KAJČÍ KŘIK 4/2018
Pozvánka oddílu KAJKY na duben 2017
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
5. dubna – Recesiáda
12. dubna – Vzhůru do vesmíru
19. dubna – Vzbudili se hadi a štíři
26. dubna – Co víme o přírodě

Jarní úklid u Hostivických rybníků v sobotu 7. dubna
Pravidelný úklid u Hostivických rybníků tentokrát pojímáme jako komorní akci pro
členy, rodiče a příznivce. Sejdeme se v 9 hodin u mysliveckého srubu u Kaly, obejdeme
rybníky, sebereme odpad, kterého by nemělo být mnoho (takže to bude spíše vycházka
s pytlem), a poté se přesuneme ke klubovně, kde si opečeme buřty (zajišťujeme je společně)
a něco málo zahrajeme (třeba ringo). Konec v časných odpoledních hodinách podle toho, jak
se komu bude chtít domů. S sebou si vezměte pracovní oblečení.

Výprava „všechny cesty vedou do bažin“ v sobotu 21. dubna
Jaro láká k výpravě někam do přírody, třeba do rozkvetlých lesů. A abychom si po
jarním zahálení nestanovili příliš vysoké cíle a velké kopce, vyrazíme do polabských rovin.
Mezi Kolínem a Poděbrady se nacházejí krásné lužní lesy čekající na naši návštěvu.
Sejdeme se na nádraží v sobotu 21. dubna v 7:40 hodin, vrátíme se opět na nádraží
nejspíše v 18:03 hodin. S sebou potřebujete obvyklé vybavení na jednodenní výpravy a dvě
desetipásmové jízdenky PID (dospělý 76 Kč, dítě 38 Kč), které by se měly dát koupit i na
nádraží. Dělení jízdenky na cestu do Ruzyně a z kraje Prahy se asi příliš nevyplatí.

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků v sobotu 28. dubna
Vždy na jaře pořádáme pro veřejnost vycházku spojenou s pozorováním a posloucháním ptáků u Hostivických rybníků. Začínáme v 8 hodin na hrázi Litovického rybníka a výklad
jako vždy povede ornitolog Ota Vorel. S sebou doporučujeme dalekohledy. Konec před
polednem.

Stalo se…
•
•

•

Březnový program se oproti plánům omezil jen na schůzky. Na lyže chtěla jet jen Jofka
a na Velikonoce jen Linda a Berča, takže z obou akcí sešlo.
Upalování morany proběhlo za velmi chladného odpoledne, na zbytcích sněmu a na
rozbahněném hřišti. Oheň skoro nekouřil, ale bunda byla tak načichlá, že jsem ji musel
odložit…
Linda a Pája se po minulé schůzce pustily do úklidu a vytírání klubovny. U toho se
nehodí překážet, tak jsem raději počkal venku. Doufám, že jak klubovna, tak ponožky
uklízeček již uschly.

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
24. ročník – 284. číslo – vychází 5. dubna 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

