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Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2019
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto:
2. května – Ferda Mravenec, práce všeho druhu
9. května – schůzka není (jsme na víkendovce)
16. května – Turnaj v lenosti
23. května – Vlhko – mokro – vlhko
30. května – Schůzka na přání (program připravují Kajky)

Víkendovka na Pasíčce od středy 8. do neděle 12. května

Na přání Kajek se po třech letech vracíme do Pasíčky u Proseče
na Pardubicku. Pracovníci zdejší záchranné stanice se starají o
zraněná zvířata nalezená v přírodě, snaží se je zachránit, vyléčit a
vrátit zpět do přírody. Pokud zvířatům po léčení zůstanou trvalé
následky (například špatně srostlé křídlo) a v přírodě by nepřežila,
zůstanou ve stanici na dožití. S těmito zvířaty budeme mít možnost se
podrobně seznámit (se zvířaty vracenými do přírody se musí lidé
setkávat co nejméně, aby si na ně zvířata nezvykla). Z minulé návštěvy si pamatujeme
veverky, rysa, divočáka a mnohé ptáky, například pštrosa. Ten samozřejmě do naší přírody
nepatří, ale původní majitel se ho potřeboval zbavit a stanice se ho ujala. Podobné
záchranné stanice fungují v národní síti, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody, po
celé České republice. Pokud by se našlo zraněné zvíře v Hostivici, skončilo by nejspíše
v záchranné stanici na Čabárně u Kladna, případně by se ho ujala Pražská zvířecí
záchranka.
Kromě pobytu na stanici nás čekají výlety po okolí. Projdeme údolí, kde se musí lézt po
žebřících a řetězech, nakoukneme do bytů vytesaných do skály, zabloudíme v pískovcových
skalách Toulovcových maštalí a podíváme se nejspíš i do historického města s moderním
bazénem – Litomyšli či Poličky.
Termín víkendovky vychází z toho, že ve středu 8. května je státní svátek a následující
dva dny má hostivická škola ředitelské volno. Kdo chodí do jiné školy, musí zvážit, zda se
může na akci uvolnit.
Sraz na víkendovku je ve středu 8. května v 8:15 hodin na hostivickém nádraží,
vrátíme se v neděli 12. května opět na nádraží ve 14:26 hodin. Pokud bychom v Praze
nestihli přestup z vlaku z Varšavy, čas příjezdu oznámíme rodičům poštovním holubem,
případně pomocí SMS zprávy. S sebou si každý vezme obvyklé vybavení na víkendovky
a jídlo na středeční oběd a svačiny – společné krmení divé zvěře začíná středeční večeří.
Nezapomeňte plavky, budou se určitě hodit. Tentokrát nemusíte brát karimatky, budeme
spát na postelích. Věci včetně malého batůžku na výlety musí být zabaleny tak, abyste je
unesli aspoň 1,5 km, což je vzdálenost od autobusové zastávky na záchrannou stanici.
Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se nejpozději v neděli 5. května Jirkovi mailem či
SMSkou (je to důležité kvůli místenkám). Účastnický poplatek činí 1 200 Kč a platí se na
schůzce 2. května nebo nejpozději na srazu.
POZOR: Jirka s sebou nejspíš nebude mít nikoho z pomocných vedoucích, protože
mají školu. Větší Kajky sice pomohou, ale v případě nějakého problému (očekávám více
malých Kajek) je potřeba mít někoho k sobě. Prosím proto některého z rodičů, který by měl
čas, aby se k nám přidal a pomohl se zajištěním akce.

