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Pozvánka oddílu KAJKY na září 2015
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.
3. září – 1. – Právě začínáme…
10. září – 2. – STO, dvě stě, tři sta
17. září – 3. – Vodník, podvodník, nadvodník a závodník
24. září – 4. – Podzim na krku

Pohádkový les v sobotu 5. září

V sobotu 5. září se Bažantnice kolem Kaly promění v pohádkový les. Starší členové už vědí,
že se z nich stanou pořadatelé a že je Laďka očekává nejpozději ve 13 hodin. Ostatní členové
i všechny hostivické děti jsou vítány od 14 hodin, stezka pohádkovým lesem začíná
u mysliveckého srubu u Kaly.

Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno od pátku 11. do neděle 13. září

Z Vraného nad Vltavou nás pořadatelé opět zvou na čtyřiadvacetihodinovku. Cílem je ozkoušet si, kolik kilometrů kdo zvládne naběhat,
nachodit či naplazit za jeden den. Akce je oslavou pohybu, ne závodem.
Kdo chce chodit, chodí, kdo chce spát, spí, kdo chce jíst, jí… Samozřejmě
ten, kdo chce zkusit co nejlepší výsledek, všechno kromě běhu a chůze
omezí na minimum. Nikoho ale do chůze nutit nebudeme, nanejvýš
povzbuzovat. To se asi bude hodit, protože největší problém bývá po
puchýřích a jiných technických závadách hlavně v hlavě. Letos musíme do Vraného přinejmenším
vrátit putovní cenu, protože Bára před dvěma lety vytvořila nový ženský rekord 120,1 km a loni
akce odpadla kvůli dešti, jenž nakonec nepřišel.
Zájemci se přihlásí Jirkovi co nejdříve, nejpozději na schůzce 10. září. Na této schůzce se
zároveň podle množství chodců a počtu kusů doprovodného personálu dohodneme na způsobu
dopravy. Pokud bude počet odpovídat kapacitě dostupných aut a řidičů, pojedeme auty, už proto,
aby Jirka stihl v sobotu v Hostivici městské slavnosti, jinak pojedeme vlakem a čas srazu na
nádraží oznámíme na schůzce. Startuje se v pátek ve 21 hodin večer. Návrat proběhne v neděli
dopoledne, podle okolností se případně domluvíme na dopravě v sobotu pozdě večer, hned po
skončení soutěže a vyhlášení výsledků. Předběžní zájemci dostávají současně s Kajčím křikem
informace od pořadatelů.
Pokud se účastníci nedomluví jinak, každý si pro sebe zajišťuje jídlo sám. Z pokynů
pořadatelů určitě víte, že k dispozici bude kuchyňka. Jak to jindy nevidím úplně rád, tentokrát
doporučuji: nezapomeňte na dostatek sladkostí! Naprosto důležitá je baterka s nabitými bateriemi
pro noční chození a láhev na pití (to bude rovněž k dispozici). Běžné vybavení jako malý batůžek,
pláštěnku apod. snad nemusím připomínat.
Přihlašuji se na akci Čtyřiadvacetihodinovka Až na dno ve Vraném nad Vltavou 11.–13.9.2015.
Jméno:
Souhlasím s účastí a jsem si vědom(a) možné náročnosti akce.
Podpis rodiče:

Kdo se chce zúčastnit, odevzdá nejpozději na srazu přihlášku, ve které rodiče výslovně
odsouhlasí účast na akci. Na místě si každý zaplatí účastnický poplatek 30 Kč. Platbu za dopravu
vybereme podle skutečných nákladů.
…a zároveň:

Hostivické městské slavnosti v sobotu 12. září

Na městských slavnostech budeme mít opět propagační stánek. S přípravami začínáme
v 9 hodin, slavnosti vypuknou v 10 hodin, stánek složíme asi kolem 17. hodiny. Pomocníci –
stavitelé stánku, závozníci, tiskoví mluvčí, zástupci pro styk s veřejností, organizátoři soutěží,
noční hlídači,… - hlaste se co nejdřív Jirkovi. Na schůzkách 3. a 10. září domluvíme, jaké soutěže
budeme nabízet účastníkům slavností.

Výprava na vodu od pátku 18. do neděle 20. září

Vodácká výprava proběhne tentokrát těsně před začátkem astronomického podzimu.
Domluven je zatím zkušený spoluvodák Pavel (Jdou krysy kanálem…) a podle reakcí zájemců se
rozhodneme, zda pojedeme na severozápad (Ohře u Karlových Varů), jih (Vltava pod Českým
Krumlovem) nebo východ (Orlice nad Hradcem Králové). Žádám o projevení zájmu o akci co
nejdříve (nejlépe na pohádkovém lese), abychom věděli, zda máme objednat kajak či parník.
Podrobnosti zveřejníme na schůzce 10. září.

Podzimní pomoc přírodě u Hostivických rybníků v pondělí 28. září

Pravidelná podzimní úklidová brigáda začne v pondělí 28. září (státní
svátek) v 9 hodin u mysliveckého srubu u Kaly. S sebou potřebujete pracovní
oblečení a rukavice (několik párů bude k zapůjčení). Jako vždy zajišťujeme
pytle na odpad a občerstvení, které kolem 12. hodiny akci zakončí.

Výhled na další měsíce
Neděle 4. října dopoledne – ptačí festival u Hostivických rybníků (akce i pro veřejnost)
Neděle 4. října odpoledne – drakiáda (akce i pro veřejnost)
Středa 7. až neděle 11. října – kurz pro začínající vedoucí (pro naše staré Kajky)
Konec října – podzimní prázdniny
Úterý 17. listopadu – 22. kajčí narozeniny

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
• Bývalá členka Kajek Terka, která studuje teologickou fakultu, si v dubnu v Hájku zahrála ďábla.
• Bývalé člence Janě se narodila dcera Anička. Její maminka Blanka, která s námi kdysi také jezdila na
výpravy, se tak stala babičkou.
• Bývalou členku Lucku jsme v květnu potkali ve vlaku cestou do Říčan na Zlatý list. Chystala se se
spolužáky projít napříč Prahou, tentokrát z jihovýchodu na severozápad.
• Kačka si sehnala brigádu ve stánku s občerstvením. Naše redakce ji marně vyhlížela ve stánku na
Masarykově nádraží, protože pracovala na Zličíně.
• Míša vytvořil na táboře na Slovensku nový teplotní rekord 39,8 °C. Gratulujeme a děkujeme za brzké
uzdravení, které významněji nenarušilo táborový program.
• Vítek zazářil v Nízkých Tatrách turbanem z modrého ručníku a tmavými brýlemi.
• Dějí se i zcela neuvěřitelné věci. Pavla snědla mastný salám, Adam vydržel tři dny bez mobilu…
• Anička prý při prohlížení starších Hostivických měsíčníků zjistila, že se v nich málo píše o Kajkách.
NĚKDO by s tím měl něco udělat…
• Nevěřící Tomášky pochybovaly o kvalitě nových stanů, které ochotně skoupil po celé Praze Vítek.
Nečekaly na déšť a stany zkusily polévat. Zboží obstálo ve zkoušce i při následném dešti.
• Proč nejel na Slovensko Džordž? Hlídal psa…
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
21. ročník – 264. číslo, vychází 3. září 2015
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

