
 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka oddílu KAJKY na únor 2014 
 

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

  6. února – 19. – Zima se hlásí 
13. února – 20. – Máme echolokaci? 
20. února – 21. – Loupežník, nebo trpaslík? 
27. února – 22. – Voda, sníh, led 
 

Sčítání netopýrů v Malé Americe v sobotu 15. února (839.) 
Netopýři na zimu někam zalezou, sníží teplotu a pořádně se vyspí. My si takový zimní spánek 

nemůžeme dovolit, protože chceme i tentokrát spočítat, kolik netopýrů si na zimu zalezlo do štol 
Malé Ameriky. Naše počítání jim určitě svědčí, v posledních letech jich nacházíme stále víc 
a rozhodně to není naší narůstající pečlivostí. Zatímco v začátcích našeho sčítání počty jen lehce 
přesahovaly stovku, nyní se nejspíš opět dostaneme přes šest stovek. Někteří netopýři spí ve 
škvírách, jiní visí volně od stropu štoly a dokonce vytvářejí velké skupiny. Zatímco netopýři 
skládají křídla podél těla (a některé druhy i uši pod křídla), vrápenci zimují zabalení do křídel… 

Štoly jsou bezpečné, nikdo nemá kam zabloudit nebo dokonce spadnout. Akce není vhodná 
pro osoby štítící se tmy, pavouků, drobných savců, jízdy autobusem či trochy bahna po kolena. 
Pozor, netopýři přenášejí nemoc bílých nosů, která je přenosná na lidi se stálou tělesnou teplotou do 
10 °C. 

Sčítání proběhne v sobotu 15. února, s odborníkem na netopýry a přes něj i se správou lomu, 
přes který se do štol vstupuje, je již vše domluveno. Sejdeme se na zastávce autobusu před Lidlem 
v 7:15 hodin, autobus 306 odjíždí na Zličín v 7:24 hodin. Po domluvě můžete přijet autobusem 
z předchozí zastávky, ale v tom případě budete potřebovat jízdenku platnou 2 hodiny. Vrátíme se do 
Hostivice opět autobusem 306 stejný den v 16:23 hodin.  

S sebou potřebuješ dvě čtyřpásmové jízdenky platné 90 minut (dospělý 32 Kč, dítě 16 Kč), 
přiměřeně jídla a pití, baterku s pořádně nabitými bateriemi (nebo raději dvě) a oblečení a obutí, 
kterému úplně nevadí podzemní bláto. Pokud si nechceš kalhoty a boty mýt ve sněhu či v potoce, 
aby tě řidič pustil do zpátečního autobusu, doporučuji náhradní boty a kalhoty. 
 
Hostivický masopust v sobotu 22. února 

Po roce se opět v Hostivici koná masopust, tentokrát v sobotu 22. února. Kajky si ho jistě 

nenechají ujít a dorazí v zajímavých maskách… 

 
Na únorových schůzkách se domluvíme na termínu vyvěšování ptačích budek. Tyto budky jsme 
dokončili na jedné z lednových schůzek z polotovarů, které vznikly v roce 2010 při krajském kole 
Zlatého listu… 
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Upřesnění výhledu na další měsíce 
Ve výhledu na další měsíce si doplňte místo jednodenní akce novou víkendovku od pátku 28. 

do neděle 30. března. Bydlet budeme na hradu Helfenburku u Úštěka, podrobné pokyny přineseme 
v březnovém Kajčím křiku. 

 

Oddílové zprávy 
Členský příspěvek 

Členský příspěvek na rok 2014 ve výši 270 Kč již odevzdali Adam B., Mates, Vojta, Kačka, 
Aneta, Fanda, Džordž a Bára. Ostatní tak jistě učiní co nejdříve. Zrovna tak očekáváme vyplněné 
přihlášky od nových členů, od nichž jsme ji ještě nedostali. 

 

STOvka 
Možná si někdo z vás vzpomněl, že jsme dosud nepředali diplomy za zářijovou a říjnovou 

STOvku. Ano, skutečně se tak stalo a chybu napravíme na schůzce 13. února. 
 

Oddílová trička 
Ptají se někteří nováčci, kde sehnat to skvělé zelené tričko s kajkou. Oddílová trička získávají 

Kajky po několika měsících aktivní činnosti a účasti nejméně na jedné víkendovce. Pomalu 
začneme s Laďkou vymýšlet vhodnou příležitost pro předání triček některým z vás… 

 

Zlatý list 
V půlce května proběhne v Hostivici středočeské krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list, 

kterého se určitě zúčastníme s družstvem mladších. Družstvo tvoří 6 člověků do 6. třídy. Starší by 
letos mohli soutěžit naposledy, ale zatím se zdá, že se raději prohlásí za spoluorganizátory. 

Na soutěž se budeme připravovat na schůzkách a jednu schůzku si dokonce uděláme takové 
oddílové předkolo, abyste si vše ozkoušeli. Součástí krajského kola jsou i dobrovolné úkoly, jejichž 
zadání najdete na webu www.zlatylist.cz a také na oddílové nástěnce. Úkoly budeme plnit společně 
na schůzkách. 

 

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal) 
• Není žádným tajemstvím, že některé dávné Kajky se nyní místo ochrany přírodních procesů, 

jako jsou požáry či povodně, věnují jejich potlačování. S krásnými červenými auty jezdí 
Vašek, Ondra i Milan, který to již dotáhl na velitele družstva a na vedoucího mladých hasičů. 
A protože hasiči rádi závodí, v družstvu žen najdeme i bývalé Kajky Verunku a Terku. 

