KAJČÍ KŘIK 5/2018
Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2017
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
3. května – Vše o Slunci
10. května – Roztomilá mláďátka
17. května – Slyším – přepínám
24. května – Vše je v parku
31. května – Studánky se otvírají

Klubovní den v úterý 1. května

Klubovna si zaslouží trochu naší laskavé péče, proto po několika letech opět
vyhlašujeme klubovní den. Sejdeme se v klubovně v úterý 1. května v 9 hodin a budeme se
věnovat úklidu a vylepšování klubovny. Podle počasí vyvětráme vybavení ze skladu a srovnáme ho tak, abychom věděli, kde co je, a napustíme obklad klubovny novým lakem. Čeká
nás také velké mytí nádobí a rovnání věcí ve všech místnostech klubovny. Na akci jsou
vítáni pouze ti, kdo chtějí pomoci. Na soutěže a zábavu bude tentokrát jen malý prostor.
Oběd si uděláme společně a skončíme odpoledne podle potřeby.

Víkendovka Cesta kolem Světa a ještě dál od pátku 4. do úterý 8. května

Výprava kolem světa, na niž poslal své hrdiny spisovatel Jules Verne na konci 19. století, trvala 80 dní. První kosmonaut Gagarin obletěl Zemi v dubnu 1961 za 108 minut (ale
nějaké kilometry mu k úplnému obletu chyběly). My zvolíme čas někde mezi oběma výkony
a na cestu kolem Světa a ještě dál si vyhrazujeme čtyři dny…
Sejdeme se na nádraží v pátek 4. května v 16:15 hodin, vrátíme se v úterý 8. května
v 17:27 hodin (v pondělí 7. května má hostivická škola ředitelské volno). S sebou obvyklé
vybavení na víkendovky včetně malého batůžku (s velkým batohem půjdeme asi 2,5 km).
Hodit se mohou i plavky. Jídlo si vezměte na pátek, od sobotní snídaně se krmíme společně.
Spát budeme ve stanech, které si větší účastníci rozeberou na schůzce 3. května, případně
na srazu. Od účastníků se očekává, že se budou podílet na vaření. Požadované minimum
dovedností je uvaření nepříliš připáleného čaje. Akce se mohou zúčastnit všechny Kajky.
Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se nejpozději na schůzce 3. května, kvůli plánování
však uvítáme dřívější přihlášení Jiřímu. Účastnický poplatek činí 1 100 Kč a platí se
nejpozději na schůzce 3. května, případně po domluvě na srazu.

Středočeský Zlatý list v Hostivici v sobotu 12. a v neděli 13. května

V Hostivici se letos opět koná středočeské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list.
Soutěží šestičlenná družstva, která se na soutěžní stezku dělí na tříčlenné hlídky. Chceme,
aby v sobotu v mladších soutěžila dvě družstva – jedno o co nejlepší výsledek, druhé
k získání zkušeností. Při rozdělení do družstev zohledníme kromě přání Kajek také znalosti
předvedené na schůzce 26. dubna. Od starších Kajek očekáváme pomoc v sobotu s mladšími i v neděli, kdy soutěží starší. Starší se na své účasti domluví s Jiřím.
Soutěžící přijdou v sobotu v 8:45 do klubovny. Soutěž probíhá za každého počasí,
jídlo a pití si zajišťuje každý sám. Konec se dá očekávat mezi 15. a 18. hodinou podle počtu
družstev a množství bloudění.
Přihlašuji se k účasti na víkendovce Cesta kolem Světa a ještě dál
od pátku 4. do úterý 8. května pořádané oddílem Kajky.
Jméno:

Podpis rodiče:

Výhled na červen a prázdniny

Sobota 2. června – den dětí v Hostivici (společná akce hostivických organizací)
Červen (asi pátek 15. až neděle 17.) – víkendovka plná her a soutěží – chystá se akce na způsob
loňského Chujka
Červen (asi sobota 23. až neděle 24.) – výprava na vodu
Neděle 12. až neděle 19. srpna – tábor na Slovensku – Slovenský ráj a k tomu jeden den ve
Vysokých Tatrách – pro členy od 10 let

