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Pozvánka oddílu KAJKY na listopad 2013 
Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 
  7. listopadu – 9. – Strašidelné dýně 
14. listopadu – 10. – Letem světem 
21. listopadu – 11. – Padá, padá listí 
28. listopadu – 12. – Svět, tentokrát vědy 
 

 

OSLAVA NAROZENIN v sobotu 16. listopadu (834.) 
 

Akce pro současné členy 
Hlavní akce ke kajčímu výročí pro současné členy probíhá 

obvykle jako při „méně významných“ narozeninách. Sejdeme se 
v 9 hodin v klubovně, dopoledne nás čeká návštěva stromu úmluvy 
a po společném obědě vypukne klání Kajek s rodiči. Záleží jen na 
dovednosti Kajek a rodičů, kdo v letošním významném klání 
vyhraje. Soutěží proti sobě Kajky a rodiče v tradičních oddílových soutěžích a dovednostech. 
Nezapomeňte rodiče včas pozvat, ať proti sobě máte opravdu kvalitní tým a vítězství vás pak těší 
o to víc! Slavný akci zakončí tradiční hody, tentokrát podle domluvy obilné. Přineste každý nějaké 
dobrůtky, které mají aspoň něco společného s obilím, zrním nebo aspoň moukou. Doporučujeme 
raději několik menších kousků než jednu velkou hmotu jídla, aby mohli ostatní ochutnat vaše 
výtvory. Skončíme kolem 16. hodiny, pak navazuje setkání… 

 

Velké setkání současných i bývalých Kajek 
U příležitosti oddílových narozenin zveme současné i bývalé členy na velké setkání 

v klubovně. Začneme v 17 hodin a akce potrvá tak dlouho, dokud nás bude bavit setkání se 
známými i neznámými Kajkami, klidně až do nedělního rána. Společným programem bude soutěž 
z oddílové historie, jinak necháme zábavě volný průběh. V klubovně budeme mít všechny kroniky 
a dokonce je dovolíme i prohlížet. Očekáváme, že se na akci se zásobíte oblíbeným jídlem a pitím. 

Těšíme se na vás! Pokud se potkáváte s někým, kdo chodil do Kajek, a nejste si jisti, zda 
o setkání ví, nezapomeňte ho pozvat! 
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Mezinárodní festival outdoorového filmu v Hostivici  
od pátku 8. do neděle 10. listopadu 

Poprvé se koná v Hostivici mezinárodní filmový festival a téma je nanejvýš zajímavé: filmy 
o cestování, horolezectví a adrenalinových sportech vůbec. Program je zveřejněn na stránkách 
www.mksh.cz i v listopadovém Hostivickém měsíčníku. Promítá se v Sokolovně po všechny dny vždy 
od 16:30 a od 19:30 hodin, vstupenka na jeden blok filmů stojí 70 Kč. Potká se Jirka na festivalu 
s některou Kajkou? 

 
Narozeninové lezení v Ruzyni v neděli 24. listopadu (835.) 

Oddílové oslavy zakončíme zavěšeni na lanech na cvičné stěně v Ruzyni. 
Odborné zajištění čekáme od zkušených lezců Pepy a Adama, ale vyzkoušet si 
lezení může každý, kdo má dvě ruce, dvě nohy, hlavu a ještě něco k tomu. 
Potřebujete s sebou vhodné oblečení a obutí (nějaké lezečky dáme dohromady, 
případně půjčíme a půjčovné rozpočítáme), 55 Kč na vstupné a tuším 11 Kč na 
vlak, doporučujeme drobnou svačinu (např. pečenou kachnu) a nějakou kapalinu k pití. Lana 
a sedáky vezmeme oddílové. Sraz je na nádraží v neděli 24. listopadu ve 13:40 hodin, vrátíme se 
vlakem nejspíše v 17:04 hodin. Pokud by Pepa s Adamem odřekli účast a nesehnali jsme jiné lezce, 
akce odpadne. O případných změnách budeme informovat na schůzce 21. listopadu. 

