
KAJČÍ KŘIK 10/2018 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na říjen 2018 
 
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 
  4. října – Dráček, drak 
11. října – Co vidí naše oči 
18. října – Něco z historie 
25. října – Naše republika 
 
Ptačí festival u Hostivických rybníků v sobotu 20. října 

Obvyklá podzimní vycházka k Hostivickým rybníkům spojená 
s pozorováním ptáků nás čeká v sobotu 20. října a zajímavý výklad se nám 
dostane – jak jinak – od ornitologa Oty Vorla. Začínáme v 9 hodin na hrázi 
Litovického rybníka, vycházka skončí někdy kolem poledne, ale předčasně 
vzdálit se můžete, pokud: a) je vám prokazatelně zima, b) víte o ptácích víc 
než Ota, nebo c) těšíte se na pečené kuře k obědu. S sebou si vezměte 
dalekohled (pokud nemáte, třeba na vás vyjde jeden z oddílových). 
 
Podzimní prázdniny v Dubí od pátku 26. do úterý 30. října 

Podzimní prázdniny proběhnou jako obvykle společně s oddílem Pterodactylus a při 
pobytu v Dubí navážeme na hornickou část víkendovky ve Zlaté Koruně – při toulkách 
Krušnými horami, kde se v minulosti těžilo množství různých rud, se nepochybně dostaneme 
i k nějakým starým důlním štolám, které pořádně prolezeme (bezpečnostní poznámka pro 
rodiče: v rámci řádných prohlídek). Podzimky budou výjimečné tím, že se v jejich průběhu 
vystřídají vedoucí: Vítek, Bára a Kačka do neděle a Jirka od pondělí. Bydlet budeme ve škole 
v Dubí. S sebou potřebujete obvyklé vybavení na vícedenní akce, nezapomeňte na 
přezůvky, plavky a páteční večeři. Sraz je v pátek 26. října v 16:15 hodin, vrátíme se v úterý 
30. října v 17:13 hodin. 

Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se nejpozději do neděle 21. října, ale raději dříve Jirkovi 
(raději pište, Jirka nebude na schůzce 18. října). Účastnický poplatek činí 800 Kč a platí se 
nejpozději na srazu. 
 

Výhled na další měsíce 
25. narozeniny Kajek v sobotu 17. listopadu 

Na jedné celkem běžné schůzce 17. listopadu 1993 jsme se dohodli po dlouhých 
listováních v atlasech, že se náš oddíl bude jmenovat Kajky. Od roku tento den slavíme jako 
oddílové narozeniny, i když oddíl fungoval již déle – v prosinci 1991 se k vedoucím Laďce 
a Janě přidal Jirka. Letos tedy slavíme 25. narozeniny. 

Oddílové oslavy začnou pro současné členy v 9 hodin. Vykopeme úmluvu, 
zasoutěžíme si a uvaříme si oběd. Ve 13 hodin budeme čekat rodiče, protože vypukne klání 
Kajek s rodiči – kdo bude v oddílových soutěžích úspěšnější tentokrát? Část pro současné 
členy zakončí před 16. hodinou hody, tentokrát kajčí. Každý přinese na hody nějaké jídlo 
inspirované kajkou – asi půjde spíše o tvar potraviny či jeho než o materiál. Volte spíše více 
menších kousků na ochutnání před jedním nedělitelným kusem, který by si nemohli užít 
všichni. 

Tentokrát se koná ještě od 17:11 minut setkání současných a bývalých členů, na které 
jste zváni. Třeba potkáte Vaška, který se po přepadu tábora musel sám svázat, Přemka, 
který dal jméno jednotce špinavosti, Týnu, která jako jediná málem dokončila Zálesáka 
a spoustu dalších dávných členů, na které vedoucí někdy vzpomínají. 
 
 

Přihlašuji se k účasti na podzimních prázdninách v Dubí od 26. do 30. října 
pořádaných oddílem Kajky. 
 

Jméno: Souhlas rodiče: 
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Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal) 
• Na schůzky začali chodit noví zájemci o členství, většinou s typicky českými jmény: Áki, 

Connor, David, Ela, Laura, Liam, Martin, Sam a Zoe. 
• Anička se jako jediná ze starších Kajek vydává na Voyage, kurz pro začínající vedoucí. Na 

dalších schůzkách tedy bude vědět, jak připravit zajímavou hru, jak získat nové členy, jak 
odměňovat a trestat či jak odmlouvat starším vedoucím, a získá mnoho užitečných dovedností 
a kamarádů v jiných oddílech. 

• Ve výlukových autobusech do Prahy jsme potkali víc Kajek než běžně ve vlacích. Vítek šišlal po 
návštěvě stomatologa, Adam mě velkoryse přehlédl a přisedl si k sympatické slečně. 

