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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
začínáme již 22. rok činnosti. Za tu dobu prošlo oddílem mnoho desítek členů – někteří se zapojili
jen krátce, řada dalších žila oddílovou činností dlouhá léta.
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 5. 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, 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?
pátek 12. až sobota 13. září – 24-hodinovka Až na dno ve Vraném nad Vltavou
sobota 13. září – představujeme se na městských slavnostech na náměstí
neděle 21. září – podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků
sobota 27. až neděle 28. září – svatý Václav na vodě – vodácká výprava nejspíše na Sázavu
neděle 5. října – ptačí festival u Hostivických rybníků
sobota 11. října – hostivická drakiáda
pátek 24. až středa 29. října – podzimní prázdniny
pátek 14. až pondělí 17. listopadu – narozeninová víkendovka

Stalo se...
•
•

•

V květnu jsme se vydali na jižní Moravu – do Lednice a na Pálavu – a uspořádali jsme krajské
kolo soutěže Zlatý list. Červen jsme zakončili lezením na Černolických skalách.
Na tábor jsme jako obvykle vyjeli na Slovensko, tentokrát již v červenci. Po loňské Malé
Fatře následovala nižší, ale přesto Velká Fatra. Nejvydařenější výprava na vápencové vrcholy
Suché a Tlusté nám připomněla Rozsutec, podle mnohých nejkrásnější slovenskou horu.
Horký den jsme přečkali na termálním koupališti v Turčianských Teplicích, před deštěm jsme
se schovávali v Harmaneckých jeskyních. Navštívili jsme i vesničku Vlkolínec, chráněnou
Unesco. Při sestupu z hlavního hřebene do Starých hor nás pořádně omyl vlahý deštík, náladu
zachránila večeře v restauraci. Došlo také na prohlídku Martina a nákupy. Ke Slovensku
tradičně patří noční jízda v lehátkovém vozu.

V klubovně o prázdninách proběhl příměstský tábor, opět se zde sešli umělci, kteří týden
malovali u Hostivických rybníků, a hlavně jsme vyměnili okna. Stále zde na nás čeká lávka
vyrobená na dni dětí, kterou po natření umístíme přes strouhu na pěšině z Tejnorovy ulice
k Litovickému rybníku. Podle počasí se chystáme také na nátěr ptačí pozorovatelny.
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