Stalo se…
•

•

•

•

Recesiádu letos vyhrál Vilda, který nejen vydržel ve vytrvalostním sedu 20 minut, ale nepokazil
žádnou disciplínu. V běhu pozpátku utrpěl Adam s časem 7,23 s nový celkový rekord za všech 27
ročníků (kromě mladých let Vítkových, kdy lajdák vedoucí nevedl pořádně statistiky).
Úklidová brigáda u rybníků proběhla jen jako oddílová akce. Zapojili se Jirka, paní Veroňková,
Honza, Anička, Berenika, Linda a Eliška a jejich snažení se zhmotnilo v deseti pytlích naplněných
odpadky. Přálo nám počasí, takže se uklízelo jedna radost. Nejvíce odpadu bylo jako vždy
v silničních příkopech. Mezi koncem Hostivice a zatáčkou na Sobín zřejmě řidiči dopijí kafe
z Lidlu, protože s prázdnými kelímky z tohoto úseku bychom mohli provozovat navštěvovanou
kavárnu několik dní. Berenice se při úklidu povedlo ztratit bezpečnostní vestu, našla se až po
dvou týdnech u Lindy. K občerstvení jsem pořídil deset buřtů a kostku sýra, několik buřtů
dokonce ještě zbylo.
Na výpravu do bažin se nechalo 21. dubna nalákat jen pět Kajek (Klára K., Anička, Linda, Majda
a Eliška), ale věřím, že nelitovaly. Kromě bažin jsme se zblízka seznámili například s hřištěm na
ostrově v Kolíně, s vodou v Labi (pro Kláru, Lindu a Majdu letošní první koupel s plaváním, Eliška
si aspoň po uklouznutí namočila oblečení), s medvědím česnekem a jiným jarním býlím a se
zmrzlinou v Libici nad Cidlinou. Pro seriózního vedoucího středního věku byly některé okamžiky
s pubertální mládeží náročnější, ale akci přežil. Cestou zpět vznikla báseň o průvodčím, která
měla vyjít v Kajčím křiku, ale redakce ji zatím nedostala. Zapamatovali jsme si pouze nakonec
nepoužitý veršík: na dvorku – zakopali ponorku.
V neděli 22. dubna se našly dvě obětavé Kajky Klára K. a Linda, které se zapojily do natírání naší
ptačí pozorovatelny u Litovického rybníka. Za odpoledne jsme stihli nejen natřít všechny části
pozorovatelny, ale také zahnědit části oblečení a nohy. Jsem zvědav, jestli už se Linda zbavila
svých umělých pih. Odměnou za práci byla zmrzlina z cukrárny na náměstí. Ještě zbývá vyměnit
počmáranou tabuli a pozorovatelna bude zase v pořádku.

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
•

•
•

•
•

•

Velké Kajky žijí maturitami. Mají za sebou písemnou část z češtiny. Vítkovi prý všichni říkali, že má práci
špatně, ale on byl se svým výkonem spokojen a to je nejdůležitější. Bára si pochvalovala sloh na téma
vaření, ne nadarmo získávala vařením na oddílových akcích bohaté zkušenosti, které teď mohla zúročit.
Průběh maturit budeme nadále sledovat.
Adam má za sebou přijímací zkoušky na střední školu. Zatím se tváří spokojeně, a pokud zrovna nebude na
rybách, jistě se s ním potkáme na některé oddílové akci.
Berenika poslední dobou jezdí na kajčí akce hlavně proto, aby se viděla s Lindou. Když jsme se po Berče
sháněli cestou do bažin, kam měla podle Lindy určitě jet, zastihli jsme ji v posteli, přestože od svítání
uplynulo již několik hodin.
Majda tančí a nedávno se protančila i do vyššího kola nějaké soutěže.
Tonda vyžaduje na každé schůzce, abych ho zatočil, z čehož se mi vždy točí hlava. Jednou jsme vyzkoušeli
držení za nohy místo rukou. Tonda dopadl dobře, ale další odvážlivci měli horší zážitky. Majda si ušpinila
bílé oblečení a Vilda dokonce vyzkoušel, jak probíhá jarní orba hřiště vlastním nosem. Brázda naštěstí
nebyla příliš hluboká a po dvoudenní práci tří bagrů byly následky nehody zahlazeny.
Laďka má někdy nebezpečné nápady. Když si objednala na soutěž naplnění balonků vodou a dofouknutí,
voda stříkala všude, že Jirka odcházel z dílny, jako by se právě vykoupal.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
24. ročník – 285. číslo – vychází 26. 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