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků v sobotu 18. května

Hostivické rybníky jsou opět plné vodních ptáků, objevily se zde
potápky černokrké i malé, kopřivky obecné, lžičák pestrý a mnohé další
druhy. Kajky by si tedy neměly nechat ujít vycházku s pozorováním ptáků
a výkladem od zkušeného ornitologa Oty Vorla, která začíná v sobotu
18. května v 8 hodin na hrázi Litovického rybníka. Pokud máte dalekohled,
nezapomeňte ho doma, abyste ptáky lépe slyšeli, totiž viděli. Vycházka
skončí kolem poledne, ale je možné odejít i dřív. Doma si objednejte nějaký
stylový ptačí oběd, například pečené kuře…

Výprava za koněspřežní železnicí a orchidejemi v sobotu 25. května

Kajky na bývalé koněspřežce v roce 2011. Prvních pět Kajek
starších nejvýše o dva roky než snímek, které poznají
všechny Kajky na snímku, získá mimořádnou odměnu.

Přes Hostivici vedla od roku 1830
druhá nejstarší koněspřežní železnice
na českém území. U Prahy končila
v místech nynějšího nádraží PrahaDejvice. Kdo ale byl někdy na jejím druhém konci v hloubi křivoklátských lesů?
Pokud mezi námi někdo takový je, má
možnost to napravit při výpravě v sobotu
25. května. Je to vhodný čas i proto, že
na vlhkých loukách kolem Klíčavy budou
zrovna kvést orchideje, hlavně prstnatec
májový. Sejdeme se na nádraží v 8:15
hodin, vrátíme se podle okolností
v 16:28, 17:28 nebo 18:28 hodin (rodičům dáme vědět). K účasti není třeba se
předem přihlašovat, stačí přijít na sraz.
S sebou obvyklé vybavení na jednodenní výpravy, 50 Kč na jízdné a plavky.

Den dětí a řemesel v sobotu 1. června

Tradiční den dětí v hostivické sokolovně se koná tentokrát v sobotu 1. června a bude
zaměřen na řemesla. Větší Kajky se nejspíš opět zapojí do organizace stanovišť, všichni jsou
zváni, aby si zasoutěžili. Podrobnosti budou zveřejněny na plakátech a v programu Kajek na
červen.

Výhled na další měsíce

Červnová víkendovka pro všechny se dá očekávat 6. až 8. června nebo 22. až 23. června,
podrobnosti zveřejníme v programu na červen.
Tábor na Slovensku pro Kajky starší 10 let bude tentokrát spojen nejen s putováním po
horách (Nízké Tatry, Muráňská planina) a památkách (Černohronská železnice), ale
také s nejspíš dvoudenním splouváním části Hronu někde mezi Breznem a Zvolenem.
Bydlet budeme ve stanech ve vodáckém kempu u Nemecké, kam jede z Prahy přímý
autobus (přijdeme tedy o lehátkový vůz ve vlaku). Zatím plánuji termín od soboty
17. srpna večer do neděle 25. srpna ráno. Prosím zájemce, aby se obratem vyjádřili,
zda jim termín vyhovuje, případně ho můžeme změnit o týden později.
24hodinovka Až na dno je tradiční akce, na které byly Kajky už mnohokrát. Letos se bude
ale poprvé konat v Hostivici, a to od pátku 13. do soboty 14. září. Během této akce si
každý může vyzkoušet, jakou vzdálenost je schopen naběhat, nachodit nebo naplazit
během pouhého jednoho dne. Základní mety, k nimž se Kajky obvykle vztahují, jsou
tyto: 30 km, 50 km, 77,3 km (Jirkův nejlepší výkon), 100 km či 120,1 km (ženský
rekord, který drží Bára Č.). Každý soutěží či odpočívá podle toho, jak chce. Nikoho
k pohybu nenutíme, ale povzbuzování se nevyhnete. Tak co, zkusíte to?
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Zpravodajství Agentury JJP (Jeden Jirka povídal)
• Na základě důrazné výtky od Aničky, že A-a zmíněná v minulém (říjnovém) čísle není ona,
upřesňujeme, že jsme skutečně mysleli A-u a nikoliv A-u.
• Střední (velké) Kajky se na podzimkách vztekaly, že jim staré Kajky (vedoucí) nevěřily dovednost
uvařit večeři. A-JJP proto přísežně prohlašuje, že zapečené brambory byly opravdu výtečné.
• Některé zimní schůzky opět patřily oblíbenému svíčkovému fotbalu. A-JJP věří, že rodiče již svým
dětem i vedoucím odpustili oblečení polité voskem. Pro letošek jsme turnaje neukončili se změnou
času, ale ve chvíli, kdy došla zásoba svíček. Snad přes léto nějaké narostou a v zimě se budeme
moci k této hře vrátit.
• Větší Kajky si zvykly na schůzkách zmizet v kuchyňce a věnovat se
vaření čaje. Pravda, občas se to hodilo, ale častěji spíš chyběli
pomocníci při hrách a také neumytých hrnků a použitých sáčků jsme
nacházeli více, než by se nám líbilo.
• Na upalování Moran při prvním jarním dnu přinesla Majda svoji
Moranu již z domova. Pak si všichni vyrobili společné Morany a na
Majdinu domácí jsme zapomněli, takže neuhořela. Hledáme někoho,
kdo by ji adoptoval, protože ji potřebujeme vystěhovat z klubovny.
• Důrazně prosíme Tondovy rodiče: dejte mu prosím aspoň občas
doma najíst, ať se o Kajkách nešíří pověra, že jsme koncentrační
tábor. Děkujeme.
• Středočeský Zlatý list tentokrát připadl na termín nového
překážkového závodu Rocki race konaného v Hostivici. Kajky tedy
byly rády, že se podařilo sestavit aspoň jedno družstvo, které na Zlaťáku soutěžilo.
• Proslýchá se, že v červnovém čísle časopisu Ochrana přírody (http://www.casopis.ochranaprirody.cz) se bude psát o Kajkách. Pokud tedy tento časopis nečtete, příští číslo byste si neměli
nechat ujít.

