KAJČÍ KŘIK 5/2017
Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2017
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.
4. května – Ryby, žáby, ještěrky
11. května – Ve zdravém těle zdravý duch
18. května – Silák mravenec
25. května – Mláďata v přírodě
1. června – Děti dětem – kdo si hraje, nezlobí (program schůzky připravují Kajky)

Víkendovka Chuji alchemestiw a KK od pátku 5. do pondělí 8. května
Pověsti praví že kdysi dávno za nocí silných větrů a temna putoval
jistý Karel Kunrád z nedalekého Týnce nad Sázavou do hradu Konopiště,
protože se hodlal přihlásit do alchymistických služeb zde žijící kněžny
Okeny Ukrutné. Chtěl tuto cestu stihnout za den, ale nějak se mu to
nedařilo, hned na začátku upadl a celou cestu kulhal. Z toho důvodu se
rozhodl, že si zde najde místo na přenocování... Vůbec však netušil, že
se nachází poblíž zříceniny hradu Kožlí, kde kdysi v dávných dobách žil
dle legend zlý černokněžník Čulibrko, a i kdyby to věděl, bylo by mu to
jedno. „Vždyť jsem přece vědec a na pohádky nevěřím,“ řekl by si
nejspíše. Po chvíli hledání nalezl malý otvor v zemi, před nímž byla
výstražná cedule: Náhodný pocestný, zde noc svou trávit nedoporučujeme, neb je zde bludno!
Dlouho očekávaná nezapomenutelná víkendovka je konečně tady! Přihlásili se Vítek, Adam,
Bára V., Klára K., Anička, Berenika, Pavla Z., Anežka, Zuzka a Linda. Kdyby měl zájem ještě
někdo další, dejte vědět co nejdříve Jirkovi, případně Vítkovi.
Sraz je na hostivickém nádraží v pátek 5. května v 15:15 hodin, vrátíme se v pondělí
8. května v 17:01 hodin na stejné místo. Akce proběhne poblíž Benešova, spát budeme na velmi
neobvyklém místě (bez sprchy a dokonce bez elektřiny!). V pátek počítejte s pěknou procházkou,
ale půjdete bez velkých batohů.
S sebou potřebujete obvyklé vybavení na víkendovky, nezapomeňte karimatku, spacák,
páteční večeři, ešus a lžíci, velkou láhev na pití, baterku, výletní batůžek, šátek, zápisník a tužku,
toaletní papír, pevnou obuv, teplé oblečení (nocležiště není vytápěné), pevnou obuv a nepromokavou bundu nebo pláštěnku. Tentokrát nevyužijete přezůvky, místo nich se může hodit lehká
venkovní obuv. Plavky nezaberou moc místa a třeba bude příležitost je použít.
Účastnický poplatek činí 600 Kč a platí se na schůzce 4. května nebo na srazu. Prosíme,
přineste 100 Kč z poplatku v mincích, potřebujeme je na nákup jízdenek PID v automatu. Za akci
zodpovídá Vítek, pokud Jirka nestihne sraz (vrací se ze služební cesty), přidá se o něco později.

Středočeské kolo Zlatého listu v sobotu 13. a v neděli 14. května

Po několika letech opět pořádáme v Hostivici krajské kolo Zlatého
listu, tentokrát u Hostivických rybníků. Do soutěže chceme postavit jedno
až dvě družstva mladších, složení týmů domluvíme na schůzkách, kde
zároveň nachystáme oddílovou prezentaci naší práce pro přírodu.
Soutěžící Kajky přijdou v sobotu 13. května do 9 hodin do klubovny.
Čeká je soutěžní stezka kolem Hostivických rybníků, kde budou odpovídat
na dotazy odborníků o přírodě. Družstvo se dělí na dvě tříčlenné hlídky,
které soutěží samostatně, ale jejich body se potom sečtou a součet
rozhodne o výsledku. Kdybyste omylem☺ vyhráli, čeká vás v červnu týdenní národní kolo místo
školy. S sebou potřebujete kajčí tričko (kdo se do něj nevejde, řešte to včas na schůzkách),
pořádnou svačinu a pití a dále vybavení pro případ deště. Skončíme asi mezi 15. a 17. hodinou.

