
 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na zbytek června 2013 
 

Poslední schůzka se koná ve čtvrtek 20. června od 16:30 do 18:30 hodin. 

Ve čtvrtek 27. června již schůzka neproběhne. 
 
Závěrečná víkendovka na Sněžce od pátku 21. do neděle 23. června (827.) 

Po povodních se moc nehodí jet na vodu, proto jsme si již řekli, že červnová voda bude 
nahrazena „běžnou“ víkendovkou. Vzhledem ke školní akademii v pátek a předpokládanému 
menšímu počtu účastníků volíme netradiční řešení: pojedeme autem do Krkonoš, kde vystoupáme 
na Sněžku a k pramenu Labe. Velikost auta umožňuje 4 účastníky, podle předběžných ohlasů více 
neočekávám. Pokud by však počet přihlášených nedosáhl aspoň tří kusů, vedoucího nepočítaje, akce 
se konat nebude a Jirka si pojede užít závěr národního Zlatého listu. K ubytování jsem vyhlédl kemp 
u Vrchlabí, jeho součástí je i menší bazén; to se může v současném skoro arktickém počasí hodit.  

Odjedeme v pátek 21. června mezi 20. a 21. hodinou, přihlášené účastníky vyzvednu na 
dohodnutém místě (před jejich palácem…). Návrat v neděli v podvečer tak, aby Bára stihla 
i rozlučkové posezení Marešek. 

S sebou obvyklé vybavení na víkendovky. Stany vezmeme společně. Účastnický poplatek 
bude činit 450 Kč (kemp, jídlo apod.). Účastníci dobrovolně přispějí Jirkovi na plyn, ujedeme cca 
400 km, plyn stojí 1,80 Kč/km, které rozpočítáme na počet účastníků. 
 

Úřední oznámení 
• Tábor na Slovensku v Malé Fatře proběhne od neděle 25. srpna večer do neděle 1. září ráno. 

Předběžně počítám s Bárou, Kačkou, Pavlou, Vítkem a Džordžem. Pokud se přihlásí ještě 
jeden člen, získáte dvě výhody: na cestu kupé pro sebe bez vedoucího a při platbě snížení 
účastnického poplatku o získanou dotaci cca 240 Kč/osoba. Táborový Kajčí křik vyjde co 
nejdříve. 

• Minule jsme přinesli oznámení, které stále platí: Že nejsou na kajčích stránkách aktuální 
fotky? Budou, budou…  

 
 
 

Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 243. číslo, vychází 20. června 2013 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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