 
Hostivické světélkování v sobotu 30. listopadu 

Společná akce hostivických organizací začíná ve 14 hodin ve škole, v 17 hodin jde půrvod na 
náměstí a akci zakončí koncert v kostele od 18 hodin. Všechny Kajky jsou vítány, zvláště pak ty, 
které by nabídly pomoc s programem tzv. dílen ve škole. Pokud se někdo takový najde, hlaste se 
Laďce nebo Jirkovi o další pokyny. 

 

Výhled na další měsíce 
Abyste si mohli lépe plánovat rodinné oslavy, víkendy v nákupních centrech, lyžování 

s přítelem/přítelkyní, posezení s vnoučaty apod., přinášíme plán akcí na další měsíce až do 
prázdnin. Některé akce se mohou ještě vyvinout, ale základ by měl platit: 
sobota 14. prosince – předvánoční výprava do Českého krasu za vzácným trpaslíkem krasovým 
čtvrtek 19. prosince – vánoční schůzka 
sobota 28. prosince – vánoční výprava na Říp 
leden – čištění ptačích budek po mnoha letech (pouze při teplotách nad 270 K) 
čtvrtek 30. ledna až neděle 2. února – pololetní prázdniny na lyžích (neobvyklá akce!) 
konec února – sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 
sobota 15. března – jednodenní výprava 
sobota 29. března – jednodenní výprava / obnova značení naučné stezky Hostivické rybníky 
sobota 5. dubna – jednodenní výprava 
sobota 12. dubna – úklidová brigáda 
středa 16. až pondělí 21. dubna – Velikonoce – pokusím se o Olomouc a Litovelské Pomoraví 
sobota 26. dubna (?) – vítání ptačího zpěvu 
neděle 27. dubna – uspořádáme místní kolo Zlatého listu? 
středa 7. až neděle 11. května – dlouhá víkendovka – láká mě Pálava a Lednické rybníky 
sobota 17. a neděle 18. května – středočeské krajské kolo Zlatého listu 
sobota 31. května – den dětí 
pátek 6. až neděle 8. června – voda (pokud tam Jirkovi nevpadne schůze) 
pátek 20. až neděle 22. června – závěrečná víkendovka (s lezením?) 
neděle 17. večer až úterý 26. srpna ráno – tábor na Slovensku – hory ještě vymyslíme, termín se 

dá změnit podle možností a potřeb pravidelných účastníků 
 
Na podzimkách jsem nadhodil, zda by se Kajky nechtěly ujmout setkání starších členů podobných 
oddílů jako my. Mohlo by proběhnout někdy v březnu v naší klubovně. Co vy na to, pomůžete? 
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Oddílové zprávy 
Noví členové 

Kajky se v poslední době rozrostly o několik nových členů. Nejvíc se zapojili Aneta a Adam 
J., členem se stal i Mates a chodí i další zájemci. Na podzimkách s námi byla Kačka K., která 
nemůže chodit na schůzky. Rádi uvítáme i další zájemce, pokud třeba noví členové mají kamarády, 
které by naše činnost mohla bavit, mohou je klidně přivést na schůzku. 
 

Už nejsem zelenáč 
To je název vstupní oddílové zkoušky, kterou jsme řadu let zanedbávali. O její znovuzrození 

se zasloužil Vítek a na podzimkách si někteří splnili hned celou řadu úkolů. Složením celé zkoušky 
Kajky dokazují, že nejsou žádní zelenáči, tedy to, co všechno pokazí a nic nezvládnou pořádně. Po 
Zelenáči následuje Zálesák, ten už má úkolů mnohem více a ještě nikdy ho žádná Kajka nesplnila 
celého. To je příležitost dokázat, že jste opravdu nejlepší generace Kajek, jak hlásá letošní hlavička 
Kajčího křiku! 
 

Jak je to s oddílovými tričky? 
Zelená trička s Kajkou dostávají členové, kteří se pravidelně účastní schůzek a aspoň 

některých vícedenních akcí. Předáváme je nejdříve po třech měsících aktivní činnosti, většinou při 
nějaké významné příležitosti. 
 

