
od 16:30 do 18:30 hodin.
3. března – Zábava pro hradní paní
10. března – Řemeslo má zlaté dno
17. března – První jarní den
24. března – schůzka není (Velikonoce)
31. března – Recesiáda

První jarní den – při vítání jara se kromě upalování morany proběhneme v krátkých kalhotách
(přípustná je i krátká sukně) – nezapomeňte si je vzít s sebou.
Recesiáda – sada soutěží provozovaných vždy co nejblíže k aprílu již od roku 1992 – lez hluboký,
běh pozpátku, hod mezi nohama na cíl, skok s taškou diplomatku a vytrvalostní sed

Velikonoční víkendovka od čtvrtka 24. do pondělí 28. března

Naše velikonoční výprava směřuje na Pasíčka, do záchranné stanice pro zraněná zvířata
nedaleko Proseče u Pardubic. Slíbili jsme, že ve stanici trochu pomůžeme, kromě toho si nenecháme ujít krásy pískovcového skalního města Toulovcovy maštale a v pondělí nás určitě nemine
velikonoční pomlázka. Výprava začíná srazem na nádraží ve čtvrtek 24. března v 6:55 hodin,
vrátíme se v pondělí 28. března v 16:04 hodin opět na nádraží. Bydlet budeme na stanici v pokojích s postelemi a s kuchyňkou, takže výjimečně nemusíte brát karimatky a ešusy, jinak potřebujete
obvyklé vybavení na víkendovky. Vezměte si jídlo na čtvrtek, společné stravování začínáme
večeří. A nezapomeňte – jídlo se vydává podle urozenosti a bohatství.
Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a účastnický poplatek 1 000 Kč nejlépe na
schůzce 17. března.

Stalo se…
•
•

Víkendovku ve Vraném zrušila den před odjezdem Jirkova nemoc. Omlouváme se hlavně
Lindě, která již měla sbaleno.
Sčítání netopýrů v sobotu 27. února proběhlo úspěšně. Zašpinění bot a kalhot přítomných
Kajek (Anička, Berenika, Pavla Z., Anežka, Linda, Michal, Adam M., Jindra a Štěpán;
nečekaně dorazil i Vítek) dosáhlo obvyklé úrovně, zato počet netopýrů byl opět rekordní.
Vláďa po přepočítání všech velkých skupin zjistil, že jsme celkem viděli 903 netopýrů – 859
velkých, 5 ušatých, 1 řasnatého, 1 pestrého, 4 večerní, 10 vodních, 1 hvízdavého, 1 brvitého,
9 černých a 12 vrápenců malých. Nejlepší sčítači byli Jindra a Anička.

Přihlašuji se k účasti na Velikonoční víkendovce od 24. do 28. března 2016 pořádané oddílem Kajky.
Jméno:

Podpis rodiče:

Oproti předchozím rokům počet netopýrů opět vzrostl. Loni jsme jich viděli 715, předtím 606
a 584, zato v prvních letech našeho sčítání se počty pohybovaly výrazně níž – 117 v roce
2001 či 176 o rok později.

Ve jménu krále
Píše se rok 1378. Dne 29. listopadu večer
vydechl naposledy Karel IV., český král
a římský císař. V čele obrovské říše stanul Karlův syn
Václav IV. Zdědil bohatý stát v těžké době, kdy se začínal
hroutit pořádek vrcholného středověku a kdy hromadící se
problémy by nemohl zvládnout ani mimořádně schopný
vladař.
Václav zdaleka nebyl tak schopným panovníkem jako jeho
otec. Obklopil se oblíbenci, takzvanými milci, a nejraději se
věnoval zábavě, zejména honům.
Pro nás, co bydlíme v Hostivici, je neobyčejně zajímavý jeden pozapomenutý příběh z této doby:
Václav měl sestru Annu, která byla provdána za anglického krále Richarda II. Tuto svatbu
sjednával v Anglii v roce 1380 Bořivoj ze Svinař, bratr Zachaře ze Svinař, místopurkrabího
Pražského hradu, který o něco později době vlastnil litovickou tvrz.
Vydejme se tedy proti proudu času do doby, kdy se Evropou proháněli stateční rytíři, kdy
vrcholila gotika, kdy v Kutné Hoře vzkvétala těžba stříbra. Zatím jste jen bezprávní poddaní, ale
třeba právě vy budete úspěšní a za čas se stanete šlechtici vlastnícími tvrz nebo dokonce hrad.
A možná právě vás pověří král, abyste jeho jménem sjednali sňatek královy sestry Anny v Anglii
a Annu do Anglie odvedli…
Zachař ze Svinař, místopurkrabí Pražského hradu, oznamuje, že ve čtvrtek před
svatým Řehořem povolal král Václav IV. do manské služby tyto svobodníky: ze vsi
Hostivice Annu, Lindu a Pavlu, ze vsi Litovic Bereniku a ze vsi Zličína Jindřicha
a Štěpána. Svobodníci si mohou za svou službu koupit dvůr. Úřad desek dvorských
je otevřen vždy ve čtvrtek v době schůzek.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
•
•
•

•
•

Bývalý člen Kajek Ondra oslavil kulaté 28. narozeniny. Agentura JJP blahopřeje a děkuje za pozvání
na narozeninovou slavnost.
Na schůzkách pilně trénujeme ringo a dosahujeme pronikavých úspěchů. Občas už se nám i podaří
přehodit síť…
Agentura JJP tlumočí pozdrav všem Kajkám od našeho bývalého člena Adama B., který pilně studuje
a vyhrožuje, že se třeba někdy objeví na nějaké naší akci. Rozhovor se odehrál na trase metra A mezi
stanicemi Muzeum a Bořislavka. Kdo chodí do Kajek o něco déle, zná Adama z lezení.
Dny se prodloužily a čas na svíčkový fotbal tak přijde zase až na podzim. Štěpán se bude muset
několik měsíců obejít bez svého nejoblíbenějšího sportu.
Typická Fandova póze na schůzkách? S klackem nebo s koštětem…
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
22. ročník – 270. číslo, vychází 10. března 2016
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

