KAJČÍ KŘIK 1–3/2018
Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek března 2017
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
8. března – Mezi zimou a jarem
15. března – Příroda se probouzí
21. března – První jarní den – vezměte si s sebou krátké kalhoty nebo sukni!
29. března – schůzka není – Velikonoce

Lyžování v Herlíkovicích v sobotu 17. března
Nastal ten pravý čas na typicky jarní zábavu – lyžování. Vyrazíme společně na jeden
den na sjezdovky na svahy u Herlíkovic, a to v sobotu 17. března. Odjezd bude z Hostivice
autobusem 306 v 6:53 od Lidlu, sejdeme se v 6:45. Pojedeme skibusem z Černého Mostu do
Herlíkovic a po šesti hodinách lyžování se autobusem opět vrátíme do Prahy. Do Hostivice
přijedeme opět na náměstí v 19:33.
S sebou potřebujete oblečení a obutí na cestu (na sebe) a na lyžování (do batohu),
lyžařské vybavení nebo snowboard včetně helmy, nějaké jídlo a pití nebo peníze na něj
(batoh s nelyžařským vybavením budeme nechávat v autobuse a během dne nebude
přístupný), dva pětipásmové lístky PID (celý za 40 Kč, dětský za 20 Kč) nebo Lítačku na
Prahu a 1. pásmo a peníze na skipas (dospělý 600 Kč, junior do 17,99 let nebo držitel ISIC
520 Kč a dítě do 140 cm 450 Kč a k tomu záloha na čipovou kartu 50 Kč).
Počet účastníků se musí hlásit provozovateli skibusu nejpozději den předem, proto je
nutné se přihlásit nejpozději na schůzce 15. března. Jet může každý, kdo už má
s lyžováním nějaké zkušenosti – umí jezdit, udrží se na sedačce lanovky a na vleku atd.
Přeměřte se a hlaste, zda patříte do kategorie dítě, nebo junior.
Akce se koná v případě přihlášení nejméně pěti zájemců. Hlásit se mohou i rodiče,
kteří pomohou s organizací (kromě velkých samostatných členů budeme jezdit ve skupině),
pokud jim to dovolí členové. V případě, že by akci znemožnily vnější okolnosti (například
mimořádně rychlé tání sněhu před akcí), řekneme si aktuality na schůzce 15. března.
Pokud by někomu nestačilo šest hodin lyžování, může se po domluvě přihlásit s tím, že
pojede sám dříve, již v 5 hodin ráno z Hostivice.

Velikonoce od středy 28. března do pondělí 2. dubna
Velikonoce ještě domlouváme, ale termín je jasný. Podrobnosti rozešleme e-mailem
a rozhlásíme na schůzkách. Vzhledem k blížícím se maturitám tentokrát nejspíše pojede
méně velkých Kajek, což je pro střední Kajky skvělá příležitost předvést, že se o sebe umí
postarat…
Na duben chystáme tyto schůzky:
5. dubna – Recesiáda
12. dubna – Vzhůru do vesmíru
19. dubna – Vzbudili se hadi a štíři
26. dubna – Co víme o přírodě

Výhled na další akce
Sobota 7. dubna – úklidová brigáda u Hostivických rybníků
Pátek 4. až úterý 8. května – prodloužená víkendovka (v pondělí je v hostivické škole volno)
Sobota 12. a neděle 13. května – krajské kolo Zlatého listu v Hostivici
Červen – víkendovka plná her a soutěží a výprava na vodu – podle výsledku maturit a tak…
Sobota 11. nebo neděle 12. až neděle 19. srpna – tábor na Slovensku – Slovenský ráj a asi
jeden den ve Vysokých Tatrách – pro členy od 10 let

Členský příspěvek
Kdo ještě neodevzdal členský příspěvek na rok 2018 ve výši 270 Kč, přinese ho co nejdříve.
Po zaplacení příspěvku si můžete u Jirky vyžádat novou známku na průkazku ČSOP. Pokud
průkazku nemáte, přineste svoji fotku a průkazku zařídíme.

Stalo se…
Na sčítání netopýrů v soboru 3. března se vydalo devět Kajek – Klára K., Anička, Eliška,
Berenika, Linda, Kačka K., Majda, Jofka a Vilda. Už jsme dostali výsledky, ve štolách Malé
Ameriky se našlo celkem 597 netopýrů, z toho 540 netopýrů velkých, 15 vodních, 14 černých
a 11 vrápenců malých. Dále jsme viděli netopýry ušaté, dlouhouché, večerní, pestré
a řasnaté. Po počítání zbyl ještě čas na krátký pohled do hlubin Mexika a Velké Ameriky
a sklouznutí po zamrzlém potoce až k autobusové zastávce.

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
24. ročník – 283. číslo – vychází 8. března 2018
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