• Stále přesně nevíme, co vlastně Kačka studuje, protože jsme to opět zapomněli, ale součástí 
studia je kurz fotografování. To se projevilo tak, že si Kačka na drakiádu přinesla pěknou 
zrcadlovku a lovila zajímavé záběry. Výstava z nich zatím nebyla uspořádána. 

• Při jedné z výprav se náš zpravodaj dozvěděl řadu podrobností o tom, jak se jednotlivé Kajky 
narodily. Pozoruhodné, co všechno si mladší členové pamatují… 

• Tři nejslavnější Tondovy zářijové výroky: „Já se nudím.“ – asi 76×. „Já už jsem velký, jsem 
třeťák.“ – asi 14×. „Jsem z poloviny Čech, ze čtvrtiny Slovák a ze čtvrtiny Rakušan. Proč ale 
neumím slovensky ani německy?“ – asi 6×. 

• V komunálních volbách, které právě skončily, kandidovaly i staré Kajky. Kromě Jirky to byl 
Přemek, který se stal zastupitelem, Michal H. a Vítek. Vítka nevolily ani Bára a Kačka, protože 
ho na hlasovacím lístku přehlédly… 

• Bývalou Kajku Michala H. zná Pája z letního tábora. Když si vyšla v kajčím tričku, Michal se k ní 
hned hlásil. Pája pak vyzvídala nějaké drby o tom, jak Michal kdysi chodil do Kajek. 

• Hlásíme bohatou sklizeň dětí bývalých Kajek. Na městských slavnostech se k nám hlásila 
Zuzka K. s dítětem v kočárku. Přírůstek očekává rovněž Milan B. či Verunka M. Jmenovaní si 
mohou přihlášky do oddílu pro své děti vyzvednout na schůzkách. 

• Berča nadhodila, že bychom s Kajkami mohli jet nejen na Slovensko, ale i do Švýcarska. 
Redakce A-JJP upozorňuje, že ve švýcarských Alpách jsou kopce mnohem větší než v Tatrách. 
Pro jistotu, kdyby na to mělo dojít, vyráží Jirka za dva týdny trénovat horské túry vycházkami 
kolem Štrbského plesa. 

• Se zármutkem v srdci oznamujeme všem Kajkám, že Klára K. už nemůže pravidelně chodit na 
schůzky, kde působila mj. jako lektor ostřejších výrazů (zdatnou zástupkyní je nejmenovaná  
A-a). Prý místo schůzek zpívá. Truchlí zejména Anička, její nejvěrnější parťačka v tlachání. 

• Ty bývalé malé, později střední a nyní skoro velké Kajky si dovolují opravdu dost. Takhle si při 
výletě drze našly na internetu, že do cíle jede vlak a nemusíme jít pěšky, místo toho, aby věřily 
svému nejlepšímu vedoucímu, který se chtěl projít… 

 

Stalo se… 
Stánek na městských slavnostech 

Na městských slavnostech konaných počátkem září na náměstí jsme opět měli svůj stánek. 
Dostali jsme místo vedle stánku skautů, s nimiž si nás mnozí pletli. Ráno pomohl s přípravami Adam, 
dohodli jsme se, že nebude pršet a nebudeme tedy natahovat plachtu na stánek. Linda, která si 
přivstala a dorazila na jedenáctou, si ale plachtu vyžádala jako ochranu před osvícenectvím. (Nebo 
osvícením? Už nevím.) Dopoledne stánek hlídala i Laďka, odpoledne se na něm sešly Linda, Anička 
a Klára A. a usnesly se, že vedoucí jsou neschopní, když na stánek nevymysleli žádné soutěže pro 
návštěvníky, a hned na místě takové soutěže připravily. Za to zasluhují malé, naprosto bezvýznamné, 
nic neříkající a lehko smazatelné plus. 
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Až na dno 
Čtyřiadvacetihodinovka se tentokrát konala v půlce září ve Volduchách, které známe už z červ-

