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Pozvánka
oddílu KAJKY
na září 2016

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek
od 16:30 do 18:30 hodin.
1. září – Poslední pasování
8. září – Zase čeká STOvka
15. září – Zabereme pádlem
22. září – Kořen, větev, list
29. září – S chutí do toho a STO bude hotovo

Kajky na městských slavnostech v sobotu 3. září

Na městských slavnostech konaných v sobotu 3. září na náměstí budeme mít opět oddílový
stánek. Kdo může a je ochoten pomoci s přípravou a provozem stánku, domluví se s Jirkou.
Ostatní se, doufejme, během dne na nás aspoň přijdou podívat…

Pohádkový les v sobotu 10. září

Bažantnice u Kaly se promění v pohádkový les v sobotu 10. září. Malé Kajky se do
pohádkového lesa mohou vydat od 14 do 16 hodin. Velké Kajky už se pohádkových bytostí nebojí,
takže očekáváme spíše jejich pomoc – hlaste se předem Laďce. Uvítáme i pomoc rodičů.
Akce se kryje se 24hodinovkou, kterou letos vynecháme.

Program pokračuje na další stránce KK

Aktualizace údajů člena oddílu KAJKY z Hostivice k září 2016
Jméno:

Rodné číslo:

Bydliště:

Trvalé zdravotní obtíže (alergie, ...):

Telefon člena:
Telefon rodiče (na koho):

Zdravotní pojišťovna:

E-mail člena:

Očkování proti klíšťatům: ano – ne

E-mail rodiče:

Nevolnost v autobuse: ano – ne

Datum:

Plavec – slabý plavec – neplavec

Podpis člena:

Podpis rodiče:

Vodácká víkendovka od soboty 17. do neděle 18. září

Vodáckou víkendovku plánujeme jako dvoudenní v půlce září a uvažujeme o Ohři, Orlici nebo Jizeře. Rozhodneme se podle zájmu a hlavně podle
vývoje splavnosti těchto řek. Akce je určena především pro členy nad 10 let,
ale mladší se mohou zúčastnit také, pokud si domluví posádku lodě, u níž se
dá předpokládat, že dopluje jinam než ke dnu – tedy s malým háček pojede
starší člen, případně někdo mimo oddíl starší 18 let. Projevte zájem co
nejdříve. Kdo se ozve, dostane podrobnější informace.

Podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků ve středu 28. září
Pravidelný podzimní úklid u Hostivických rybníků nás čeká ve středu
28. září. Svatý Václav je letos svátek uprostřed týdne, takže se nikdo
nemůže vymlouvat, že musí zazimovat chatu, věnovat se pletí záhonů,
sklízet brambory, nakupovat zimní oblečení či něco podobného. Sejdeme
se tedy v hojném počtu v 9 hodin u mysliveckého srubu u Kaly. S sebou si
vezměte pracovní oblečení a rukavice (pokud je nemáte, půjčíme oddílové).
Pytle na sběr odpadu a občerstvení zajišťujeme. Akce skončí kolem
12. hodiny, na srazu upřesníme, zda v lese, či u klubovny.

Výhled na další měsíce
Sobota 8. října – hostivická drakiáda
Sobota 22. října – ptačí festival u Hostivických rybníků
Středa 26. až neděle 30. října – podzimní prázdniny – domlouváme se zase s Pterodaktyly
Čtvrtek 17. listopadu – oddílové narozeniny

Oddílové zprávy
Aktualizace oddílových údajů

Při úpravě oddílového seznamu členů jsme zjistili, že některé údaje již zastaraly, a to nejen
u desetiletých členů (například jeden skorovedoucí je podle oddílové evidence jen slabý plavec),
ale i vcelku noví členové, například jsme na schůzkách zaslechli něco o stěhování. Na první straně
tohoto Kajčího křiku proto otiskujeme formulář k aktualizaci údajů a prosíme o jeho vyplnění
a odevzdání na schůzce nebo při jiné akci.