Starší, pomáhající Kajky vyzýváme k pomoci již v pátek 12. května, kdy budeme natahovat
plachtu před klubovnu a vůbec chystat vše potřebné. Začneme asi v 18 hodin, ale plány se ještě
mohou změnit. V sobotu i v neděli potřebujeme řadu pomocníků na zajištění startu i soutěžní
stezky. Upotřebíme každou šikovnou ruku, která bude ochotna něco podržet, udělat či jinak zařídit,
dále nosiče svačin pro odborníky a další, kdo zajistí, že se soutěž povede. Průběžně se
domlouvejte s Jirkou, kdy můžete a s čím pomůžete.

Výhled na další měsíce
Program ve druhé půli května a v červnu závisí na tom, kdy Jirka pojede do světa. Jisté je,
že v sobotu 3. června se koná v Sokolovně dětský den, na jehož pořádání se Kajky podílejí. Pokud
se naplní aktuální představy, mohla by být o předposledním či o posledním červnovém víkendu
víkendovka, snad vodácká. Podrobnější zprávy přineseme během května.
Základní informace k táboru na Slovensku u průlomu Dunajce byly zveřejněny v minulém
Kajčím křiku a stále platí. Táborový Kajčí křik vyjde nejspíše v první půlce června. A už teď
můžeme prozradit, že tábor v roce 2018 plánujeme do Slovenského ráje, kde se leze po žebřících
kolem vodopádů v úzkých roklích …

Oddílové zprávy
• Nejnovější členkou Kajek je Zuzka, která přišla poprvé na recesiádu. V současné době mají
Kajky devatenáct členů do 18 let.
• Pro zajímavost: činnost oddílu včetně výprav a tábora vyšla v loňském roce na 58 598 Kč.
• Před Velikonocemi jsme dovybavili řadu Kajek průkazkou ČSOP, s níž mají bezplatný nebo
zlevněný vstup třeba do jeskyní. Seznam objektů, na které se vztahuje program Zelená karta,
naleznete zde: http://zelenakarta.csop.cz. Kdyby ještě někdo měl zájem o vystavení průkazky,
přineste Jirkovi svou fotku.

Stalo se…
Ze schůzek
• Vracíme se ještě k vítání jara říkankami, které provázely upalování Moran: 1) Morana, Morana, bude pryč
do rána, bude jaro, to tě vzalo, zima si tě odnesla, celá tvá moc poklesla, buď si někde v Africe, sežerou
tě opice, amen. 2) v původním levopise: Morano Morano pod jsem aby mohlo skončit zima a nastalo
nove jaro roku 2017.
• Recesiádu letos vyhrála Anička před Jindrou a Anežkou. Anička a Jindra měli stejný výkon v lezu
hlubokém, hodu na cíl mezi nohama i vytrvalostním sedu. Jindra rychleji běhá, Anička dál skáče.
A protože pořadí počítáme podle umístění v jednotlivých disciplínách, Anička může za svůj triumf
poděkovat páté Kláře K., jejíž skok delší než Jindrův, ale kratší než Aniččin rozhodl. Anežka letos
vyrovnala rekord 32 cm v lezu hlubokém, který od 13. recesiády v roce 2004 drží Kačka Hronová. Zato
sed letos dopadl bídně, snad příliš bolely nohy, snad už se všichni viděli na závěrečném ringu.

• Na schůzce 6. dubna Kajky vyráběly ptačí hnízda. Kromě dvou obřích hnízd na zemi zaujalo stračí
hnízdo z našeho krmítka, které se poznalo podle v něm umístěného šperku.