nové víkendovky. Anežka stáhla přihlášku hned poté, co ji Pája upozornila na spolužaččinu 
narozeninovou oslavu. Zbyla tedy Anička a připojila se Anežčina maminka Petra. Chodit se začalo už 
za hluboké tmy v devět hodin večer a Anička a Petra si zvolily nejkratší okruh, takže se brzy ujaly 
průběžného vedení. Šel jsem spát asi hodinu po začátku, takže o nočním dění mnoho nevím (kdosi si 
stěžoval na mé chrápání, ale to je nesmysl). Obě naše soutěžící volily spíše kratší okruhy, Anička si 
s sebou vzala bohatou zásobu čokolády a hudby a při chůzi většinou moc nevnímala okolí, Petru jsme 
poznávali podle klapotu jejích trekových holí. Během dne jsem se s hlavním pořadatelem Hynkem 
vydal na nedaleké Hradiště a poté jsem se byl podívat na památný buk, takže jsem se velmi nerad 
oproti předchozím výkonům zlepšil více než pětkrát. Anička usoudila, že nachodí méně než před třemi 
léty, naštěstí se podařilo najít dostatečnou motivaci, aby změnila názor (úpis na nejméně 82,01 km 
budiž po 17. listopadu protokolárně zničen!). Ve 20:45 dosáhla výkonu 82,07 km a zcela vyčerpána 
klesla na židli. Petra si poklidným tempem nachodila 75 km, čímž zajistila účastníky do příštího 
ročníku – bude ji chtít překonat manžel. Po skončení jsme chvíli počkali na vyhlášení výsledků, Anička 
zapózovala s putovní cenou za nejlepší ženský výkon a pak už jsme uháněli směrem k domovu. 

   
 

Pohádkový les 
Na pohádkový les u Kaly letos přišlo přes 220 dětí. Soutěže připravila jako vždy Laďka, z Kajek 

pomáhali Bára Č. (v civilu), Pavla H. (pejsek nebo kočička), Vítek (civilista), Adam (rytíř), Anička 
(princezna) a Klára K. (princ). Střední Kajky, které měly mít čas, před akcí onemocněly a Tondu 
k pořádání nikdo nepustil. Mezi soutěžícími jsme viděli Majdu, Elišku, Tondu, Ákiho, Samíka, Štěpána 
a možná i někoho dalšího. Děti věšely hvězdičky na oblohu, lovily parník z moře, vozily pytle s obilím 
mlynářovi, nosily obří šišku, stavěly domeček, hledaly řád myšího kožíšku, koulely koblížek či věšely 
vyprané prádlo. U startu si vyrobily lesní skřítky. 

    
 
Podzimní úklidová brigáda 

Letošní podzimní úklid proběhl velmi komorně, celkem nás bylo osm, z toho z Kajek Áki 
s rodinou a Klára A. Obešli jsme Kalu a vysbírali odpad hlavně v silničních příkopech. Klára A. se stala 
specialistkou na sběr lahví od Božkova a podobných pochutin. Našli jsme i kostru koloběžky, 
záchodovou mísu a úplné vybavení na malování pokojů. Slibovaný déšť se dostavil až po skončení 
akce, ale stejně jsme opékání nahradili tím, že jsme rozdali buřty na cestu domů. Věra, maminka 
dávné Kajky Ondry, vyloudila buřta i pro svého uklízecího psa a pro Ondru. Tímto žádáme Ondru 
o potvrzení, že mu byl darovaný buřt řádně předán. 
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Víkendovka ve Zlaté Koruně 

Vodácká víkendovka do Zlaté Koruny nakonec skončila kvůli předpovědi počasí (přes den 
12 °C, v noci mrazíky) tak, že jsme se na Vltavu jen dívali a stany jsme nahradili místností s postelemi. 
Staré Kajky tentokrát nemohly, takže ze středních Kajek Berči, Páji a Anežky se rázem staly starší 
a byly jmenovány pomocnými vedoucími. Úkolu se ujaly rázně a mladší Kajky Jofku, Majdu, Tondu 
a Ákiho vychovávaly někdy až moc přísně.  

Čtvrteční cesta proběhla jako vždy: Jirka nepořídil místenky, takže s Jižního expresu nás 
postupně vyhazovali jiní cestující. V jednom z vlaků jsme potkali bývalou Kajku Tomáše Luk. a Tonda 
při přestupu spadl do kopřiv, přimáčknut batohem. Cestou z vlaku do kempu překvapivě všichni 
nemohoucí odmítali moji šlechetnou nabídku, že si s nimi vyměním batoh. 

V pátek jsme se vydali do Českého Krumlova do grafitových dolů. Dostali jsme oblečky, holínky 
a pořádné hornické svítilny. Do nitra hory nás svezl důlní vlak, zpátky jsme museli pěšky. Průvodkyně 
nám předvedla důlní větrák, ale největší ohlas měla stejně chodba s vrstvou grafitu (tuhy) na stěnách. 
Obličeje měli zakrátko zamaskováni všichni, někteří takto dokonce děsili zahraniční turisty v centru 
Krumlova. Tonda si i přes oblek zvládl zabahnit kalhoty, Jofka označkovala bahnem svou helmu. 
Z dolů vedla naše cesta přes zámeckou zahradu a hrad-zámek do centra města, kde jsme při hledání 
obchodu neomylně zamířili na dětské hřiště, druhé nejdůležitější místo výpravy. 
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Večer se vaření ujaly Berča s Jofkou, zatímco ostatní starší léčily své choroby a mladší měli za 
úkol nenápadně sledovat, co dělá Jirka. Musel bych být slepý, hluchý a hloupý, abych o Kajkách 
nevěděl, ale špehování se jim moc líbilo a hlavně nám vydrželo až do večeře. Rýže se zeleninou 
a tuňákem byla tak výtečná, že jsem si nechal i na snídani. Chvíli jsme hráli země-města a pak jsme 
zkusili noční hru na louce tábořiště, která proběhla tak rychle, že jsem si skoro ani nevšiml, že už 
začala. 