Stalo se…
Kajčí křik už nevyšel tak dlouho, že někteří noví členové možná ani netuší, že nějaký oddílový časopis existuje.
Kdybychom chtěli shrnout vše, co se od vydání říjnového čísla odehrálo, muselo by být toto číslo, které začíná již
25. ročník časopisu, mimořádně tlusté. Starší události proto shrneme jen stručně…

Velmi krátce ze schůzek
• Na schůzce 8. listopadu jsme si zahráli na luxusní restauraci. Polovina účastníků tvořila personál,
zbytek pak hosty, po chvíli jsme role vyměnili. Přes velký úspěch nebyl tento program opakován.
• Při jedné ze schůzek nás navštívil strážce přírody Ondřej Vítek a Kajky vydržely velmi dlouho s ním
řešit otázky týkající se ochrany přírody.
• Na mikulášskou schůzku nepřišel žádný čert, tak jsme museli všechny hříšníky odnosit v pytlích do
pekla sami.
• Na vánoční schůzce došlo na obvyklé vánoční zvyky (házení pantoflem, věštby z hrníčků a tak)
i na rozdávání dárků. Upozorňujeme Vítka, že v klubovně na něj stále čekají vánoční dárky.
• V lednu jsme vyrobili krmení pro ptáky v květináčích. Později jsme museli květináče zase sundat,
protože již byly prázdné.