• K přípravě na Zlatý list patřily i soutěže na schůzce 27. dubna. Po dlouhé době jsme použili kompletní
sadu obrázků na poznávačku, i když u některých obrázků jsme si museli vypomoci kartou se správným
řešením. Poté měly Kajky s pomocí údajů z knížek co nejlépe představit vybranou rostlinu či živočicha.
Kupodivu všichni zvolili zvířata.
• K tradičnímu programu schůzek patří v zimě
svíčkový fotbal (jeho hlavním propagátorem je
Štěpán; naštěstí zimní tma skončila právě ve
chvíli, kdy nám došla zásoba svíček) a po zbytek
roku ringo. Mezi Kajkami se vylouplo několik
dobrých hráčů. Velké nebudu zmiňovat, ale
zaujala mě Klára A., která svou menší výškou
šikovně maskuje mimořádnou mrštnost a obratnost.
• Na schůzce 27. dubna jsme si připomněli Laďčiny kulaté, 35. narozeniny. Jirka Laďce při této
příležitosti předal vyznamenání Příroda děkuje,
které jí udělila Ústřední výkonná rada Českého
svazu ochránců přírody. Blahopřejeme.

Brigáda u rybníků

Do úklidu Hostivických rybníků se z Kajek zapojily jen Anička, Klára K. a Anežka. Vytvořily úklidovou
četu pro jižní okraj Kaly a nepořádek v příkopu silnice ze Břví do Sobína jim dal zabrat. Úsek dokončily jen
za příslib odvozu ke klubovně na oběd, ale Anežka z toho i tak onemocněla tak, že musela vynechat Velikonoce. Úklid ostatních úseků zachránili rodinní příslušníci Kajek a další příznivci přírody.

Anička s Klárou se odpoledne nechaly ještě přesvědčit k úklidu revitalizovaného Litovického potoka od
stadionu (kde už ráno začala Aniččina rodina se známými) až k mostu V Podskalí, úsek pod čistírnou jsme
již nestihli. Lovili jsme odpadky z potoka, nacházeli jsme různé láhve a kusy polystyrenu, ale i ochranné
pletivo, které dříve chránilo stromky vysázené kolem potoka. Akci jsem zakončili zmrzlinou v cukrárně na
náměstí a kupodivu jsme u cukrárny nezapomněli hrábě, s nimiž jsme odpadky lovili.

Velikonoce v Moravském krasu
Smrtní jeskyně

Macocha nahoře

Velikonoce v Moravském krasu jsme si dost užili, aspoň Jirka byl spokojený. Zúčastnili se Jirka,
Bára Č., Kačka, Pavla H., Vítek, Bára V., Adam, Berenika, Pavla Z., Linda a Michal.
O cestě vlakem mnoho nevím, seděl jsem si v klidu v kupé s Michalem a jen občas se cosi ozývalo
z vedlejšího, plně kajčího kupé. Naštěstí nás nikdo nevysadil, snad proto, že vlak skoro nikde nestavěl.
(Hláška za Pardubicemi: Příští stanici vystupujeme. Upřesnění poté, co se všichni zvedli: Budeme tam za
hodinu a půl.) Přestože nás ve Vilémovicích paní domácí varovala před mnoha nebezpečími v okolí Smrtní
jeskyně, hned ve středu, první večer, jsme se tam s menšími Kajkami vydali na průzkum. Dvě účastnice
málem umřely strachy, ale s Lindou a Michalem jsme se vrátili a jeskyni našli a prolezli.
Na lodi

