
 

Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek dubna 2015 
 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
 
  9. dubna – 24. recesiáda 
16. dubna – Zlatý lístek (příprava na Zlatý list) 
23. dubna – Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři 
30. dubna – Nejlepší čarodějnice 
 

Jarní pomoc přírodě u Hostivických rybníků v sobotu 18. dubna 
Opět pomůžeme Hostivickým rybníkům jarním úklidem. Začínáme v 9 hodin u mysli-

veckého srubu u Kaly, skončíme kolem poledne občerstvením, nejspíše nějakou vlastno-
ručně opečenou uzeninou. S sebou doporučujeme pracovní rukavice, i když nějaké budeme 
mít. Nezapomeňte si něco málo pití, čaj bude k dispozici až s občerstvením. 

 

Výprava za zkamenělinami v neděli 19. dubna 
Odměnou za pomoc při brigádě, ale také zkouškou, co všechno zvládnou noví členové, 

bude výprava za zkamenělinami do Českého krasu. Máme zde oblíbenou trasu lehce přes 
15 km, kde najdeme graptolity v tmavých břidlicích i ramenonožce, plže a další devonské 
„potvory“ ve vápencích. Sraz je v neděli 19. dubna v 8:45 hodin na nádraží, jedeme směrem 
na Rudnou. Vrátíme se nejspíše v 18:01 hodin opět na nádraží. S sebou 100 Kč na jízdné 
(bude se platit podle skutečných nákladů), malé kladivo, dostatek novin na balení nálezů 
a obvyklé vybavení na jednodenní výpravy. 

 

Barokní pouť do Hájku v sobotu 25. dubna 
Zájemci se mohou zúčastnit barokní pouti do Hájku. Akce začíná v 10 hodin u litovické 

tvrze, účastníci projdou poutní cestou za zpěvu písní, které se zpívaly před stovkami let, do 
kláštera v Hájku, kde uvidíte i divadelní představení. Na akci se podílí i bývalá Kajka Terka 
M., kterou jste mohli vidět na letošním sčítání netopýrů. 

 

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků v neděli 26. dubna 
Na Hostivických rybnících již můžete pozorovat řadu zajímavých vodních ptáků. 

Společně se na ně podíváme v neděli 26. dubna pod vedením zkušeného ornitologa Oty 
Vorla. Začínáme v 8 hodin (pozor, jiný čas než obvykle) na hrázi Litovického rybníka. 
Skončíme kolem poledne. S sebou doporučujeme dalekohledy. 
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Stalo se 
• Na úklidovou brigádu na poutní cestě z Bílé Hory do Hostivice přišla jen Anička, 

stejně jako na výpravu k Markovu mlýnu. Zatímco úklid proběhl, cestu k Markovu 
mlýnu jsme zrušili. 

• Velikonoce proběhly hlavně pro instruktory. Jirku ještě teď brní hlava z toho, jak 
Kačka, Pavla a Bára rozebíraly mezilidské vztahy, případně se přely s Vítkem. Jinak 
jsme si ale akci za sněhové vánice i za sluníčka užili. Viděli jsme bažiny s unikajícími 
plyny na Soosu, bývalou sopku Komorní hůrku, Kladské rašeliniště, hadcové skalky 
Křížky, údolí Ohře u Lokte, ale i hrad Loket, historický Cheb, zámek v Bečově nad 
Teplou s relikviářem sv. Maura, bečovskou botanickou zahradu (letos poprvé na vodě 
– na rybníku!) a lázeňská města Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. 

 

Informace pro účastníky expedice 
• Kajčí tiskárna cenin se omlouvá za 

zpoždění při výrobě cestovních pasů. 
Postiženým bude přiznána sleva 90 % ze 
správního poplatku za vystavení pasu. 

• Expedice se uskuteční nejspíše 12. 
až 14. června. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody  
KAJKY HOSTIVICE 

21. ročník – 261. číslo, vychází 9. dubna 2015 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik 
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