• Před koncem ledna jsme se klouzali na zamrzlém Litovickém rybníku.
• Při prvním jarním dnu jsme kromě upalování Moran a proběhnutí se v krátkých kalhotách nosili na
hlavě misku s vodou.
• Recesiádu jsme letos kvůli počasí museli rozložit na dvě schůzky. Vyhrála Majda.
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Podzimky v Dubí
Jirka letos část podzimek vypustil, takže ne vše má z první ruky. S Pterodactyly jeli do převážně
deštivého podzimu Vítek, Kačka N., Bára Č. (vrátili se dříve), Pavla H., Anežka, Berenika, Linda
a Kačka K. Podívali se do jedné z hnědouhelných elektráren i do staré rudné štoly. Protože Jirka
přímo zbožňuje koupání, hned po jeho příjezdu směřovala další výprava do bazénu v Mostu. Aspoň,
že jsme se pak šli podívat na přestěhovaný gotický kostel, který se jako jediný zachoval ze
středověkého města zbořeného kvůli těžbě uhlí. Některé Kajky se pro jistotu opakovaně ujišťovaly, že
celý kolos budovy byl skutečně převezen po kolejích na nové místo. Po promrholeném pondělí se
v úterý objevilo sluníčko. Blízký les posloužil ke hře, při níž se účastníci měli dostat nepozorovaně
k vedoucímu Pterodactylů Ondrovi. Překvapivě jsme pak zvládli i balení a odjezd domů.

Kajčí 25. narozeniny
Dne 17. listopadu Kajky oslavily již 25. narozeniny, tedy výročí dne, kdy si zvolily svůj název.
Přišli Klára K., Anička, Pavlína, Anežka, Berenika, Linda, Jofka, Eliška, Kačka K., Majda, Zoe, Tonda,
Áki a David
Nejprve jsme se vydali poslepu do lesa (všichni se dobře přidržovali lana, takže do potoka nikdo
nespadl), kde jsme si zahráli na celníky hlídající hranici. Zpět se vracely dvojice až trojice se
svázanýma nohama.
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Oběd byl tentokrát pro Laďku trošku utrpením. Kajky se totiž na schůzce vyjádřily, že uvaří lépe
než ona, a rozhodly se pro řízky. Podcenily množství brambor, což zachránili ochotní rodiče. Potom už
probíhalo loupání brambor a obalování a smažení řízků jen s občasnými dohady o správném postupu.
Oběd se nakonec vydařil a i Laďka přežila vpád nových poměrů do kuchyně ve zdraví. Jiné Kajky se
zatím postaraly o vykopání tajné kajčí úmluvy i o úklid listí kolem klubovny.

Odpoledne již dorazili rodiče a vypuklo klání. Pamatuji si tyto disciplíny (lístek s ostatními se
jistě někdy časem najde v oddílovém archivu): jízda s vozíkem, lez hluboký, hromada listí, lezení na
strom, přepálení provázku, vybíjená, poznávačka a znalost oddílové historie. Jisté je, že i letos
nakonec vyhrály Kajky nad rodiči. Odpolední program zakončily oddílové hody, tentokrát kajčí, při
nichž došlo i na prohlížení kronik. To se objevily i Bára Č., Kačka N., a Pavla H. Rozdávala se i
oddílová trička, dostali je Kačka K., Eliška, Tonda a Áki. Na tričko má nárok při slavnostní příležotosti
ten, kdo se účastní programu aspoň tři měsíce a byl nejméně na jedné víkendovce.
K tak významným narozeninám patří i setkání současných a bývalých členů. Potěšilo mě, že se
mnohé současné Kajky zdržely a viděly bájné osobnosti z oddílové historie. Byli to Verča M., Zuzka
K., Jitka H., Terka H., Maruška, Bára N., Rosnička, Pecin, Vašek, Petr N., Ondra, Michal V., Michal H.,
Jirka P., Přemek, Milan B. a další naši příznivci. Současné Kajky se postupně vytratily, ale „staré páky“
se zdržely hluboko do noci, až spíše do rána. O tom nemám mnoho zpráv, úderem půlnoci jsem
vyrazil k domovu…
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Sčítání netopýrů
Na letošní sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 9. března
se urodilo nejvíce Kajek a jim blízkých dětí v historii, a to sčítáme od
roku 2001! Byli tam Klára K., Anička, Berenika, Klára A., Tereza Č.,
Nikita, Laura, Simona, Majda, Eliška, Kačka K., Josefína, Zoe, Anička
Voj., Vilda, Áki, Niels, David, Štěpán V. a jeho bratranec Fanda.
Protože byl letos konec zimy poměrně teplý, netopýrů jsme našli
méně než v předchozích letech, ale stále více než v počátcích
sčítání. Překvapivě hodně netopýrů velkých se skrývalo ve spárách
mezi výztužemi štoly, takže Kajky dokonce vydržely déle než obvykle
škvíry pečlivě kontrolovat. Letošní výsledky vypadají takto: 366 netopýrů velkých, 4 netopýři černí,
13 netopýrů vodních, 1 netopýr dlouhouchý, 4 netopýři řasnatí, 1 netopýr večerní, 1 netopýr pestrý,
1 netopýr brvitý a 5 vrápenců malých, celkem tedy 396 kusů. Dlouhodobé celkové výsledky shrnuje
tabulka:
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ks

