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Mimořádné číslo Kajčího křiku k náboru nových členů

Kdo jsou KAJKY?
Kajky Hostivice jsou oddílem mladých ochránců přírody při Českém svazu ochránců
přírody. I když jsme vznikli již dříve, název jsme si dali na schůzce 17. listopadu 1993 a letos tedy
slavíme 20 let od pojmenování oddílu. Za tu dobu prošlo oddílem mnoho desítek členů – někteří se
zapojili jen krátce, řada dalších žila oddílovou činností dlouhá léta. Naši činnost v uplynulých
dvou desetiletích představíme v říjnu výstavou na hostivickém zámku.
Nejsme jen kroužek, který zabaví dvě hodiny týdně. Kromě pravidelných schůzek pořádáme
každý měsíc několik dalších akcí – jedno- i vícedenních výprav, jezdíme lézt na cvičnou stěnu i na
skály, sčítáme netopýry v jeskyních, sjíždíme řeky na kanoích, ale také pomáháme přírodě
úklidovými brigádami, soutěžíme či vyrazíme lyžovat.
Oddíl vedou Jirka a Laďka a nyní máme několik starších členů, z nichž se pomalu stávají
pomocníci vedoucích.
O své činnosti informujeme na vlastních webových stránkách www.kajky.cz, kde
zveřejňujeme pozvánky na akce, oddílový časopis Kajčí křik, ale i fotogalerie z proběhlých akcí.

Přidej se k nám
Chodíš do školy, nejlépe do 2. až 4. třídy? Baví tě poznávání přírody? Chodíš rád na výlety?
Chceš prožít spoustu zážitků se skvělou partou? Pak tě rádi uvítáme mezi sebou.
Nejsnáze se k nám přidáš tak, že přijdeš na některou z našich schůzek, které se konají vždy
ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v naší klubovně v přízemí domu dětí, Pionýrů 54, Hostivice.
Na schůzce si ověříš, že nejsme „nějací divní“, zjistíš, zda se ti naše činnost líbí, a teprve pak
budeme řešit přihlášku za člena, členský příspěvek a podobné záležitosti. Pokud se chceš zúčastnit
některé oddílové akce, která není určena pro veřejnost, pak je třeba se nejdřív domluvit s některým
z vedoucích.

Co se chystá v nejbližší době?
neděle 22. září – podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků
pátek 27. až neděle 29. září – svatý Václav na vodě – vodácká výprava nejspíše na Otavu
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
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Stalo se...
Loňský školní rok jsme zakončili v Krkonoších. Vylezli jsme na Sněžku, kde nebyl žádný
sníh, pokusili jsme se vypít pramen Labe, ale podle záznamů o průtoku Labe v Mělníku se
nám to nepovedlo, a hlavně jsme si užili bazén a trampolíny na základně.
Na tábor jsme jako obvykle vyjeli na konci prázdnin na Slovensko. Tentokrát jsme si vyhlédli
národní park Malá Fatra, menší pohoří, jehož nejvyšší vrcholky jen o pár metrů převyšují
Krkonoše. Podařilo se nám projít celý hřeben od Malého Rozsutce po Strečno, přešli jsme
hory i napříč ze Šútovské doliny s krásným vodopádem a prolezli jsme i po žebřících nad
vodopády i známé Jánošíkovy Diery. Jeden den jsme se podívali také slepencových do
Súľovských skal se zříceninou hradu a nádhernými skalními branami. Celkem jsme za 6 dnů
nachodili 75,13 km, vystoupali 5 306 výškových metrů a sklesali 7 160 metrů. Oddílové
modelky ocenily nakupování v Žilině, oddíloví historici si prohlédli centrum města. V nočním
vlaku tentokrát nikdo nezvracel. Pouze Džordž ztratil zub…

Na zahradě u klubovny v srpnu zle řádila vichřice. Zcela se rozlámala slavná vrba, kterou ještě
krátce předtím malovalo několik malířů, ale hlavně o důležité větve přišla bříza, která po
celou dobu Kajek sloužila k výcviku lezení na strom. Zahrada se změnila k nepoznání. Stále
ještě zbývá douklidit větve, takže provoz na zahradě je omezen.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE
19. ročník – 246. číslo, vychází 13. září 2013
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou2klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

