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Pozvánka oddílu KAJKY na duben 2014
Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
3. dubna – 27. – Recesiáda
10. dubna – 28. – Roztomilá mláďátka
17. dubna – schůzka není – jsme na Velikonocích
24. dubna – 29. – Hadi a štíři (a obojživelníci)
1. května – 30. – Co známe o přírodě – schůzka se koná, i když je státní svátek

Úklidová brigáda na poutní cestě do Hájku v sobotu 5. dubna (842.)
V sobotu 5. dubna se připojujeme k akci spolku Poutní cesta Hájek a pomůžeme s úklidem cesty z Litovic do Hájku. Sejdeme se v 9 hodin ve starých
Litovicích na náměstí 1. máje, v Hájku bude možné si prohlédnout klášter a třeba se
domluvíme i na nějakém občerstvení (pokud se budete hlásit na schůzce k účasti,
zajistím ho). Zpět se vrátíme opět pěšky v časných odpoledních hodinách,
podrobnosti předání dítek můžeme dohodnout např. na srazu.

Obnova značení naučné stezky v sobotu 5. nebo v neděli 6. dubna
Po obnově už volá značení naučné stezky Hostivické rybníky, na některých křižovatkách
neznalý turista nenajde snadno správnou cestu. Chceme tedy celou stezku projít a obnovit značky.
Zároveň je v plánu doplnění jednoho prkénka a výměna tabule na pozorovatelně, případně
i částečná obnova nátěru. Na schůzce 3. dubna se dohodneme, zda se najde na sobotní odpoledne či
na neděli několik málo šikovných pomocníků, se kterými splníme plán aspoň na 123,6 %. Uvítám
raději méně šikovných pracovníků než tlupu těch, kteří přijdou hledat jen zábavu. Od dělníků
očekávám schopnost udržet plechovku s barvou a natřít barvou značku tak, aby se neroztekla…

Jarní pomoc přírodě v Jenečku v sobotu 12. dubna (843.)
Jarní úklidovou brigádu již potřetí směřujeme do nové zeleně nad Jenečkem.
Letos se k nám přidává EnviKlub Hurá ven, který pro účastníky chystá soutěže
a další zábavu. Sejdeme se v sobotu 12. dubna v 9 hodin v bývalé střelnici nad
Jenečkem (přesně zde: 50°5'14.240"N, 14°14'49.641"E, neznalým cestu popíšeme
na schůzkách), potřebujete pracovní oblečení a rukavice. Pytle na odpad
a občerstvení pro účastníky zajišťujeme. Akce skončí po obědě zasazením stromu
v ulici Za Mlýnem u lávky přes Jenečský potok.
Přihlašuji se na akci Kajek – Hanácké Velikonoce v Olomouci od 16. do 21. dubna 2014.
Jméno:
Souhlasím s účastí. Podpis rodiče:

Hanácké Velikonoce od středy 16. do pondělí 21. dubna (844.)
Velikonoce jsme tentokrát domluvili okolo Olomouce. Všichni víme, že
Haná není zrovna kopcovitá, takže tentokrát si moc neužijeme pořádné funění
do vrchu, ale hlavně lužní lesy Litovelského Pomoraví s řadou slepých říčních
ramen a s česnekem medvědím. Plánuji také pohled na hrad Bouzov a prohlídku
Mladečských jeskyní a nějaký čas zbyde i na Olomouc, na Svatý kopeček
a samozřejmě na pořádnou pondělní pomlázku. Pro děvčata, dívky, slečny,
ženy, ba i baby účast povinná, ať máme do čeho řezat! Bydlet budeme
v chatkách hned u jedné z olomouckých pevnůstek u Radíkova, sprchy v místě. Společné jídlo vás
čeká od čtvrteční snídaně.
Sejdeme se na nádraží ve středu 16. dubna v 15:50 hodin, vrátíme se v pondělí 21. dubna
v 18:04 hodin. S sebou obvyklé vybavení na víkendovky.
Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a účastnický poplatek 1 200 Kč nejpozději na
schůzce ve čtvrtek 10. dubna. Termín je nutný k zajištění výhodnějších jízdenek!

Vítání ptačího zpěvu v Hostivici v sobotu 26. dubna
Za zpěvem „hostivických“ ptáků se vydáme v sobotu 26. dubna v 7 hodin od
hostivického nádraží. Přes Višňovku a zeleň u Jenečka se dostaneme k Hostivickým
rybníkům, takže na své si přijdou milovníci ptáků křovinných, polních, skoro
domácích i vodních. S sebou se hodí dalekohled. Skončíme před obědem.