STOvka skončila 
Na podzimkách skončila tradiční Soutěž tělesné obratnosti – STOvka. Zpracování výsledků 

jsme předali nejlepšímu superpočítači v Akademii věd, obsluha hlásí, že tak složitý úkol dlouho 
neřešila. Přesto vyslovujeme hypotézu, že nejvíce bodů letos nastřádala Aneta, které k dokonalosti 
chyběly jen dva úkoly. Výsledky vyhlásíme a diplomy předáme při narozeninových oslavách. 
 

Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal) 
• Heslo měsíce září: Bára chodí s Vítkem. (Zaznělo na 24-hodinovce ve Vraném) 
• Heslo měsíce října:  Já se tak těším do školy! (Kačka N. na podzimkách) 
• Cestou na podzimky jsme potkali ve vlaku dávnou Kajku Katku S. Náš zpravodaj se ji 

nepokoušel sbalit, jak na celý vagón hlásil Džordž, ale zjistil zajímavé informace. Katka 
studuje japonštinu a pomalu píše diplomovou práci. Ze setkání se omlouvá, ale vyšle na něj 
sestru Týnu. 

• Na setkání dorazí z vyhnanství na dalekém plzeňském západě i Bára Ž. Před minulým 
setkáním jí naše agentura nedopatřením připsala potomka, ale nyní už to platí. Dcera by měla 
být na setkání představena osobně, zájemci o seznámení se mohou zapisovat do pořadníku na 
nástěnce. 

• Adama J. na podzimkách považovali Pterodaktylové za bratra Kačky N. Ještě že tak, jiný 
výklad by se jistě Adamově přítelkyni nelíbil… 

• Několik bývalých Kajek jsem potkal při kině v Sokolovně. Aspoň někdo žije kulturně… 
• Už jste slyšeli, že za hasiče závodí řada bývalých Kajek? Blahopřejeme Milanovi, že 

k požárnímu útoku přitáhl nejen Vaška a Ondru, ale i Verunku a Terezu M. 
• Víte, kolik druhů chrápání ovládá Džordž? Pavla uskutečnila vědecký experiment, několik 

nocí nespala, bádala a zaznamenala dospěla k mimořádně závažnému číslu: 29. Pouze si 
nejsme jisti, zda si Džordž neponechal nějaký způsob ještě v záloze. Výsledky výzkumu 
možná otiskne vědecký časopis Sleeping Science vydávaný v Bhútánu. 

• Redakce A-JJP se dlouho domnívala, že Kačka K. se neumí usmívat. Vyhodnocením 
fotodokumentace z podzimek však bylo prokázáno, že jsme se mýlili. 
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Stalo se… 
Jak vypadá taková běžná schůzka? 

Podívejme se, co se může dít na schůzce, na příkladu čtvrtka 10. října. To název schůzky předpokládal výrobu 
draků na blížící se drakiádu, ale protože jsme neobstarali potřebný materiál (chyběly nám hlavně chrliče ohně a drápy), 
na draky jsme si jen zahráli. Tedy nejen na draky, ale i na princezny, protože bez nich si draka nedokážeme představit. 
A na princezny se hodí hlavně kluci, jak všichni vědí. Škoda, že jsem pod přísným trestem přislíbil nezveřejnění fotek 
našich princezen, čtenáři KK přicházejí o hodně… K drakovi patří i oheň a sfouknout drakovi jeho plamen, to je pro něj 
neštěstí. Jako nejlepší drak se předvedla tuším Pavla a žhavý vosk létal všude kolem, takže nás ještě čeká škrábání 
podlahy. A kdo kdy viděl, že má drak ruce? Nemá, musí se najíst bez nich. Jsem překvapen, že všem kajčím drakům se 
to povedlo, i když princezny se jim schovávaly skoro všude… 

  
 