Macocha dole

Čtvrteční výprava směřovala k Macoše a do Macochy. Nebojte, nezkusili jsme do Macochy skočit, ale
docela obyčejně jsme na její dno došli Punkevními jeskyněmi. A pak nás čekala plavba podzemím. Místy
pod námi bylo jen 40 m vody, ale jindy až neuvěřitelných 80–90 cm. Po plavbě jsme vyzvedávali batohy
z úschovny a přemýšleli o obědě, když v tom jsme potkali Pterodaktyly. Zatímco jsme se s nimi družili,
přehnala se vydatnější přeháňka, takže to bylo přeci jen k něčemu dobré. Pokračovali jsme Pustým žlebem
do Domu Moravského krasu, kde zaujalo kromě jiného počítačové pexeso se zvířaty a také video s pověstí
o Macoše. Návrat Suchým žlebem si hlavně Linda zpestřila prolezením každé díry – malé jeskyně. Večer
jsme si zahráli Země-města a starší s mladšími měli tajné dvojice. Nesoutěžící Bára Č. napovídala Adamovi,
čímž jeho týmu pomohla dosáhnout krásného posledního místa.
Dům Moravského krasu

V pátek jsme popojeli autobusem a vlakem do Adamova, kde jsme probudili Vítka spícího na horní tyči
zábradlí (ano, to opravdu jde!). Záhy jsme našli dětské hřiště pro děti do 12 let, kde se nejvíc líbilo našim
osmnáctkám. Zatímco při další cestě větší Kajky spěchaly, některé menší se vrhly do poznávání jarních bylin
a hledání drobných vodních živočichů (bentosu – chrostíků, blešivců, jepic a dalších hmyzů) v potoce pod
kameny. Také na prohlídku Františčiny železářské hutě jsme vyrazili jen v užším kroužku, zatímco ostatní se
váleli u pramenů, jejichž pitnost dokládal nedávný, pouze dva roky starý rozbor akreditované laboratoře.
Značka vedla přes jeskyni Jáchymka, kterou někteří pořádně prolezli, a pak už nás čekal oběd poblíž Býčí
skály. Plochu před nepřístupnou jeskyní hlídal strážce kvůli hnízdění vzácných ptáků, ale chuť na chleba
nám to nesebralo. Další cesta do Křtin vedla po modré, žluté, hnědé a červené turistické značce. Podrobněji
trasu popisovat nebudu, protože jsme při ní narazili na prostor střežený plotem s ostnatým drátem a mnoha
kamerami a hlavně jsme úplně nečekaně potkali pár metrů od nás rysa ostrovida. Bára V. si nejprve myslela,
že vidí lišku, ale brzy živočicha určila správně. A protože jsme ho nikdo nevyfotil, musíte nám věřit, že nejde
o báchorku. Před příjezdem autobusu jsme si ještě stihli prohlédnout nádherný Santiniho barokní kostel
v Křtinách. Večer patřil televizní přepínačce. Zapojili se všichni kromě velmi stydlivých Adama a Báry Č.

Františčina huť

Hladomorna

Nová Rasovna

Setkání s Pterodaktyly u Punkevních jeskyní bylo využito k domluvení společné sobotní výpravy.
Autobus nás tedy ráno vyložil na zastávce Holštejn rozcestí, z níž vede cesta do Holštejna přes rezervaci
Bílá voda. Po modlitbičce u Kalvodova kříže jsme se dostali k jeskyňářskému vstupu do podzemí, z něhož se
ozýval hlas, že do něj nemáme lézt (což jsme ani neměli v úmyslu). Podívali jsme se na občasné propadání
toku Bílé vody ve Staré rasovně a pak už nás čekalo poskakování po kamenech kolem propadání v Nové
Rasovně. Odtud vedla cesta ke zřícenině hradu Holštejn, na kterou s Jirkou vyšplhaly jen dvě Kajky, ostatní
raději spěchali do Hladomory. To je členitá jeskyně pod hradem, kterou jsme ke Kaččině pramalé radosti
pořádně prolezli. Při odchodu se ukázalo, že na hradě je zrovna oddíl Lid medvědího potoka z Olomouce,
s nímž se Jirka zná ze Zlatých listů a Kajky se s nimi potkaly před pár lety na Pálavě. Kajky a hlavně
Pterodaktylové však nepřáli udržování přátelských vztahů, takže jsem pak musel skupinu dohnat svižným
krokem, což se mi povedlo až v Šošůvce. Ve Sloupsko-šošůvských jeskyních měli ten den vstup pouze pro
předem objednané, takže Pterodaktylové vymysleli, že se podívají do Kateřinské jeskyně. Kajky se rozhodly,
že se přidají, i když to znamenalo jít částí Pustého žlebu a Suchým žlebem stejnou cestou jako ve čtvrtek a