• Na maturitu se letos chystají některé bývalé Kajky, třeba Jana a Bára. Od Báry jsme se 
dozvěděli, že chce být právnicí (to zní lépe než právnička, ne?). To Maruška již studuje 
v Hradci Králové, snad na učitelku ve školce. Z Lucky zase bude doktorka. 

• Řada Kajek se chystá opustit vzdělávací ústavy zvané základní škola. Pepa má již jisté místo 
uměleckého kováře v (Českém) ráji, ostatní mluvili o tolika školách a plánech, že o nich 
raději nebudeme psát, abychom je a) nepopletli, b) nezakřikli, a c) je vždy správně. 

• Skoro celou dlouhou zpáteční cestu z podzimek se Bára, Kačka a Pavla věnovaly hodnocení 
chlapů, mužů, hochů a dalších zástupců mužského pokolení. Posuzování probíhalo ve dvou 
kategoriích krása a chování a hodnotilo se od 0,00000001 % do 100 %. Na přetřes přišli 
Kajky, spolužáci, Pterodaktylové, spolulyžující i další osobnosti a hodnotitelky o výši bodů 
vedly někdy vášnivé rozpravy. Pokud jsme správně zaznamenali, soutěž vyhrál jakýsi mladík 
kolem třicítky, kterého komise viděla jen jednou, a to ještě pouze z dálky. Mezi Kajkami byl 
nejvýše hodnocen Džordž, snad proto, že na své hodnocení bedlivě dohlížel a porotu tak 
ovlivnil… 

• Pozor na Adama B.! K čemu se přiblíží, to se rozpadá. Naštěstí je šikovný a škody vzniklé 
jeho přítomností umí zase napravit… 
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Stalo se… 
Výprava za trpaslíkem bez trpaslíka 

Na prosincovou výpravu za trpaslíkem se vydali Kačka, Pavla, Vítek a Adam J. Vítek se sestrou a 
Pavla s bratrem se zúčastnili jen díky Jirkovu přesvědčovacímu talentu, který uplatnil den předtím na 
koncertu v husitské modlitebně. Sestava naznačovala, že výprava nebude příliš hravá. Bubovické vodopády 
už viděl každý nejmíň pětkrát, z pěkné, ale zakázané cesty nás vyhnal myslivecký hon a před dubem sedmi 
bratří, u něhož jsem doufal ve výskyt trpaslíka krasového, dokonce vypukla vzpoura. Kačka s Pavlou uviděly 
věž Karlštejna a usoudily, že nejpřímější cesta k němu bude ta nejlepší. Co na tom, že jsme sestupovali 
lesním svahem cestou necestou… Dole na silnici si prosadili své zase chlapi a šli jsme se podívat na hrad. 
Do studny nikdo nespadl, Adam se potěšil karlštejnskými, totiž karlovarskými oplatkami a stávkující dámy 
na nás počkaly v podhradí. Cukrárnu už jsme dobyli společnými silami. Cestou domů se nic zvláštního 
nestalo. 

   

Vánoční schůzka 
Na vánoční schůzce jsme dopředu čekali menší účast, třeba z oddílových staroušků dorazila jen 

Kačka. Vše zachraňovala hraví kojenci a batolata, kterým ale úvodní svíčkový fotbal moc nešel. V tom, jak 
kdo vydrží dlouho s hlavou ponořenou do vody, se o vítězství nejvíc „poprali“ Vláďa a Fanda. Pak už došlo 
na vánoční zvyky házení pantoflem, odlévání vosku či věštění z hrníčků. Při pouštění lodiček se kupodivu 
davy uklidnil a funěl a kopal jen občas. Schůzku jsme zakončili rozdáváním dárků, ale Ježíšek nám nosil 
další a další dárky ještě během celého ledna. 
 
Z lednových schůzek 

   
 
Lezení v Ruzyni 

Druhé zimní lezení v Ruzyni tentokrát vylákalo Báru, Pavlu, Anetu, Pepu, Adama B., Vítka, Jáchyma, 
Štefana, Michala a Jendu. Adam J. lezl se svým školním kroužkem. Kajkám se tentokrát k výšinám, pod 
strop tělocvičny moc nechtělo. Více času jsme strávili na bouldrovce a v posilovně. Jednu si z posilovny 
dokonce od minula pamatoval jeden kulturista. 
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Pololetky v Perninku 

Na lyžování jsme se vypravili do Krušných hor, do 
Perninku. Akce nebude patřit k těm nezapomenutelným, na 
které se stále vzpomíná, na to měla příliš jednotvárný, 
lyžařsko-odpočinkový charakter, ale rozhodně nebyla 
nepodařená. Svah nejblíže k ubytování byl krátký a posléze 
přeplněný lyžařským kurzem, takže jsme víc využili večerní 
lyžování na sjezdovce nad nádražím. Zatímco staroši v pátek 
převážně odpočívali a čučeli do výdobytků moderní techniky, 
Aneta a Džordž venku postavili velmi slušné iglú, jeden menší 
člen by se v něm možná vyspal. Sobotní výprava přes Horní 
Blatnou a Vlčí jámy do bazénu v Potůčkách se skončila hned 
v Modré hvězdě v Horní Blatné. Účastníci mají u mě velké, 
těžko smazatelné, vše říkající a naprosto významné mínus za 
to, že nebyly ochotné dojít k Vlčím jámám, unikátnímu místu, 
kde se propadly staré cínové doly. Pro nekonečnou cestu domů 
bylo štěstím, že jsme dojeli včas do Hostivice, zvláště mláďata 
začala být již poněkud neklidná.  

   
 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

20. ročník – 250. číslo, vychází 6. února 2014 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik 