Hostivická drakiáda 

Drakiádu tradičně pilně nachystá Laďka, s vlastním průběhem letos pomohli z Kajek Bára, 
Kačka, Adam J. a Džordž. Účastníci si mohli zasoutěžit. Házeli kroužky na dračí hlavy i kostky na 
papírové draky a získávali dračí srdíčka. Proplouvali u vodního draka, aby našli na jeho hlavě 
drahokam, namotávali na tyčku a přibližovali si malého dráčka. Hledali rozdíly na obrázku 
klubajícího se dráčka z vajíčka, složili si a vyzkoušeli vlaštovku. Dále házeli míčky na jablko štěstí 
hlídaného drakem. Děti ještě pozorovaly dalekohledem souhvězdí Draka a skládaly si podle něj své 
hvězdičky. Nakonec si zahrály dračí kroket. Ale drakiáda – to je především pouštění draků. Vítr 
celkem přál, někteří draci málem vyděsili piloty prolétávajících dopravních letadel. 

Pak už byl čas na vyhodnocení. Diplomy a medaile získaly děti za draky nejvýše létající, 
největší, nejmenší, s nejdelším ocasem a draky dělající psí kusy. Nejvíc si děti zasloužily odměnu 
za draky, které si samy vyrobily a vyzdobily. Ještě si vybraly odměny také všechny ostatní děti, 
které si přišly zalétat i zasoutěžit, a pak už jsme ponechali drakovodiče jejich osudu. 

Sestaveno s využitím Ladčiny tiskové zprávy 
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Podzimní prázdniny na Broumovsku 
Na podzimky jsme vyrazili opět s pražskými Pterodaktyly, některé jsme znali z loňska, mnohé 

jsme viděli poprvé. V pátek cestou jsme si užili nejprve nacpaný rychlík Krakonoš. Když se 
konečně trochu vyprázdnil, ve Starkoči většina zbývajících cestujících přestoupila do jediné 
Regionovy, kde jsme si úspěšně vyzkoušeli přežití v tlačenici. Ze zastávky do školy v Polici nad 
Metují to bylo, co by kamenem dohodil (a zbytek došel pěšky), hlídka městské policie před školou, 
kde jsme bydleli, věděla skoro víc o naší slavné Hostivici než o málo známém působišti 
Pterodaktylů. Ve škole jsme obsadili učebnu hudební výchovy, ale Kajky více lákala tělocvična. 

V sobotu jsme se vydali na Broumovské stěny. Část Pterodaktylů jsme ztratili již v první 
křižovatce, ale nakonec se našli, takže kus za městem jsme se mohli všichni seznámit. Každý 
s každým se představil a vyměnil si vizitku, přesto jsem se řadu jmen naučil až později. Ve skalách 
jsme viděli skalní hřiby, ale i čertovu tchýni. Terén se zdramatizoval kousek před kaplí na Hvězdě 
a poté jsme si užili sestup Kovářovou roklí, pod níž u jedné chaty vyrostla řada nádherných totemů. 
O večeři se postaraly Aneta a Kačka K., ale vinou špatných rad od nejmenovaného V. dřevorubecká 
mňamka tentokrát příliš nenadchla. Večer jsme strávili většinou v tělocvičně, která by ale 
potřebovala lepší odhlučnění… 

   
V neděli se nám po změně času vstávalo celkem dobře na autobus k polským hranicím. 

Nazývat onen dopravní prostředek autobusem je podobně nadnesené jako nazývat oddílový vozík 
nákladním autem, ale nakonec jsme se všichni vešli. Strmá cesta pod vlekem vedla k polské hranici, 
za níž cesta stoupala opět vzhůru. Nakonec jsme se však, zdrženi různými hrami, ocitli u vstupu do 
Bludných skal, které mnozí proběhli nepochopitelně rychle. K pózování v zajímavých štěrbinách 
jsem donutil pouze Vítka, ostatní si za skalami již dělali zálusk na oběd. Cesta nás záhy dovedla do 
Karlowa, kde propukly nákupní orgie – zmrzlina, sýr, … Naštěstí si nikdo nekoupil dinosaura 
z tamějšího dinoparku. Výprava, při níž jsme opakovaně testovali bdělost a ostražitost ostatních 
vykročením po špatných cestách a návraty zpět, pokračovala na Velkou Hejšovinu (polský název 
vynechám, abych si o něj nezlomil klávesnici). Cesta byla překvapivě jednosměrná, což umožnilo 
lenivcům počkat na rozcestí, až si snaživci prohlédnou horskou chatu a vrátí se. Před překročením 
hranice, která se poznala mýtinou a úplně rozježděnou a rozblácenou cestou, jsme si zahráli na 
ponorky. Blátivá cesta vedla k tomu, že živé obrazy vyjadřující radost z návratu do rodné vlasti 
nebyla zrovna radostné. 
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Dojem napravili Adam a Džordž rybou s hranolky (Angličané tomu v roce pojmenování 
Kajek, když jsem tam byl, říkali „fish and chips“), hlavní večerní zábavou bylo přesedávání na 
židlích. To se nedá popsat, to se musí vidět… 