117

176

244

118

177

122

150

208

338

378

6

426

361

606

584

715

903

725

597

396

I letos jsme nevynechali vedlejší chodbu, do níž se leze po žebříku, poobědvali jsme v oknech
Malé Ameriky, nezbedníci zvoněním přivolávali Hanse Hagena a v některých štolách bylo bahno,
i když méně než obvykle. Poté, co jsme se opět dostali na denní světlo, předali jsme jednu
nejmenovanou účastnici rodičům, protože zvracela (ale tolik chtěla jet, že ráno doma nic neřekla),
a ostatní vyrazili k Mexiku a Velké Americe, vše bez vstupních víz v cestovních pasech, ba dokonce
bez pasů. Haldy u Velké Ameriky, na nichž jsme loni běhali, už zmizely. Autobus na Zličín jsme stihli,
horší to bylo při přestupu. Autobus do Hostivice nám ujel a při čekání na další se někteří tak zapomněli
při nakupování (desetiminutová rezerva v čase srazu vůbec nestačila), že jsme málem nestihli ani ten
další. Nakonec ho však doběhly i zmrzlinářky, jen zmrzlinu nemohly dojíst…

Jarní úklid u Hostivických rybníků

Po několika skromnějších úklidech jsme se tentokrát u Kaly sešli ve slušném počtu celkem
36 uklízečů, mezi nimiž nechyběly Kajky Honza Z. (na schůzky již nechodí), Simona, Laura, Zoe
a Tonda, rodiče a sourozenci Kajek i bývalé Kajky jako Vašek, Pecin a Michal V. Tonda se přidal
k Vaškově rumové skupině (trasa k Sobínu, kde se nachází nejvíce lahví; skupina pak zvládla i úklid
v Sádkách, kde jsme delší dobu nebyli), holky spolu obešly kus Kaly. Hodně si užila skupina, co
uklízela za panely u hřiště pod hrází Litovčáku. Zde naplněné pytle se mi nevešly do auta, musel jsem
se ještě vrátit. Souběžně probíhal úklid u Břevského rybníka organizovaný jinou skupinou, dohromady
jsme naplnili celý kontejner o objemu 10 m³. Úklid jsme úspěšně zakončili opečením buřtů a jiných
poživatin u klubovny (třeba Tonda opékal svou pizzu).
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Velikonoce ve Velharticích
Staré Kajky měly řeči, že jsme dlouho nebyli na Šumavě, tak jsme tam vyrazili – ovšem bez
nich. Velikonoční výpravy do Velhartic se zúčastnily kromě Jiřího, co si to vymyslel, jen Berenika,
Linda, Simona, Laura a Zoe.
Na Zelený čtvrtek 18. dubna jsme se vydali vlakem přes pražské hlavní nádraží a Plzeň do
Nemilkova. Aby cesta lépe utíkala, naučili jsme Lauru a Simonu pistolky a došlo i na slovní fotbal a na
nádraží na šlapání nohou. Z nádraží Nemilkov vedla cesta pěšky do Velhartic. Věci jsme si nechali
odvézt autem, takže horlivé Kajky mohly sbírat odpadky v příkopech, až jim došla zásoba tašek. Našli
jsme také mrtvou červenku. V Nemilkově jsme měli domluvenou prohlídku opravovaného zámku.
Berča s Lindou (později se staly vládkyněmi svého panství Berlindov) plánovaly, co by kde vytvořily,
a byly překvapeny, že majitelé mají stejné úmysly. Viděli jsme starý zámek, kde se postupně objevují
různé vrstvy historie. A koho by zrovna nezajímaly stavební prvky, mohl se podívat na sbírku panenek.
Ve Velharticích jsme nakoupili a ubytovali se v šatnách fotbalového hřiště. Věnovali jsme se hledání
larev hmyzu v říčce Ostružné (nejvíce zde bylo larev chrostíků), přípravě dříví na oheň, ringu a poté i
vaření večeře. Po setmění jsme se došli cestou-necestou ke hřbitovu se starou, gotickou kaplí. První
noc byla i přes zapnuté topení chladná, ráno mnozí ani nechtěli dospat.

