
 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka oddílu KAJKY na leden 2014 
 

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 

  9. ledna – 16. – Vánoce ještě jednou 
16. ledna – 17. – Dočká se veverka?  
23. ledna – 18. – Co dělají naši zpěváčkové? 
30. ledna – pololetní prázdniny – schůzka není 
 

Novoroční lezení v Ruzyni v neděli 26. ledna (837.) 
Lezení, o kterém jsme se bavili na první lednové schůzce, se o týden posouvá, protože na 

neděli 19. ledna má Jirka jiný program. Lezení v novém termínu si definitivně potvrdíme na schůzce 
23. ledna, kde předáme i podrobnější pokyny. Akce závisí na potvrzení od Pepy a Adama, že 
pojedou. 
 
Pololetní prázdniny na lyžích od čtvrtka 30. ledna do neděle 2. února (838.) 

Pololetní prázdniny jsme si slíbili a skutečně budou. Zatím se však nepovedlo vše domluvit. 
Pokyny k akci rozdáme na schůzce 23. ledna, ale už teď můžete s akcí počítat. 
 

Oddílové zprávy 
Členský příspěvek 

Členský příspěvek se u nás vybírá na kalendářní rok a nyní tedy nastala ta správná chvíle pro 
činnost oddílového berního úřadu. Příspěvek zůstává na stejné výši jako v předchozích letech, tedy 
270 Kč. Odevzdávejte ho nejlépe v průběhu ledna Jirkovi nebo Laďce. Řádná registrace je důležitá 
zejména kvůli pojištění členů a dále se podle počtu členů přiděluje podpora od MŠMT… Od koho 
z nových členů ještě nemáme přihlášku, dodejte ji co nejdříve. 

 
Laďka je krajem uznaný dobrovolník 

Možná už jste slyšeli nebo četli tu skvělou zprávu, že Laďka získala v prosinci ocenění 
Dobrovolník Středočeského kraje 2013. Byla jednou z 12 oceněných a tuto poctu si zasloužila za 
mnohaleté vedení Kajek i dřívějších oddílů a za přípravu celoměstských akcí, jako je třeba 
pohádkový les. Blahopřejeme. 
 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

20. ročník – 249. číslo, vychází 16. ledna 2014 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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