Členský příspěvek

Členské příspěvky vybíráme na kalendářní rok, nikoliv na školní rok. Od těch, kdo chodili do
Kajek již před prázdninami, proto teď žádný poplatek nechceme. Kdyby snad mezi nás přišel nový
zájemce o členství, poplatek do koce letošního roku ho vyjde na 170 Kč.

Členský průkaz

Oddíl Kajky je zřízen Českým svazem ochránců přírody a členové Kajek se tak stávají členy
ČSOP. Mohou tak získat výhody programu Zelená karta, což jsou zvýhodněné vstupy do různých
muzeí apod., např. do jeskyní mají dětští členové ČSOP vstup zdarma. Výhodu získáte pomocí
členského průkazu ČSOP, k jehož vyhotovení stačí Jirkovi předat jednu fotku.
Kdo snad má průkaz a chybí mu letošní známka, dostane ji u Jirky.

Stalo se…
•

•

•

V květnu jsme na krajském kole Zlatého listu ve Vraném nad Vltavou svými znalostmi
o přírodě dosáhli na 4. místo v mladší kategorii. Zasloužili se o to Anička, Anežka, Berenika,
Martina, Jindra a Štěpán a zapojila se i Klára Ř. Díky. Už víte, jak na to, takže příští rok se
třeba bude dařit ještě lépe…
Letošní „Slovensko“ proběhlo v Beskydech, ale na Slovensku jsme byli také – asi tak pět
minut při jízdě autobusem. Viděli jsme různé části beskydských hřebenů s pralesy i s výhledy
do údolí, Pustevny, Radegasta (sochu!), Hranickou propast a Zbrašovské aragonitové
jeskyně a také pískovcové skály u Pulčína. Bydleli jsme hned vedle koupaliště a jeden den
dokonce došlo k jeho návštěvě. Zdá se však, že větší ohlas než skluzavka sklidila následná
trampolína. Pavla se naučila salto popředu i pozadu! Celého dobrodružství se zúčastnili
Bára Č., Kačka, Pavla, Bára V., Vítek (a jeho kamarád Marek) a Džodrž.
Během srpna se na oddílovém webu objevily fotky od prosince až do prázdnin. Tisíce
děkovných dopisů zasílejte Jirkovi.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Vítek se o prázdninách vydal na kole do
Vídně. Podle neověřených zpráv přímo od
zdroje se tam seznamoval s půvaby nočního života. Podrobnosti nelze v tomto
časopise, který si zakládá na své pověsti,
vůbec otisknout.
Bára Č. o prázdninách navštívila svou
sestru Marušku, která si ke své pedagogické práci z poněkud záhadných důvodů
vybrala Maďarsko.
Kačku jste o prázdninách mohli potkat
v jednom obchodě s módou přímo v Praze
na Václavském náměstí. Zpravodaj A-JJP
nenašel
vhodnou
záminku
k nákupu
dámského prádla, proto nemůžeme přinést
žádné podrobnosti.
Bývalý člen Pepa měl předvádět své kovářské umění na hradě Helfštýně. Byli jsme
poblíž, ale o pouhý týden jindy, takže nám
Pepa nic neukoval.
Jirka se nerad fotí. Snad proto se v nejKreslený seriál z oddílové historie (rok 2002)
novějším čísle časopisu VTEI objevila jeho
celostránková fotka. Nedokázal tomu zabránit, i když je členem redakční rady tohoto časopisu.
V době, kdy jsme byli v Beskydech, pobývala Linda v Krkonoších. Obavy, že vystoupá někam vysoko
(například na Sněžku) a bude se vytahovat na sestru Báru, se naštěstí nepotvrdily.
Anička zřejmě o prázdninách přečetla aspoň část ještě nevydané strhující knihy Litovice, kvůli jejímuž
psaní Jirka před prázdninami připravil jen málo kajčích akcí. Pokud neumíte číst, odmítáte číst, jste líní
číst nebo si neumíte koupit knihu, můžete si nejdramatičtější místa knihy nechat vyprávět.
Bára V. se na Slovensko těšila hlavně kvůli noční jízdě vlakem, která se nakonec nekonala. Když už
nás všechny bolel zadek z dlouhého sezení, usoudila, že cesta ubíhá nějak rychle a že bychom měli
ve vlaku setrvat déle.
Kačka z Beskyd opakovaně dlouze telefonovala s jakýmisi chlapci. Zpravodaj A-JJP dospěl k podezření, že ne vždy to byl tatínek.
Vítek se v Beskydech vyznamenal svými výpravami naboso. Na horském hřebeni sklízel zaslouženou
pozornost zejména od kolemjdoucích důchodkyň.