Velký pátek patřil Velharticím. Na hradě jsme stihli první ranní prohlídku a vybrali jsme si gotický
prohlídkový okruh, takže jsme mohli přejít po jedinečném mostě spojujícím přes padací mosty hlavní
palác a předsunutou věž. Na výstavě o Buškovi z Velhartic, Karlu IV. a jejich době si Berča a Linda
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postavily Berlindov a všichni zjistili, že dokáží zvednout kámen vážící 45 kg. Pod hradem se nacházejí
jednak skály lákající k lezení, jednak staré chalupy. Při jejich prohlížení jsem neměl nikoho vidět, což
se povedlo tak dobře, že jsem musel Kajky nakonec jít hledat. Přes zastávku na malinovce, kterou
v hospodě neměli, jsme se dostali až do muzea minerálů, které patří mé spolužačce Mirce a jejímu
manželovi. V něm si každý vyrobil skleněný korálek, jen na podrobný výklad o jednotlivých nerostech
nedošlo. Připojili jsme se k vycházce po okolí, při níž jsme našli keltskou duhovku (zlatou minci –
Kajky tvrdily, že si to průvodce Libor dobře připravil) a nakonec jsme se podívali do staré štoly na
těžbu stříbra, v níž ještě spal jeden vrápenec malý. K večeři jsme opékaly buřty, nejmenované Kajky si
raději namíchaly své polévky.
Ta pořádná Šumava je někde výš než Velhartice, a tam jsme se vydali na Bílou sobotu. Nejprve
jsme se ovšem prošli na 5 km vzdálené nádraží. Vlak a výlukový autobus (Linda si vybrala sedačku,
která v zatáčkách vyjížděla do uličky, což ji nadchlo) nás dovezl až na Špičák, do míst, kde ještě ležely
zbytky sněhu. Mířili jsme na Černé jezero, největší a nejvýše položené české jezero, a stejný nápad
měla spousta dalších výletníků. V jezeře si Kajky omyly nohy, doufejme, že tím neotrávily zdejší
vzácné rostlinstvo a živočišstvo. Cesta k druhému, Čertovu jezeru pokračovala stoupáním průsekem
dosud skoro souvisle pokrytým sněhem. Nejenže se všem povedlo nahoru na rozvodí Baltského
a Černého moře vyšplhat, ale nahoře jsme se dokonce po delším snažení zase všichni sešli. Na
Čertově jezeře ještě byla část hladiny zamrzlá. Cesta zpět na Špičák proběhla bez větších problémů,
jen s jedním bolavým břichem. Na nádraží přišla vhod malinovka. Z nádraží Nemilkov jsme se domů
dostali autem, takže jsme uvařili špagety a mohli jít spát.