Pondělní odpočinkový den se nakonec ukázal jako poměrně náročný. Ono také zjistit 
odpovědi na 29 otázek o Polici nad Metují, když je navíc získáváte jen postupně, to není žádná 
sranda. Losování nevedlo k dokonalému promísení Kajek a Pterodaktylů, ale k určitým navázáním 
přátelství mezi oddíly došlo. To se nedá tvrdit třeba o týmu Kačky a Adama, za nimiž třetí člen 
Viktor jen beznadějně vlál. Vítek s Kubou ve svém týmu dobře domýšleli zprávu, takže za 
pokladem vyrazili první, těsně následováni již zmíněnou partou. Zbývající tři týmy vyrazily 
podobně, ale Hannah svedla své čistě pterodaktylí mužstvo na větší procházku po okolí. Cestou za 
pokladem se týmy najedly, ale se svázanýma rukama a každý mohl jen krmit někoho jiného. Dále 
po cestě čekal lovce pokladů volební kvíz a na hoře Ostaš už se mohli pustit do skutečného hledání, 
které kazil jen jeden pronásledovatel. Zajímalo by mě, který padouch do pokladu ukrývá popcorn, 
jeho pražení v mikrovlnné troubě zamořilo celou školu. K různým večerním zábavám patřily 
i želvičky v tělocvičně. Zkusili jsme také diskuse na ožehavá témata. Debata o sprše na 
víkendovkách však proběhla velmi klidně, pořádnější slovní řež se povedla zásluhou Sysla až při 
debatě o tom, zda je k jídlu přes den při výpravách nejlepší „chleba s něčím“, nebo by mělo být 
jídlo pestřejší. Kajky se postavily za chleba, čímž mě překvapily, Sysel úspěšně propagoval vaření 
na vařičích v přírodě, aby se každý zlepšoval, a strhl na svou stranu dost příznivců. Co na tom, že 
sám pak přiznal, že tomuto názoru nevěří… 

   
Závěrečná cesta vedla do Adršpašsko-teplických skal a mamutí autobus nás už nemohl 

překvapit, opět jsme se vešli. Ve skalách jsme vystoupali na vyhlídku Střmen, obešli teplické skalní 
město a pak zabloudili na modré značce směrem 
k Vlčí rokli, takže na Adršpach nakonec nedošlo, při 
demokratickém hlasování byli vedoucí silně 
přehlasováni. Šetřil Vítek hlasoval pro delší cestu, ale 
jistě jen proto, že do druhých skal platil stejný lístek 
jako do prvních. Po rubikovce na zastávce už jsme se 
vrátili do školy. Večer jsme si zahráli divadlo – 
přepínání televizních programů, všechny týmy mile 
překvapily. Po hře na ovoce pak byli všichni poněkud 
zmalovaní. 

Středeční ráno patřilo úklidu, pak jsme prošli 
muzeum Merkuru a čekala nás už jen cesta domů, při 
níž nejnapínavější byl (naštěstí neúspěšný) pokus 
o sabotáž při dobíhání vlaku z Prahy do Hostivice… 
 
 
 Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 247. číslo, vychází 7. listopadu 2013 
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 
Kaj čí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik 

 


