
 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na únor 2013 
 

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 

  7. února – 20. – Sněží? 
14. února – 21. – Zima ještě nekončí 
21. února – jarní prázdniny Prahy 6 – schůzka není 
28. února – 22. – Lumír, Kira, Zlatica 
 
Hostivický masopust v sobotu 9. února 

V sobotu 9. února hodin pořádají hostivické organizace masopustní průvod. Od 14 hodin 
proběhne výroba na náměstí před radnicí masek a chrastidel, v 15 hodin vyráží průvod a akce 
skončí soutěžemi a další zábavou před centrem zaHRÁTka v Jenečku v ulici Za Mlýnem. 
Očekáváme, že uvidíme v průvodu i nějaké Kajky. 
 

Sčítání netopýrů v sobotu 2. března (822.) 
První březnovou sobotu nás čeká již 13. sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky. Odjíždíme 

autobusem 306 do Zličína, který jede z Hostivice od Lidlu v 7:24, sraz je zde v 7:15 hodin. Po 
domluvě můžete přistupovat po celé trase autobusu (kdo pojede z Litovic, informuje se u Jirky na 
potřebné jízdenky!). Vrátíme se autobusem 306, který přijíždí v 16:23 hodin na náměstí. Vystupovat 
je možné opět po celé trase. S sebou dvě čtyřpásmové jízdenky PID (dospělý za 32 Kč) nebo dvě 
dvoupásmové jízdenky (dospělý za 18 Kč), pokud vlastníte průkazky PID na 0. a 1. pásmo. Dále si 
každý vezme vhodné oblečení do bahnitého podzemí (klidně s sebou do batohu boty na přezutí) 
a baterku nebo raději více baterek s pořádně nabitými bateriemi. Hodit se jistě bude i nějaké jídlo 
a pití. 
 

O čem už víme v dalších měsících 
středa 27. března – pondělí 1. dubna – Velikonoce, nejspíše na jedné záchranné stanici pro zvířata 
sobota 11. – neděle 12. května – středočeský Zlatý list ve Vraném nad Vltavou 
dále, ale zatím bez jistých termínů: jarní brigáda, vítání ptačího zpěvu, voda, lezecká víkendovka, 
den dětí, 3 až 4 jarní jednodenní výpravy, recesiáda a snad i něco navíc… 
 

Členský příspěvek 
Vybíráme členský příspěvek na rok 2013, který činí kulatých 270 Kč. Odevzdávejte ho co nejdříve, 
nejpozději do konce února. Na registraci členů se váže třeba pojištění, podpora pro oddíl a podobné 
banality, tak neváhejte… 
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Stalo se... 
• Vánoční schůzku jsme posunuli na sobotu, čímž jsme dosáhli výrazný nárůst počtu účastníků 

(ze 2 na 3). Dárky si však během ledna rozebrali všichni. 
• O víkendu 11. až 13. ledna si Kajky půjčily klubovnu pro svoji soukromou víkendovku. 

Agenti hlásili účast Báry, Kačky, Pavly a Vítka a spokojenost s bohatým programem. Po 
víkendovce je klubovna bohatší o polštáře pro měkčí posezení zhýčkaných Kajek. Ty přišly 
s nápadem, dokonce snad i měly v ruce jehlu a nit, ale nebýt Laďčiny pomoci, nevím, 
nevím… 

• Na sobotu 26. ledna připadl ten můj bláznivý nápad jet na hory a lyžovat (místo toho, abych 
pěkně spal za pecí, totiž u radiátoru, jak se sluší a patří). A protože jsem doma našel lyže, boty 
a vůbec všechno vybavení a navíc se přihlásily celé 4 Kajky, nezbylo než akci uskutečnit. 
Sněžné prkénkářky Báru a Kačku a lyžaře Pavlu a Vítka neodradil ani časný sraz v době, kdy 
kohout ještě ani nepomýšlí na nějaké kokrhání. Víkendové ochlazení způsobilo, že jsem se 
cítil v teple až ve chvíli, kdy autobus projížděl Novou Pakou. To je již kousek do Herlíkovic, 
kde nás čekala čtyřsedačková lanovka a vlek kotva. Začali jsme výjezdem lanovkou až těsně 
pod Žalý a první sjezd jela nejmenovaná účastnice velmi opatrně, prý proto, že z loňska 
zapomněla správné pohyby. Buď je až tak nezapomněla, nebo je rychlá žákyně, další sjezd už 
svištěla celkem slušně. Na hlavní sjezdovce nám po čase začaly vadit narůstající ledové 
plotny, takže jsme přešli na kratší sjezdy od horního konce kotvy. V poledne jsme si dopřáli 
pořádný oběd a odpoledne, před koncem ježdění, jsem s Vítkem ještě jednou vyrazil pod Žalý. 
Chtěli jsme vyzkoušet, že na černé sjezdovce je určitě méně ledu. Nebylo. Nejhorší situace 
však byla na lesních cestách – úzkých trasách, kterými jsme se vydali dolů místo nepěkné 
černé. Led zde byl skoro souvislý. Moc jsem si děkoval za skvělý nápad. Led asi odrazoval 
i další účastníky, protože odpoledne na svazích výrazně ubylo lyžařů. Cestou domů se nic 
zvláštního nestalo. Tedy jeden rozdíl jsem pozoroval: zatímco cestou tam jsem skoro pořád 
slyšel hlavně Pavlu, na zpáteční cestě nezavřel pusu řidič… 

 

Hádanka 
Jak zaplatíš nákup v ceně 9 Kč s použitím jen dvou českých mincí? 
 

Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 241. číslo, vychází 7. února 2013 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

Kaj čí křik na internetu:  http://www.kajky.cz/kajcikrik 