Výhled do prázdnin a na prázdniny
středa 7. až neděle 11. května – víkendovka na jihu Moravy na Pálavě a u Lednických rybníků
sobota 17. a neděle 18. května – středočeské krajské kolo Zlatého listu
sobota 31. května – den dětí
pátek 6. až neděle 8. června – voda
sobota 21. až neděle 22. června – závěrečná víkendovka (s lezením?)
středa 20. až neděle 24. srpna – akce pro starší členy (setkání s jinými oddíly)
týden v druhé půlce srpna – tábor na Slovensku – hory ještě vymyslíme, termín upřesníme na
schůzkách, původní musí být změněn kvůli setkání oddílů
V dubnu nebo v květnu proběhne soutěž mezi oddíly v lanovém centru v Praze. Upřesníme hned, jak
budeme něco pořádného vědět.

Sbíráme fotky
Tomu, kdo odevzdá svoji vlastní fotografii běžného formátu,
necháme bezplatně vyrobit průkazku člena Českého svazu ochránců
přírody. Na tuto průkazku máte nárok na slevu např. při vstupu do jeskyní
(děti zdarma, dospělí za polovic). Kdo se chystá na Velikonoce, při nichž
se chystáme do jeskyní, přinese fotku nejpozději na schůzku 10. dubna!

Zpravodajství Agentury JJP
(Jeden Jirka povídal)
•
•
•

Adam B. se před odjezdem na Helfenburk bavil s tatínkem, kam on pojede na víkend. Byl
poněkud zaskočen, když zjistil, že tatínek míří na stejné místo jako on…
Džordžova bilance posledních akcí: 1 výprava = 1 ztracený zub.
Kontrolou databáze www.kdejsme.cz, kde můžete hledat rozložení lidí různých jmen a příjmení po republice, jsme zjistili, že nejméně četné je Vláďovo příjmení – člověk toho jména
nežije v ČR ani jeden, my však víme, že Vláďa je skutečný. Džordžovo příjmení mají v ČR
celkem dva lidé, oba je známe…

Stalo se…
Výprava k Marsu
Ve známé písničce se zpívá, že výprava velrybářská k břehům Grónska nezdařila se, protože nejeli jsme na
velryby, ale na mrože. Podobně to dopadlo s výpravou k Marsu, který jsme 16. března také nenašli, byv dobře schován
v porostu veltruského parku. Větrné putování i tak ale mělo několik světlých momentů, zejména egyptský pavilon
s podzemím a s obětním kamenem, pískovcové jeskyně u Nelahozevsi, lanovou prolézačku v Kralupech a možnost
nákupu rovněž v Kralupech, díky kterým snad Bára, Pavla, Aneta a Vítek nelitovali své nelenosti.

Víkend na Helfenburku
Po krátkých 13 letech jsme se vrátili na hrad Helfenburk, o jehož předchozích
návštěvách dosud kolují legendy (až to bude číst Laďka, nesmí Jirka stát poblíž).
Tentokrát Kajky obě noci spaly na hradní věži až na střeše, takže si pořádně užily
hvězdnou oblohu, ale i ranní chlad. Tak brzy jsme na víkendovkách už dlouho
nevstávali…
V sobotu jsme po rozmrznutí a snídani vyrazili na nákup do Úštěka, z čehož se
vyklubal slušný půldenní výlet. Pepa s Adamem, kteří střežili hrad, přišli o výhled
z poutního místa Kalvárie u Ostrého, o přeskakování toku širšího než Litovický
velepotok, o krásný název Svobodné vsi, o návštěvu úštěcké pizzerie, o dovádění na
dětském hřišti, o radost z nakupování, ale i o poučení ze sexuálního života ropuchy
obecné. Když jsme po návratu na hrad dovařili oběd, slunko se ještě nesklánělo
k obzoru. Kajky se však příliš nehrnuly do her, raději se na hradě fotografovaly,
případně dováděly s pilou a sekyrou (poučení BOZP proběhlo v předepsaném rozsahu
30 s a hlavně se nikomu nic nestalo). Až se soumrakem jsme zkusili, zda dva týmy dokáží dopravit na věž rychle zprávu
a poté ji předat tak, že ji čekající dole chytí. Lépe se dařilo Pepovi a jeho bandě. Brambory určené k večeři zbyly ještě
na snídani a s nimi i několik špekáčků.

Rovněž v neděli jsme se probudili opět celkem časně, i když nařízení vlády č. 222/2011 Sb. nás okradlo o hodinu
spánku, ale snídaně byla poněkud rozvláčná a k dobývání hradu jsme se dostali až kolem desáté. Kdybyste byli mí
žoldnéři, asi bych vás brzy přestal platit… Dobývání se pak rozeběhlo úspěšně, kule létaly všemi směry, do bitvy se

zapojila i další dítka přítomná na hradě a vojenské operace nezpůsobily újmu civilnímu obyvatelstvu. Při prvních dvou
hrách hrad odolal, napotřetí jsme do útoku nasadili všechny velké účastníky a mlaďoši nakonec po úporné obraně
podlehli, zato poslední hra s útokem malých byla poznamenána blížícím se obědem – čínskou polévkou. Poté už nás
čekala jen cesta na vlak a vlakem…

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE
20. ročník – 252. číslo, vychází 2. dubna 2014
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

