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Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek března 2017 

 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
  2. března – Ptáci – letci, vodní, nelétaví 
  9. března – Semínko, stonek, list 
16. března – Už všechno kvete a voní  
23. března – Konec Morany 
30. března – Recesiáda 

 

                          

 

Výprava za kandíkem psí zub v sobotu 25. března 
Poblíž Sázavy na konci zvaném Medník roste na jediném místě u nás fialově kvetoucí 

rostlina kandík psí zub. A právě kvetoucí kandíky budou hlavním cílem naší výpravy v sobotu 
25. března. Sejdeme se na nádraží v 8:15 hodin, vrátíme se na stejné místo v 18:27 hodin. 
S sebou potřebujete obvyklé vybavení na jednodenní výpravy a jízdenky PID dětské – jednu 
šestipásmovou za 23 Kč a jednu osmipásmovou za 31 Kč. Kdo má Lítačku pro Prahu, může si ji 
vzít k prokázání věku, ale vzhledem k přestupům ji nevyužije. Kdo má Lítačku na Prahu a 1. vnější 
pásmo, dozví se vhodné lístky od Jirky. 

 

Výhled na další měsíce 

 
sobota 8. dubna – jarní úklidová brigáda u Hostivických rybníků (změna oproti předchozímu 

oznámení, akce bude v hlavním termínu kampaně Ukliďme Česko) 
středa 12. až pondělí 17. dubna – Velikonoce v Moravském krasu (bydlíme ve Vilémovicích, 

kousek od Macochy) 
pátek 5. až pondělí 8. května – jedinečná víkendovka, kterou si nechat ujít by byla životní chyba 

(a víc zatím nesmím prozradit) 
sobota 13. a neděle 14. května – středočeské krajské kolo zlatého listu v Hostivici 
předběžně sobota 19. večer – neděle 27. srpna ráno (může se po domluvě změnit) – Slovensko 
 
V sobotu 4. března jsme sčítali netopýry ve štolách Malé Ameriky a potkali jsme se přitom s Pterodactyly. 
Celkem se ve štolách našlo (i s částí, kterou jsme nepočítali my) 725 netopýrů, z toho 706 netopýrů velkých, 
5 černých, 1 vodní, 2 večerní, 3 řasnaté, 1 pestrý a 4 vrápenci malí. Michal chtěl jet o týden dříve, Linda 
o týden později, správný termín strefili Vítek, Pavla H., Pavla Z., Berenika, Anežka a Josefína. 

 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
KAJKY HOSTIVICE 

23. ročník – 277. číslo, vychází 16. března 2017 

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 

 

Na schůzce 23. března uvítáme jaro upalováním Moran a proběhnutím 

se v krátkých kalhotách. Nezapomeňte si s sebou vzít kraťasy 

(případně krátkou sukni). 


