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Pozvánka oddílu KAJKY na září 2013
Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
5. září – 1. – Už je to zase tady…
12. září – 2. – Jsme STOkrát lepší než minule
19. září – 3. – Podzim na krku a za krkem
26. září – 4. – Voda, samá voda

Pohádkový les v sobotu 7. září (828.)
Tradiční Laďčin pohádkový les se koná letos v sobotu 7. září od 14 hodin a výjimečně na
náměstí. Jestli se považuješ za malé dítě, třeba batole, přijď soutěžit. Pokud jsi velká slečna či
statný muž (případně obojí v jednom), pak tě Laďka očekává jako pomocníka nejpozději ve
13 hodin... Sraz je před radnicí.
Statné muže zveme i na přípravné stěhování v pátek 6. září, sraz v 17 hodin před radnicí.

Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno od pátku 13. do soboty 14. září (829.)
Protože Bára ještě nedosáhla 100 km na 24-hodinovce, nutně na ni
musíme vyrazit do Vraného nad Vltavou i letos, na 16. ročník. Pro neznalé, jeli vůbec někdo takový: cílem této akce je ozkoušet si, kolik kilometrů kdo
zvládne naběhat, nachodit či naplazit za jeden den. Akce je oslavou pohybu, ne
závodem. Kdo chce chodit, chodí, kdo chce spát, spí, kdo chce jíst, jí…
Samozřejmě ten, kdo chce zkusit co nejlepší výsledek, všechno kromě běhu
a chůze omezí na minimum. Nikoho ale do chůze nutit nebudeme, nanejvýš
povzbuzovat. To se asi bude hodit, protože největší problém bývá po puchýřích a jiných
technických závadách hlavně v hlavě.
Zájemci se přihlásí Jirkovi co nejdříve, nejpozději na schůzce 12. září. Na této schůzce
zároveň sdělíme podrobnosti k dopravě – Jirka a Pavel si rozeberou účastníky do aut, aby je po
vyhlášení výsledků v sobotu večer mohli hned dovézt domů a zajistit tak jejich účast na městských
slavnostech v neděli odpoledne. Startuje se v pátek ve 21 hodin večer, čas odjezdu oznámíme.
Přihlašuji se na akci Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno ve Vraném nad Vltavou 13.–14.9.2013.
Jméno:
Souhlasím s účastí a jsem si vědom(a) možné náročnosti akce.
Podpis rodiče:

Pokud se účastníci nedomluví jinak, každý si pro sebe zajišťuje jídlo sám. K dispozici bude
kuchyňka, ale zřejmě nebude čas ji využít. Jak to jindy nevidím úplně rád, tentokrát doporučuji:
nezapomeňte na dostatek sladkostí! Naprosto důležitá je baterka s nabitými bateriemi pro noční
chození a láhev na pití (to bude rovněž k dispozici). Běžné vybavení jako malý batůžek, pláštěnku
apod. snad nemusím připomínat.
Kdo se chce zúčastnit, odevzdá nejpozději na srazu přihlášku, ve které rodiče výslovně
odsouhlasí účast na akci. Na místě si každý zaplatí účastnický poplatek 30 Kč. Hodní účastníci
přispějí řidičům na benzín či plyn.

Městské slavnosti v neděli 15. září
Letošní městské slavnosti (koncert) na náměstí jsou spojeny s představením místních
organizací. I Kajky budou mít svůj stánek, kde se budou vytahovat, že jsou nejlepší. Kdo může
pomoci s doprovodnými soutěžemi u stánku, je velmi vítán. Omluvenky z 24-hodinovky se předem
odmítají, válečným invalidům poskytneme na stánku místo na lavici, případně pod lavicí. Slavnosti
začínají v 15 hodin, stánek budeme chystat od 13 hodin.

Podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků
v neděli 22. září (830.)
Pravidelná podzimní úklidová brigáda začne v neděli 22. září
v 9 hodin u mysliveckého srubu u Kaly. S sebou potřebujete pracovní
oblečení a rukavice (několik párů bude k zapůjčení). Jako vždy
zajišťujeme pytle na odpad a občerstvení, které kolem 12. hodiny akci
zakončí.

Svatý Václav na vodě od pátku 27. do neděle 29. září (831.)
Pokud se na nejpozději schůzce 12. září přihlásí aspoň 4 účastníci, pojedeme poslední
zářijový víkend na vodu, nejspíš na Otavu. Podrobnosti sdělíme na schůzce 19. září. Dopravu zajistí
auty Jirka a Pavel, takže můžeme vzít 8 Kajek a v případě zájmu rodiče s autem další účastníky.
Účastnický poplatek bude spočten z nákladů na půjčení lodí, stanování a jídlo.

Chystá se v nejbližší době...
po celý říjen – výstava o 20 letech Kajek na hostivickém zámku
sobota 5. října – ptačí festival u Hostivických rybníků
neděle 13. října – hostivická drakiáda
pátek 25. až středa 30. října – podzimní prázdniny
sobota 16. listopadu – velké setkání současných i bývalých členů k 20. narozeninám Kajek

Stalo se...

• V Malé Fatře za 6 dnů nastoupáno a sestoupáno před 5000 m, prozkoumán celý hřeben

•

Kriváňské Fatry od Malého Rozsutce po Strečno, Šútovská dolina, Jánošíkovy Diery
a Súĺovské skály v CHKO Strážovské vrchy. Bazén zvládl jen Vítek těsně před odjezdem
z kempu. Jediná ztráta: Džordžův zub.
V klubovně srpnová vichřice zničila řadu stromů. Všechny zničené stromy jsou již
pokácené, ale některé ještě čekají na rozřezání a hlavně na zahradě zbylo obrovské množství
větví. Zahrada se změnila k nepoznání. Čeká nás pomoc při úklidu.

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE
19. ročník – 245. číslo, vychází 5. září 2013
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik
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