
 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na duben 2013 
 

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

  4. dubna – 26. – 22. recesiáda 
11. dubna – 27. – Zajíc žije v lese, žije v lese, žije v lese 
18. dubna – 28. – Konec kouzelníků v Hostivici 
25. dubna – 29. – Země je kulatá 
 
Jarní vltavská koupel? v neděli 14. dubna (823.) 

Po studeném březnu má prý v neděli 14. dubna nastat aspoň takové teplo, jako loni v půlce 
března na Medníku. Využijeme toho a vyrazíme kolem Vltavy do oblasti svatojanských proudů 
ověřit, zda se náhodou nejmenují po Jendovi nebo více našich členech. Jen ti největší šílenci využijí 
studenou vodu vypouštěnou ze spodních vrstev slapské přehrady k první (?) jarní koupeli… 
Sejdeme se na zastávce před Lidlem v 8:10, odjíždíme autobusem 306 v 8:21 hodin. Vrátíme se 
vlakem na hostivické nádraží v 16:25 nebo v 18:25, případně v 17:04 – to podle toho, který autobus 
zpět se nám bude nejvíc líbit. S sebou obvyklé vybavení na jednodenní výpravy a 100 Kč na jízdné 
(platit se budou skutečné náklady). Kdo máte Opencard, vezměte ji s sebou, ušetříte. 
 

Jarní pomoc přírodě v neděli 21. dubna (824.) 
Stejně jako loni se budeme při jarní úklidové brigádě věnovat zeleni nad Jenečkem. Sraz je 

v 9 hodin v bývalém lomu – střelnici. S sebou pracovní oblečení a rukavice. Pytle a občerstvení 
zajišťujeme. Vyhlašujeme soutěž o největší uklizenou pneumatiku, výherce získá samolepku podle 
vlastního výběru. 
 

Na Okoř je cesta, jakou (asi) neznáte ve středu 1. května (825.) 
Druhá jarní výprava směřuje na Okoř, ale tentokrát vyrazíme neobvyklou cestou od jihu, po 

pěšinách, na něž dosud nevkročila noha značkaře Klubu českých turistů. I tak ale nemineme dvě 
buližníkové skály, které omývalo staré moře dávno předtím, než se narodil Jiří. Sejdeme se tentokrát 
na nádraží až v 9:45 (jednak proto, abyste mohli dospat po čarodějnicích, jednak že dříve nic 
nejede), odjíždíme cyklovlakem v 9:53 hodin. Zpět nás cyklovlak přiveze na přibližně stejné místo 
(za stejnou kolej neručíme) v 18:14. S sebou obvyklé vybavení na jednodenní výpravy a 50 Kč na 
jízdné, případně Opencard. 
 

Vítání ptačího zpěvu v sobotu 4. května 
Vítání ptačího zpěvu tentokrát začíná v 7 hodin před hostivickým nádražím, projdeme 

Višňovku i rybníky. Doporučujeme dalekohledy. Konec před obědem. Na schůzkách se domluvíme, 
zda z pátku na sobotu přespíme v klubovně, aby se nám lépe a radostněji vstávalo. 
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Oznámení, zprávy, drby, zajímavosti 
• Kajky mají letos (zatím) 8 členů. To jsou ti, kdo zaplatili členský příspěvek. 
• Letos se nezúčastníme Zlatého listu, nějak chybí nadšení… 
• Na schůzkách se domluvíme, zda proběhne víkendovka v květnu (17.–19. nebo 24.–26.). 

V půlce června by mohla být vodácká víkendovka, o týden později závěrečná-horolezecká. 
• Termín tábora na Slovensku je dohodou s Kajkami stanoven od neděle 25. srpna večer do 

neděle 1. září ráno. Pokud nikdo nepřijde s úžasným nepřekonatelným nápadem, pojedeme do 
Malé Fatry, kterou zatím zná jen Bára ze svých lehce pobatolecích let. 

• Výstava k 20. narozeninám Kajek proběhne v říjnu, narozeniny oslavíme 16. až 17. listopadu. 
• Vánoční schůzka je plánována na čtvrtek 19. prosince. 
• Že nejsou na kajčích stránkách aktuální fotky? Budou, budou… A všimli jste si doplněného 

přehledu činnosti v letech 2010 a 2011 na stránkách ČSOP Hostivice? 
 

Stalo se... 
• Na hostivickém masopustu se objevily i Kajky. Nejprve to vypadalo, že půjdou za obyčejné 

civily, ale po chvíli někde (nejspíše z Ladčiných nekonečných zásob) vykouzlily zajímavé 
masky, které raději nebudu jmenovat, abych se nespletl. Každopádně důkazní fotografie jsou 
dobře uloženy. 

• Sčítání netopýrů v Malé Americe se tentokrát (2. března) vydařilo, jako ostatně vždy. Kromě 
Kajek Pavly, Džordže a Vítka se zúčastnily Pavlini spolužáci, tedy hlavně spolužačky. 
Vybaveni helmami jsme sečetli 606 netopýrů a ještě celkem v pohodě stihli správný autobus, 
což se nám v minulých letech moc nedařilo. Podle Vládi Hanzala jsme sečetli tyto počty: 
netopýr velký 538 ks, vodní 16 ks, černý 24 ks, ušatý 5 ks, brvitý 1 ks, dlouhouchý 4 ks, pestrý 
2 ks, večerní 1 ks, řasnatý 1 ks a vrápenec malý 14 ks. Nemoc bílých nosů jsme pozorovali, 
ale příliš se mezi netopýry nešíří. Špinavost 0,95 přemka se před nástupem do autobusu 
podařilo snížit na hodnoty přípustné podle přepravního řádu, takže jsme dojeli domů bez 
obtíží. 

• Vítání jara se neobešlo bez krátkých kalhot, ale mnohem lépe tentokrát bylo ve vytopené 
klubovně. Rozumí se samo sebou, že klubovna byla vytopena teplem, nikoliv vodou… 

• Ve čtvrtek 4. dubna jsme si užili již 22. recesiádu. Lezem hlubokým jsme začali v klubovně, 
pod 40 cm se dostal Jenda, ale na celkový rekord neměl ani náhodou. Skok daleký s taškou 
proběhl již venku na zahradě, Jirka splnil svůj slib skočit nejméně 190 cm, dva borci měli 
dokonce zcela stejný výkon a nikdo neskočil na naše nekalibrované měřidlo, takže vše dobře 
dopadlo. Běh pozpátku jsme tentokrát přesunuli do spodní části zahrady a rozhodovaly 
desetiny, ne-li setiny vteřiny. Hod mezi nohama na cíl zaznamenal nejvýše 3 zásahy z pěti, až 
na jednu výjimku se všichni aspoň jednou trefili. Při vytrvalostním sedu si Vítek sundal boty, 
ale analyzátory vojenské protichemické jednotky na Břvích nezjistily překročení koncentrací 
znečištění ovzduší, které by mohly zpochybnit dosažené sportovní výkony. Po sečtení se 
ukázalo, že letošním vítězem je Vítek. Poté se všichni těšili na ringo, ale hra nám příliš nešla 
a záhy jsme se ponořili do starých kronik. 

• Kolik schůzek trvá, než Kajky sundají po zimě květináčky – krmítka pro ptáky? Zatím pět, 
tolikrát Jirka i přes tahák zapomněl na Ladčiny pokyny, ale poté jsme je nechali na studni, 
takže konečný výsledek zatím není znám… 

 
 
 
 

Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 242. číslo, vychází 11. dubna 2013 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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