Na sobotu jsme si naplánovali zříceninu Dívčí kámen a hlavně pozdější vstávání, které všichni 
ocenili (jen nejmenovaná Kajka časně ráno, asi v devět, telefonovala). Na okraji oppida Třísov jsme 
zjistili, že sedm Kajek stačí na obejmutí jedné takové menší lípy, a poté jsme přes bývalé keltské 
město mířili ke zřícenině. O ní nic psát nebudu, jen doporučím návštěvu. Pod hradem jsme chvíli 
hledali larvy hmyzu pod kameny v potoce, který byl bohatý hlavně na chrostíky, a pak jsme se 
kamarádili se dvěma osly. Ranní chvilku zdravovědy využili starší k tomu, že při výpravě předváděli 
zranění a očekávali pomoc. Menší se však nedali zmást a záchranu nechali na vedoucích. Ono se 
také někdy nedalo poznat, o jaký případ jde, třeba když Pája přehlédla příkop v louce. Po návratu na 
zastávku jsme popojeli vlakem a přes protesty pokračovali do kempu pěšky z Plešovic kolem 
miniaturní vesničky a podél Vltavy. Obaly od moldavských bonbonů posloužily k balení různých trav 
a klacíků, napálení se většinou dost vztekali. 

   

   

Odpoledne jsme si zahráli totemy. Nedokážu pochopit, jak je možné, že z osmi totemů na rovné 
louce se nám tři vůbec nepodařilo najít ani po skončení hry. Dnešní šéfkuchařkou se stala Majda, 
vařila těstoviny s kečupem nebo se slepicí na paprice. Ostatní malí opět špehovali. Večer jsme se 
pustili do Mistra Twistra a po počátečním pomalém rozjezdu se hlásily stále nové a nové dvojice, až 
jsme málem nešli spát. 

Nedělní ráno se nikomu nechtělo vstávat, ale přesto se podařilo, že již v devět hodin jsme došli 
k pokladně bývalého kláštera Zlatá Koruna – a prohlídku jsme měli jen pro sebe. Kupodivu nezaujalo 
jen klouzání v prohlídkových pantoflích, ale věnovali jsme se i exponátům. V klášteru dřív bývala škola 
a její výukové obrazy jsme si prohlíželi a přemýšleli, co mají znamenat (popisky byly ve staré 
němčině). Když jsem se ptal, co nejvíc zaujala, byly to křivé zdi ambitů kolem rajského dvora. Většina 
Kajek si na památku odvezla plakát s motivem z kláštera. 

Následoval nejnáročnější úkol celé výpravy – sbalit si všechny věci. To se podařilo i s cestou na 
vlak a o cestě nemá smysl moc psát, opět jsme si užili kouzlo cestování na chodbičce. 

Tato víkendovka byla první, kdy se nás vrátilo více, než nás odjelo. Anežka si pořídila přítele 
Evžena a Jofka Merlina. Cestou na vlak je houpaly na houpačce a vůbec o ně s láskou pečovaly. 
Jízdenky jsme pro ně nepořídili. 
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Drakiáda 

Na drakiádu nám tentokrát přálo počasí, teploty skoro letní a občas fouknul větřík, aby draci 
mohli vzlétnout. Sešlo se jen asi 30 dětí, ale obloha se zaplnila draky a také soutěže – krmení draka 
borůvkami, dračí kriket, stavění věže s obrázkem draka, pouštění dračích lodí a další si všichni 
vyzkoušeli. V soutěži o nejkrásnějšího draka vlastní výroby vyhrála Anička, ale teď se velmi nerada 
fotí, tak jsem jí musel slíbit, že snímek s jejím drakem nepoužiji. Pomáhali šéfpořadatelka Laďka, 
Milan, Bára, Kačka, Anička, Klára K., Anežka a další mimo Kajky. 

    

   
 
 

 

 Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
 KAJKY HOSTIVICE. 

 24. ročník – 289. číslo.  
 Vychází elektronicky 7. října 2018, tištěné 11. října 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 
 