výprava měla být nejdelší ze všech na Velikonocích. Nasazené strhující tempo způsobilo, že jsme poslední
prohlídku Kateřinské jeskyně stihli. Cestou domů jsme pak našli v jeskyních další zajímavá zákoutí, která
nám první večer unikla. O trase tvrdí mapa, že byla dlouhá 19,3 km. Když k tomu připočteme délku
prohlídkového okruhu v jeskyni, dostáváme se s přesností takřka na nanometry na rovných 20 kilometrů. O
večerní program se tentokrát postaraly starší Kajky, na jejich párty už se některá menší děvčata moc těšila.
Začátek byl v černobílém provedení a spočíval v pózování s naší oslavenkyní Kačkou. Poté došlo i na tanec
a jiné záležitosti, kterým Jirka vůbec nerozumí.
Rudický mlýn

Nedělní ráno nás zaskočil silný vítr, tím spíš, že jsme mířili k rudickému větrnému mlýnu, který přeci
musí stát na místě, kde fouká co nejvíce a co nejčastěji. Kajky s mapou a chytrým telefonem nás správně
dovedly k mlýnu a uvnitř bylo příjemně teplo. Dozvěděli jsme se něco o dobývání železné rudy , o výrobě
železa a o jeskyňářství v Moravském krasu. Promrznutí při obědě u mlýna (ani dva dny starý chléb moc
neubýval) vedlo k jasnému rozhodnutí – všechny cesty vedou do hospody. Čaj, horká čokoláda, případně
i nějaké to jídlo z vlastního kapesného nás přesvědčily k další cestě k Rudickému propadání. Zatímco Linda
s Pavlou prolézaly jeskyně u skály zvané Kolíbky, ostatní se hřáli na sluníčku a postupně se vydávali do
Rudického propadání. Naštěstí se nikdo nepropadl, když se teď nesmí k Býčí skále, kde voda opět vyvěrá,
ale do hlubin jsme aspoň nahlédli. Cestou jsme našli proutí na pomlázky, v Jedovnici jsme se úspěšně
vyhnuli autobusu jedoucímu naším směrem a poté nás Vítek dovedl přes Krasovou cestou sice ne delší, ale
o to stejně dobrou, zpět do Vilémovic. Kluci si upletli pomlázky, holky pomalovaly vajíčka půjčenými fixy.
Následovala noční hra na louce za Vilémovicemi, při níž menší Kajky měly ve správném pořadí navštívit ty
velké rozmístěné po louce. Vyhrála Pavla Z. Všichni zvládli i nenáviděný pochod po jednom zpět do ubytovny. Největší pochvala za překonání strachu patří Michalovi, který se s tmou vůbec nekamarádí. Adam se
pokoušel strašit, ale jeho činy byly po návratu tématem dlouhých veselých vyprávění.

Velikonoční pondělí je především pomlázka. Kluci se na mě šklebili, že s ní začínám hned po snídani,
ale jinak se akce tentokrát obešla bez obvyklých feministických řečí o hloupých zvycích a tyranii nebohých
dívek. K našemu velkému překvapení se povedlo uklidit místo ubytování a rozdělit zapomenuté věci a ještě
zbyl čas na odbíjenou s nafukovacím balonkem. Ve vlaku railjet jsme měli místa ve dvou různých, od sebe
dost vzdálených vagonů, takže o dění ve voze 22 nic nevím. Ve voze 25 Linda usoudila, že v takovém vlaku
by se měli všichni chovat slušně, a to se celkem povedlo. O zmatcích na hlavním nádraží pomlčím a cesta
do Hostivice proběhla bez zaznamenáníhodných událostí.
A kontrolní otázka pro účastníky: Co to je jelení jazyk? a) jazyk jelena, b) kapradina, c) jídlo k večeři.