Nedělní výprava směřovala do Hor Matky boží. Ve Velharticích jsme se stavili v muzeu betlémů
a nejvíc jsme si užívali cestu kolem Ostružné z Velhartic k bývalé chatě známého herce Jana Wericha.
Dvakrát jsme z cesty odbočili do skal a zase zpátky. Cestou také holky pletly věnečky z pampelišek.
Za Horami nám pomalu docházela voda, zachránili nás chalupáři v Cihelně, kteří k vodě přidali
i výtečný mazanec a čokoládu. Návrat zpět po červené značce jsme svěřili Zoe, z níž se tak najednou
stala nejrychlejší účastnice. Berča a Linda slíbily noční hru, s přibývající tmou však Simonina, Lauřina
a Zoeina odvaha rychle opadala. Nakonec jsme místo samostatné výpravy menších šli k pokladu
společně. Předtím ještě holky ozdobily velikonoční vajíčka a Jirka schoval vrbový proutek tak dobře,
že ho holky nenašly.

K velikonočnímu pondělí patří pomlázka. Snahy vyhnout se jí byly veliké, ale marné. Čekal nás
úklid a pak jsme se vydali opět na vlak. I když si někteří přáli zpoždění, abychom se s Berčou mohli
rozloučit až na hlavním nádraží, přestup na Smíchově jsme zvládli a domů jsme dojeli včas.
Spotřeba pečiva na akci nesplnila očekávání, domů jsme vezli množství rohlíků a zbyly i dva
bochníky chleba. Jídlo sice Jirka zapomněl na nádraží rozdat, ale už je o něj postaráno. Chleba je
sněden a z rohlíků se stala strouhanka…
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Středočeský Zlatý list
I v letošním roce jsme získali pořádání středočeského Zlatého listu, které proběhlo netradičně
již koncem dubna. Kolo se podařilo jednak díky péči Lenky z kladenského gymnázia o zajištění
odborníků, jednak díky osvědčenému výpočetnímu středisku Adam – Bára V., které v neděli doplnila
ještě Linda péčí o odborníky na stezce.
Kajky tentokrát nasadily do bojů jedno družstvo mladších. První hlídku tvořili Linda, Vilda a Zoe,
druhou pak Anežka, Jofka a Tonda. O výkonech na stezce mnoho nevím, takže se musíme spokojit
s výsledkem: Kajky získaly čtvrté místo, stejně jako loni. V mladších vyhrály Cukety z říčanského
muzea, v neděli mezi staršími pak Děti Anthraxu od mykoložky Celie.

Oddílové zprávy

•
•
•
•

•
•

Členský příspěvek za rok 2019 ve výši 400 Kč už má naprostá většina Kajek zaplacený.
Kdo má průkazku ČSOP, dostane od Jirky známku platnou do 31. března 2020 (bude přímo
vylepena na průkaz. Kdo průkaz nemá, může Jirkovi přinést fotku a on průkaz zařídí.
Kdyby snad někdo chtěl zřídit mail ve tvaru jmeno@kajky.cz, stačí, aby se domluvil s Jirkou.
Upozorňujeme všechny, kdo změní základní údaje v přihlášce (třeba datum narození nebo
bydliště), aby na změnu upozornili Jirku. Pokud by například bylo nutné uplatnit pojištění, při
neodpovídajícím údaji by mohl vzniknout problém. Průběžně také budeme aktualizovat údaje, kdo
je plavec. Podle letitých údajů z přihlášek je velká část Kajek neplavců nebo slabých plavců, což
neodpovídá skutečnosti.
V klubovně nemůžeme najít žebřík. Kdyby o něm někdo věděl, ozvěte se.
Naopak nám přebývají ponožky zapomenuté v klubovně a také pásek na batoh, který nikdo nechtěl
na Velikonocích. O chybějící věci se hlaste. Dvoje kalhoty zapomenuté v klubovně po vítání jara už
si majitelé odebrali…
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE.
25. ročník – 290. číslo.
Vychází elektronicky 1. května 2019, tištěné 2. května 2019.
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka.
Kdo první objeví v Kajčím křiku nějakou chybu, získává samolepku.
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik
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