
 

Pozvánka oddílu KAJKY na prosinec 2013 
 

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 

  5. prosince – 13. – Čertovská nadílka 
12. prosince – 14. – Příroda v zimě, zima v přírodě 
19. prosince – 15. – Vánoční schůzka 
26. prosince – vánoční prázdniny – schůzka není 
 

Předvánoční výprava za trpaslíkem krasovým v sobotu 14. prosince (836.) 
Kdesi poblíž Srbska, což je prý někde mezi Chorvatskem a Bulharskem, se nachází Kras 

a v něm žije vzácný trpaslík krasový (Pumilus carstricus). Bývá velmi plachý, ale nejsnáze ho 
spatříte na podzim. Jak se snižuje počet turistů drobících při svačinách, zasteskne se trpaslíkovi po 
buchtách a někdy se na ně nechá nalákat. Dříve si potrpěl na makové buchty, ale podle nejnovějších 
zpráv nyní ocení spíše tvarohové buchty. I Kajky ho kdysi před mnoha lety potkaly a byl to pro ně 
silný zážitek. Pokusíme se tedy o nové setkání s tímto vzácným druhem. 

Sraz na nádraží v sobotu 14. prosince v 8:20, návrat v 16:05, případně o hodinu později. 
S sebou obvyklé vybavení, 100 Kč v drobných (bude se platit podle skutečných nákladů na jízdné), 
a tvarohovou buchtu nebo jinou dobrotu pro trpaslíka. 
 

Vánoční výstup na Říp v sobotu 28. prosince (837.) 
Před lety jsme si po Vánocích vyrazili na Říp a od té doby jsem 

si tak úžasně nezabruslil. Nejvyšší čas vyrazit opět pohlédnout stejně 
jako praotec Čech do kraje, který mlékem a strdím oplývá…  

K vánočnímu výstupu na Říp se sejdeme na nádraží v sobotu 
28. prosince v 8:40 hodin, vrátíme se nejspíše v 18:04. Akce je 

zvláště vhodná pro všechny lenochy. S sebou cca 150 Kč v drobných (vybereme podle skutečného 
jízdného), obvyklé vybavení, zejména přiměřené oblečení (plavky výjimečně netřeba, mohou si je 
vzít jen zájemci o koupání v Labi). 

 

Pokud chce někdo prosadit do příštího ročníku svou hlavičku Kajčího křiku, má poslední 
příležitost na vánoční schůzce. Zatím máme zajímavý návrh od Kačky, který můžete vidět na 
nástěnce v klubovně. 
 

Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 248. číslo, vychází 12. prosince 2013 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

Kaj čí křik na internetu:  http://www.kajky.cz/kajcikrik 
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