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Pozvánka oddílu KAJKY na duben 2017
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.
6. dubna – Všechno lítá, co peří má
13. dubna – schůzka není, jsme na Velikonocích
20. dubna – Jde to i bez Jiřího
27. dubna – Zlatý lístek (příprava na Zlatý list)

Jarní úklid u Hostivických rybníků v sobotu 8. dubna

Při pravidelné úklidové brigádě opět sesbíráme odpad kolem Hostivických rybníků, tentokrát
v hlavním termínu celostátní akce ČSOP a spolku Ekosmák Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Sejdeme se v sobotu 8. dubna v 9 hodin u mysliveckého srubu u Kaly. S sebou pracovní oblečení
a rukavice. Pytle na odpad zajišťujeme. Po sebrání odpadu u rybníků se přesuneme ke klubovně,
kde opečeme buřty. Kdo bude mít odpoledne ještě sílu, může se přidat k úklidu revitalizovaného
Litovického potoka od klubovny až po nádrž Strnad. Slibujeme mimořádné zážitky spojené
s lovením PET lahví a podobného odpadu z vody!

Velikonoce v Moravském krasu
od středy 12. do pondělí 17. dubna

Letošní velikonoční výpravou směřujeme
do druhé nejstarší chráněné krajinné oblasti
u nás, do Moravského krasu. To je území
s propastí Macocha a největším jeskynním
systémem u nás. Ukážeme si propadání,
vývěry, závrty i škrapy, ale také třeba větrný
mlýn. V Moravském krasu jsme byli s Kajkami
naposledy koncem minulého tisíciletí (na táboře
1999), takže půjde o mimořádný oddílový
zážitek. Bydlet budeme v obecním domě ve
Vilémovicích, hned vedle Macochy, a čekají nás
jednodenní výpravy po krasu.
Sraz je ve středu 12. dubna v 15:15 hodin na nádraží, odjíždíme již v 15:29 hodin. Velcí si
mohou domluvit pozdější odjezd s příjezdem do Vilémovic před půlnocí, u některých počítáme
s příjezdem až v dalších dnech. Vrátíme se v pondělí 17. dubna v 16:05 hodin opět na nádraží.
S sebou obvyklé vybavení na víkendovky, nezapomeňte reflexní pásek na batoh, karimatku,
spacák, ešus, lžíci a malý výletní batůžek. Pro průzkum volně přístupných jeskyní by se mohla
hodit baterka. Jídlo bude společné od čtvrteční snídaně, ve středu se každý stravuje sám, a to
jídlem společensky vhodným do vlaku vyšší kvality.
Plánujeme prohlídku Punkevních jeskyní s plavbou na lodi, pro členy s platnou průkazkou
ČSOP jsou významné slevy (děti zdarma). Kdo nebude mít průkazku, zaplatí si vstup do jeskyní
sám nad rámec účastnického poplatku! K vystavení průkazky je třeba Jirkovi předat fotografii, a to
co nejdříve.
Účastnický poplatek činí 1 200 Kč. Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se nejpozději v sobotu
8. dubna. Poplatek se odevzdává při přihlášení, po domluvě je možné ho předat až na srazu.
Protože budeme zařizovat místenky, je termín přihlášení důležitý!
Přihlašuji se k účasti na Velikonocích v Moravském krasu 12. až 17. dubna 2017
pořádaných oddílem Kajky
Jméno:
Podpis rodiče:

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků v sobotu 29. dubna

V sobotu 29. dubna mají všichni skvělou příležitost zjistit, co vše za ptáky létá,
posedává na hladině, schovává se v rákosí a hlavně zpívá kolem Hostivických
rybníků. Povídat bude jako obvykle ornitolog Ota Vorel. Začínáme v sobotu
29. dubna v 8 hodin na hrázi Litovického rybníka. Od rodičů, pokud je nevezmete
s sebou, si můžete objednat nějaký příhodný oběd, třeba pečené kuře či kachnu.

Upozornění na další akce
Víkendovka od pátku 5. do pondělí 8. května

Jedinečná a nezapomenutelná víkendovka se chystá na květen. Kajky již dostaly na schůzce
podrobnější pokyny k této akci od Vítka a Adama.

Krajské kolo Zlatého listu v Hostivici v sobotu 13. a v neděli 14. května

Letos plánujeme postavit na Zlatý list jedno až dvě družstva v kategorii mladších, která
soutěží v sobotu. K pomoci s organizací soutěže zveme na sobotu starší a na neděli všechny
Kajky. Přípravě na soutěž věnujeme schůzku 27. dubna.

Tábor na Slovensku (a v Polsku) od soboty 12. do neděle 20. srpna

Abychom si vynahradili loňský velmi krátký táborový pobyt v zahraničí, vydáme se tentokrát
na tábor hned do dvou zemí – na Slovensko (Pieninský národný park) a do Polska.(Pieninski Park
Narodowy). Bydlet budeme celou dobu v kempu na břehu Dunajce, který si ani propadlíci ze
zeměpisu jistě nepletou s Dunajem. V sobotu 12. srpna budeme odjíždět večer, z Prahy pojedeme
v lehátkovém voze, zpět se vrátíme v neděli 20. srpna ráno. Termín byl určen po projednání
s přestárlými Kajkami a už by se neměl měnit. Akce je určena pro členy starší 10 let.
K táboru bude vydán v červnu samostatný Kajčí křik s podrobnějšími pokyny. Uvítáme však,
pokud již teď projevíte před Jirkou svůj zájem.
Heslo akce Tři koruny znamená:
a) slevu pro ty, kdo se včas přihlásí
b) cíl výpravy
c) plánovanou návštěvu ze Švédska

Stalo se, Zpravodajství Agentury JJP
• Na vítání jara dorazily Kajky nejen v krátkých kalhotách, ale i v sukni (Linda) a dokonce v šatech
(Anežka). Anežka totiž přišla rovnou z koncertu.
• Telegraficky z výpravy na Medník: kandíky kvetly, Jirka potkal spoustu známých, Anička svou
spolužačku, Berenika se koupala v Sázavě a stýskalo se jí po Vítkovi, Josefína z ubrousků od svačiny
narafičila další jídlo, které nabídla ostatním, a Michal se nejdříve bál jet, ale dorazil.
• Jirka, Vítek a Adam se den po Medníku vydali na průzkum míst, kde se odehraje květnová víkendovka.
Dramatické zážitky zde nelze vylíčit, abych neodradil všechny zájemce o akci, ale musím udělit mladým
velké, těžko smazatelné, vše říkající a zcela významné mínus za zvolené tempo stoupání do kopce, které
nemělo nic společného s pohodovým prožíváním probouzejícího se jara.
• Ani v tomto KK nenajdete hlavičku podle Vítkova vítězného návrhu. Není to nic proti Vítkovi, ale prostě se
nejvýše dvakrát za 23 let stane, že redakce takto zásadní podklad ztratí. V roce 2010 se vítězná hlavička
znovu našla již v březnu, letos to tak nadějně nevypadá…
• Redakce Kajčího křiku dosud neotiskla obrázkové vtipy od Kajky A., které se jeví jako protirodičovské.
Uzná-li oddílová etická komise, že otištěním materiálů nedojde k porušení právního řádu České republiky,
žádného patentu císaře Rudolfa II., práva na ochranu osobnosti ani rovných práv rodičů a dětí,
přineseme tento materiál v příštím čísle.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
23. ročník – 278. číslo, vychází 30. března 2017
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

