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Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek
od 16:30 do 18:30 hodin.
7. ledna – Zimní květy
14. ledna – Život pod sněhem
21. ledna – Masky a maškary
28. ledna – Tma

Pozvánka
oddílu KAJKY
na leden 2016
Lezení v Ruzyni v neděli 17. ledna

Poprvé v novém roce se společně protáhneme v neděli 17. ledna na
stěně v Ruzyni. Sraz je na nádraží ve 13:40 hodin, vrátíme se v 17:04 hodin
(v případě mimořádného zájmu o lezení o hodinu později). S sebou potřebujete
drobnou svačinu, oblečení a obutí do tělocvičny a peníze na vlak (13 Kč nebo
Opencard a na vstupné 35 Kč pro děti do 10 let, 55 Kč děti do 16 let, 70 Kč
studenti s průkazem, 95 Kč ostatní).

Hostivický masopust v sobotu 23. ledna
V sobotu 23. ledna se koná v Hostivici masopust. Předpokládáme, že se této akce zúčastní
i Kajky. Bližší informace poskytneme na schůzkách.

Výhled na únor
Čtvrtek 4. února – jarní prázdniny v Hostivici – schůzka nebude
Pátek 12. až neděle 14. února – pololetní víkendovka, na které se něco stane
Konec února (upřesníme podle domluvy s odborníkem) – sčítání netopýrů v Malé Americe

Oddílové zprávy
Členské příspěvky

Pro kalendářní rok 2016 vybíráme členské příspěvky, které činí 270 Kč. Odevzdejte je Jirkovi
nebo Laďce co nejdříve.

Nová hlavička Kajčího křiku

Soutěž o novou hlavičku Kajčího křiku tentokrát nejvíc zaujala Martinu, která dodala řadu
návrhů. Jeden z nich vyhrál hlasování na vánoční schůzce a výsledek vidíte v tomto KK. Děkujeme
a autorka za odměnu získává kalendář s raky.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
•
•
•

•
•
•

Oddílový zdravotník varuje: nedobíhejte metro, je to zdraví nebezpečné. Živoucím důkazem je Vítek
a jeho zlomená noha.
Adam J. na dotaz, zda pomůže zařídit lezení v Ruzyni, odpověděl brzy a dokonce hned třikrát. Tak
snad vše dobře dopadne.
Metařka I. třídy Linda brání ostatním Kajkám v získání základních metařských dovedností. Vždy se
horlivě hlásí o úklid po schůzce a nechce k němu nikoho jiného pustit. Omlouvá ji snad jen to, že se
nikdo jiný obvykle nehlásí…
Bára-Borůvka opravdu chodí tančit. Viděli jsme ji na náměstí při rozsvěcení vánočního stromu.
Mladí si půjčili na Silvestra klubovnu. Pokud dnes probíhá schůzka v obvyklých prostorách, pak vše
dobře dopadlo.
Jirka se těšil, jak odpadne vánoční výprava, když dorazili jen dva zájemci a výprava se měla konat od
tří účastníků. Těsně před odjezdem vlaku Aničku a Lindu doplnila Anežka, takže jsme nakonec jeli
a výprava se povedla.

Stalo se…
•

•

•
•

Podzimní prázdniny v Chřibské společně s Pterodaktyly se účastníkům líbily. K silným zážitkům patřila
třeba noční cesta od kamenných varhan na Zlatém vrchu zpět domů, kde nám cesta záludně zahýbala
jinam, než jsme šli, několikanásobné brodění Chřibské Kamenice v Pavlině údolí, při kterém Jirka
hodil Lindu do vody, dřevěné prolézačky s lanovkou v Doubici a Úzké schody, které byly opravdu
úzké, či Malá Pravčická brána a schody na Šaunštejn ještě užší a hlavně delší než ty Úzké. A k tomu
různé dovádění v tělocvičně…
Mistrem uzlování se na podzimkách stala Bára-Borůvka. Jediná splnila všechny uzly, ale její vítězství
bylo zasloužené i časem, který nebyl nejhorší
mezi ostatními mistrovskými časy.
•
Ve STOvce tentokrát nepadla žádná
stovka bodů, ale několik zajímavých výsledků
by se našlo. Největší problémy dělají shyby.
•
Na podzimkách došlo i na Hydrologický Silvestr. Opět se potvrdila známá zkušenost, že největší mluvky mají největší
problém vystoupit před publikem a něco
smysluplného říct. Svou pohádkou o vodníkovi, v níž našly své místo i krokodýl a stíhačka,
nadchl Štěpán.
•
Při výpravě za pražskými pověstmi se
podařilo získat ježka v kleci a dokonce ho
osvobodit z klece.
•
Oddílové narozeniny v polovině listopadu byly největší akcí poslední doby.
Nejprve se nám nepovedlo najít naši zakopanou úmluvu, i když jsme byli určitě na správném místě. Úmluva je tak na novém místě, již čtvrtém.
Odpoledne vypuklo klání, kde dlouho vedly Kajky, ale nakonec nejtěsněji vyhráli rodiče. Nechápu, jak
je možné, že rodiče přetáhli Kajky na laně, když Kajky měly lano přivázané ke stromu. Narozeniny
zakončily smetanové hody. Překvapil nás dort od bývalé členky Jany P.
Při dnu lidových řemesel si všichni účastníci vyrobili věšáček do předsíně a nikdo se nepořezal, což se
rovná zázraku. Kromě toho jsme se věnovali různým vánočním ozdobám a také vaření.
Při předvánoční výpravě do Prokopského údolí jsme vyzkoušeli dobývání opuštěného mlýna a došlo
i na chození po skalách, bez nichž by akce Kajkám přišla nudná.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
22. ročník – 268. číslo, vychází 7. ledna 2016
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

