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Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek března 2015
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.
19. března – Expedice Sagarmatha poprvé
26. března – Vítání jara – vezměte si s sebou krátké kalhoty
2. dubna – recesiáda
Recesiáda je soutěž, kterou pořádáme vždy co nejblíže k 1. dubnu
(aprílu) již od roku 1992. Soutěží se v běhu pozpátku, skoku
s taškou, hodu mezi nohama na cíl, lezu hlubokém a vytrvalostním
sedu. Kdo vyhraje tentokrát?

Úklid na poutní cestě z Bílé Hory do Hostivice v sobotu 21. března

V sobotu 21. března se připojujeme k úklidové akci spolku Poutní cesta Hájek a projdeme s nimi poutní cestu od Bílé Hory do Hostivice. Akce začíná na Bílé Hoře ve 13:30 hodin,
ale my pojedeme až ve 13:31 autobusem 347 z náměstí – sejdeme se ve 13:20 hodin.
S sebou trochu jídla a pití, pracovní rukavice, síly na zdolání asi 5 km a 18 Kč / 9 Kč dítě
nebo otevřenou kartu na autobus. Do Hostivice se vrátíme pěšky a akci ukončíme na
náměstí.

Bez Marka k jeho mlýnu v sobotu 28. března

V nedalekém údolí Kačáku právě kvetou jarní květy, které není možné nevidět.
Vydáme se proto k Markovu mlýnu, kde asi žádný Marek nebude, ale kam ve stejnou dobu
směřuje i přírodovědná vycházka s botanikem, takže dokonce to, co uvidíme, i poznáme.
Čeká nás také muzeum v Unhošti, kde právě probíhá výstava o legionářských uniformách,
a na cestu domů využijeme vlak ze zastávky Chýně hlavní zastávka. Sejdeme se na
zastávce na náměstí u F+F v 8:45 hodin, autobus na Unhošť jede v 8:56 hodin. Vrátíme se
na hostivické nádraží v 18:01 hodin. S sebou asi 50 Kč na jízdné (na cestu zpět stačí
Opencard s 1. pásmem), jídlo a pití na celý den a další obvyklé vybavení na jednodenní
výpravy a sílu na ujití 15 km.
Pozor, cestou potkáme řadu památných stromů. Ten, kdo na začátku výpravy správně
uhádne jejich počet, vyhrává samolepku.

Výhled na další měsíce
Velikonoční výprava se letos nebude konat. Po Velikonocích nás v dubnu čekají
následující akce:
neděle 12. dubna – možná přijde překvapivá jednodenní výprava
sobota 18. dubna – úklidová brigáda u Hostivických rybníků
sobota 25. dubna – můžeme se připojit k barokní pouti do Hájku, kde bude hrát i bývalá
Kajka Tereza
V sobotu 23. a v neděli 24. května proběhne u Říčan středočeské kolo
soutěže Zlatý list, které jsme se dříve pravidelně účastnili a vícekrát jsme
byli i v národním kole (v roce 1999 jsme ho vyhráli). Soutěž je určena pro
šestičlenná družstva, která soutěží ve dvou tříčlenných hlídkách – součet
jejich bodů tvoří výsledek družstva. Na soutěžní stezce si hlídky povídají
s odborníky na jednotlivé části přírody (tedy přesněji hlídka odpovídá na
otázky o české přírodě) a podle znalostí dostávají body. Kdo ví nejvíc, vyhraje. Jedním
z úkolů je i představit celoroční činnost – to připravíme na schůzkách.
Určitě letos zkusíme postavit družstvo mladších, tj. těch, kdo chodí nejvýše do šesté
třídy. Na schůzce 9. dubna si vyzkoušíme, jak taková soutěž vypadá – projdete si cvičnou
stezku, kde si na odborníky zahrají vedoucí.
Pro tábor na Slovensku počítám s termínem od soboty 22. srpna večer do neděle
30. srpna ráno. Vyrazíme do Nízkých Tater, kde jsme byli naposledy v roce 2009, což
pamatují jen Kačka a Bára – pro ně to bylo první Slovensko. Budeme chodit po horách, když
to vyjde, tak jednou i přespíme na hřebenu v útulně. Tábor je určen pro Kajky od 10 let.
Kromě velkých Kajek (kam v tomto případě zahrnuji i Adama J.) jsem zaznamenal zájem od
Aničky, Míši a snad i od dalších – prosím, připomeňte se mi a potvrďte, že termín vyhovuje.

Stalo se
•

Z únorového lyžování sešlo pro Jirkovu tělesnou slabost, zato sčítání netopýrů
8. března skončilo (opět) rekordem. Viděli jsme 715 netopýrů, z toho 691 netopýrů
velkých. Netopýra černého jsme letos našli jen jediného. Z Kajek počítali Pavla, Bára,
Anička, Fanda, Matěj a řada starých a ještě zastaralejších členů.

Informace pro účastníky expedice

EXPEDICE
SAGARMATHA

• Za nejrychlejší určení, kam expedice
povede, získáte 50 rupií, které budete moci
použít na letenku.
• Žádosti o KCP (kajčí cestovní pasy)
přijímá oddílový konzulát vždy ve čtvrtek od
16:30 do 18:30 hodin na formuláři, který
bude včas k dispozici. Konzulát poprvé
otevře 26. března.
• Expedice se uskuteční o jednom
z červnových víkendů.
• Bližší informace o expedici se budete
dozvídat postupně při akcích. Jednou
z přípravných akcí je výprava 28. března.

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
21. ročník – 260 číslo, vychází 19. března 2015
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