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků
Na tradiční ornitologickou akci se dostavily jen dvě Kajky – Anička a Pavla Z., zato však vydržely až
do konce. Pavla si dokonce zapisovala pozorované druhy, aby mohla zkontrolovat, zda má Jirka seznam
sestaven správně. Viděli jsme obvyklé vodní ptáky – lysky černé, kachny divoké, poláky chocholačky, poláky
velké, potápky černokrké, ale i potápky roháče či lžičáky pestré. Na blíže nepopisovaném místě v lese jsme
objevili hnízdo krkavce i s již vzletným mládětem a „starý“ krkavec se nás pokoušel zahnat kroužením
a krákáním. Z hráze Kaly jsme viděli nejen obvyklého strakapouda velkého , ale i strakapouda prostředního.
Objevil se zde i lejsek černohlavý – oba tyto druhy byly při ornitologických vycházkách pro veřejnost
zaznamenány vůbec poprvé. Sliboval jsem nejméně 40 druhů, Anička si přála 50 druhů. Když odcházela
těsně před ukončením, měli jsme 49 druhů, ale pak nad Litovickým rybníkem přeletěl racek chechtavý a ornitolog Ota doplnil, že dříve krátce zaslechl pěvušku modrou, takže plán byl nejen splněn, ale i překročen.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
• Vyslovujeme nejmenované Kajce upřímnou soustrast s nemožnými
spolužačkami. Jsou tak hrozné, že se Kajka před nimi musela
skrývat při úklidové brigádě, aby neutrpěla její slušná pověst.
• Na Velikonocích si některé Kajky užily svých míst: Adam Adamova,
Kačka Kateřinské jeskyně, Linda viděla topol bílý neboli lindu
a Jirka si aspoň na mapě našel Jiříkovice.
• Proč Bára Č. přijela na Velikonoce později? Podle došlé zprávy se
za námi vydala k Brnu přes Valašské Meziříčí, tedy přes Beskydy,
a uvízla v zácpě. Že by si tam loni na táboře něco zapomněla?
• O Vítkovi šly zvěsti, že přijede na Velikonoce později, protože zpívá
ve sboru. Když dorazil, nadšeně vykládal o koncertu Tomáše
Kluse, to prý je nějaký zpěvák o pár let mladší a o něco slavnější
než Karel Gott, kterého známe my pamětníci. Redakce A-JJP
z toho dovozuje, že Vítek zpívá s Klusem. Za vystoupení dostal
hrneček s jeho kapelou, do kterého si nechal v hospodě v Rudicích
uvařit čaj.
• Kačka na Velikonocích oslavila významné narozeniny. U dívek se
věk nesluší prozrazovat, takže jen poznamenám, že plnoletým se
člověk stává obvykle jen jednou za život. Bára Kačce upekla dort,
Vítek koupil a uvařil skvělou kávu, Jirka Kačce potřásl rukou (nepovedlo se mu domluvit blahopřání od sličného průvodce v Kateřinské jeskyni) a diskopárty v režii starších Kajek se také vydařila.
• Linda se rozhodla, že naučí Jirku tančit a zvolila mimořádně náročný kousek – udělat tři kroky a tlesknout.
Úkol tedy měla složitý, ale uspěla o něco lépe než při snaze přesvědčit k tanci jiného účastníka zájezdu
známého pod přezdívkou Třináctka.
• První letošní klíště ulovila Berenika, bylo jí odborně amputováno.
• Sbírku koupajících se letos ve volné přírodě doplnil Michal, i když si v Rudickém propadání vykoupal jen
boty. Důležité je, že v těch botách měl své nohy.
• Cennou radu do života nám dal jeden řidič autobusu: „Ať si děcka nesedajó na mez, ušpinijó mi sedačky!“
• Pavla H. celé Velikonoce nosila čepici, prý z důvodu jakési vážné, velmi nakažlivé choroby. Redakci
A-JJP se ani přes veškerou snahu nepodařilo zjistit, zda si Pavla čepici sundávala aspoň ve sprše.
• Na cestách jsme našli i zajímavou rostlinu vraní oko čtyřlisté. Potěšilo, že ji Kajky znají a poznají.

