
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na listopad 2014 
 

Schůzky probíhají vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v klubovně. 
 

Kajčí 21. narozeniny v pondělí 17. listopadu 
Oddílové narozeniny jsou vyhlášeny za státní svátek, můžeme se tedy sejít v pondělí 

17. listopadu na pořádných oslavách. Sejdeme se ve 14 hodin v klubovně a vyrazíme ve Stromu 
úmluvy, abychom opět vykopali Úmluvu a doplnili podpisy za letošní rok. Poté proběhnou 
v klubovně hody, tentokrát mléčné. Každý přinese nějaké jídlo inspirované mlékem, nejlépe více 
malých kousků, aby mohli ochutnat všichni všechno. Těm, co by neměli vhodný nápad, Laďka 
připomíná, že mléko je třeba i tvaroh. Skončíme mezi 17. a 18. hodinou, jak to vyjde. 
 

Hostivické světélkování v sobotu 29. listopadu 

Kajky se již tradičně aspoň trochu podílejí na celoměstské akci Hostivické světélkování 
a rozsvícení vánočního stromu. Kdo bude ochoten pomoci s některou z dílen ve škole, domluví se 
s Laďkou, případně s Jirkou. Informace pro veřejnost, tedy i pro ty Kajky, které nepřijdou pomáhat, 
jsou v Hostivickém měsíčníku a najdete je nejspíš i na plakátech po městě. 

 

Stalo se… 
• V září se nám vydařila výprava na vodu. V sobotu jsme na Sázavě skoro neviděli loď, 

v neděli sice Jirka potkal známého, ale nijak narváno na řece nebylo. Přes den jsme se 
dočkali slunného počasí, skoro na koupání, ale do vody se dostala jen Bára, a to nikoliv při 
plavbě. V noci padla mlha a chlad a hlavně kolem stanů poněkud hučely kachny. Odvážnými 
byli Bára, Pavla, Anička, Vítek a Adam a v neděli se k nám přidala Jana s Jindrou 
a Štěpánem. 

• Jak už se stalo skoro zvykem, na drakiádě začal foukat vítr až po skončení soutěží. I tak se 
ale sešlo poměrně dost dětí, které si kromě pouštění draků vyzkoušely různé dračí soutěže. 
Po letech jsme zase viděli čtveřici starých Kajek, které pracovně říkám „starší sestry“. 

• Rozhodně největší akcí poslední doby byly podzimní prázdniny v Jeseníkách, společná akce 
s pražskými Pterodaktyly. Kajky tentokrát reprezentovali Bára, Kačka, Pavla, Vítek, Míša 
a Jirka. Míša s námi byl na víkendovce poprvé. Skoro jsme na podzimkách nastoupali 
v horách víc než na SLovensku ve Velké Fatře, kde nás honil déšť. V sobotu jsme se vydali 
na Šerák a Keprník, při stoupání na Šerák jsme si užili za sluníčka déšť z tající námrazy, 
kolem Keprníku jsme se ponořili do hlubokých mlh a cesty se změnily v potoky. Neděli jsme 
strávili hrami ve Velkých Losinách a prohlídkou ruční papírny. V pondělí se naše cesty 
rozdělily: Jirka s Míšou se vydali na Rejvíz k Mechovému jezírku a pak na rozhlednu Zlatý 
chlum, ostatní šplhali na vrch Mravenečník. Závěrečná úterní výprava zavedla malé do 
Městských skal a velké na Praděd, nejvyšší moravskou horu, a pak Divokým dolem dolů… 
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Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

20. ročník – 257. číslo, vychází 13. listopadu 2014 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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