Ve jménu krále
V červnu úspěšně doputovalo české poselstvo k anglickému králi
Richardovi a dohodlo jeho sňatek s českou princeznou Annou, sestrou krále
Václava IV. Kdo jsou urození šlechtici a svobodníci, kteří se zapojili do této
výpravy? Přehled uvádíme podle záznamů v deskách zemských a deskách
dvorských. Pokud objevíte nějakou nepřesnost, můžete se obrátit na zemský
nebo dvorský soud Českého království.
Panský stav
Paní Anna z Hostivice sezením na hradech Ralsko a Jestřebí, na tvrzích Hradenín a Dřevnice a na
dvorech Hospřidově, Gotfrídově a Na blatech
Pan Jindřich ze Zličína sezením na hradech Křivoklátě a Okoři a na tvrzi Tlesky
Paní Anežka z Hostivice sezením na hradě Kámen a na tvrích Martinice a Kouty u Votic
Paní Linda z Hostivice sezením na hradě Zvířetice, na tvrzi Týnec a na dvoře Jana z Kamenice
Pan Štěpán ze Zličína sezením na hradě Bezdězu a na tvrzi Roztoky
Nižší šlechta – zemani
Zemanka Pavla Z. z Hostivice sezením na tvrzích Litovice a Čelákovice a na dvorech Zákostelském a Oty Šídelského z Šídlova
Zeman Michal z Hostivice sezením na tvrzi Květnice a na dvorech Oducově, Horním a Kozákovském a na panském mlýně
Zemanka Berenika z Litovic sezením na tvrzi Malešov a na dvorech Čotrově a Čečíkově
Zemanka Klára A. z Hostivice sezením na tvrzi Hostivice a na panské krčmě
Nižší šlechta – vladykové
Vladyka Martina z Hostivice sezením na tvrzích Skalsko u Pohoří a Karlík a na Mikulášově dvoře
Vladyka Klára Ř. z Hostivice sezením na tvrzi Popovice a na dvorech Řehoře ze Stradonic a Klostermanově
Vladyka Míša M. z Hostivice sezením na tvrzi Průhonice a na Dolním dvoře
Vladyka Jenda z Buštěhradu sezením na tvrzi Chvojen a na dvoře Ondřeje Pražského
Vladyka Adam z Hostivice sezením na dvorech Čeňkově a Pavlatově
Vladyka Dan z Hostivice sezením na Rudlinově dvoře
Svobodníci
Alex sezením na Hořejším dvoře
Lukáš bez dvora
Hostivická učená heraldická společnost se
omlouvá čtenářům, že zde nejsou publikovány
rodové erby pánů a zemanů. Jejich převod do černobílé podoby se ukázal jako příliš složitý pro naše
odborníky a navíc se v historických dokumentech
nepovedlo najít závazné popisy (blasony) těchto
erbů, takže by při zpracování kreseb mohlo dojít
k závažným historickým omylům.

Jedna z českých výprav u anglického krále,
naboso, ale zato s darem

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
22. ročník – 275. číslo, vychází 1. září 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