• Známým ranním spáčem je Vítek, který vstává leckdy až ve chvíli, kdy ostatní končí se snídaní. Tentokrát
to vypadalo, že s námi v sobotu nepůjde ani na nákup, ale pak rychle vyrazil v nočním oděvu a naboso,
takže předběhl všechny, kdo si zcela obyčejně obouvali venkovní boty. Na Velikonocích se však Vítkovi
objevil zdatný soupeř v disciplíně „ranní spáč“ – Adam.
• Co mají společného boty, triko, pytlík s oblečením a bunda nalezené na různých místech sálu na konci
Velikonoc? Vše patří Berenice. Jo, abych nezapomněl: Bereniko, bundu máš na věšáku v klubovně.
• Oddílový úřad boje proti terorismu varuje: Pavla Z. si na Velikonocích koupila granáty a nosí je přidělané
na těle. Pozor na ni! Granáty jsou malé a červené.
• S lítostí oznamujeme, že Linda důsledně narušuje dlouhodobé oddílové zvyky. Na Velikonocích opakovaně porušovala pravidlo, že své nádobí si každý myje sám, tím, že dobrovolně myla všem. Hanba jí! Ale
jinak děkujeme.
• Z Velikonoc zbyly čtyři
bochníky chleba, které
Jirka zapomněl po
návratu rozdat mezi
účastníky. Hádejte: Co
se teď nejčastěji jí
u Jirky doma? Odpovědi můžete odevzdat
na schůzce 18. května
v čase
17:00:00±
±0:10:00 hodin a první
správný řešitel obdrží
zbývající zásoby.
• Řeči před začátkem schůzky: Jirka: „Co tady v předsíni dělá ta koloběžka?“ Laďka: „Objevila se po
minulé schůzce na zahradě, obvolala jsem rodiče, nikdo se k ní nehlásí, ani skautů není.“ Přichází Linda:
„Co tady dělá moje koloběžka?“
• Redakce A-JJP dostala toto děsivé přiznání nejmenované Kajky: „Zjistila jsem, že se dá opít včelími úly
s koňakem a rumovými kuličkami. Opila jsem se v [cenzurováno, číslo bylo nižší než 20], to ani kluci ze
třídy netrumfnou.“ O zajištění protialkoholní léčby hodláme požádat bývalé členy Vencu H. a Ondru M.
• Báru V. jsme loni na Velikonocích naučili rozlišovat bleduli a sněženku a letos zazářila v biologické
olympiádě. Přes školní kolo se dostala do okresního a prý si nevedla vůbec špatně. Ani to ji však
nepřesvědčilo, aby soutěžila za Kajky na Zlatém listu, raději bude spolupořadatelkou…
• Po vyhodnocení možných dopadů na veřejné mravy přinášíme dva veselé obrázky od nejmenované
Kajky A. a doufáme, že do Kajčího křiku budou přispívat i jiní členové. KK bude tak zajímavý, jak si ho
uděláte (pokud redakce vaše příspěvky neztratí, což se však stává velmi zřídka).

Pamatujte si: sirky
dětem a blbcům
do rukou nepatří!!!

A proto je máme všichni mít
v krabičce e poslední záchrany

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
23. ročník – 279. číslo
Vychází 1. května 2017 elektronicky a 4. května 2017 tištěný
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

To by táta asi příště
neměl zapalovat
vánoční svíčky?!

