
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na říjen 2014 
 

Schůzky probíhají vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v klubovně. 
Schůzka se koná i ve čtvrtek 30. října, kdy je v hostivické škole ředitelské volno. 
 

Drakiáda v sobotu 11. října 
Drakiáda proběhne v sobotu 11. října od 14 hodin na konci Sadové ulice. Kdo slíbil pomoc 

při pořádání akce, je očekáván na konci Sadové ulice již ve 13:30 hodin. Akce bude trvat asi tak 
dvě hodiny. Věříme, že Kajky nepomáhající se soutěžemi si přinesou ty nejlepší draky, nejlépe 
vlastní výroby… 
 

Lezení v Ruzyni v neděli 19. října 
Až z Ráje se ozval Pepa a nabízí lezení v Ruzyni, předběžně jsme se bavili o neděli 19. října. 

Pokud vše opravdu domluvíme, podrobnější pokyny se dozvíte na schůzce 17. října, těsně před 
akcí. Lezení přeje připraveným… 
 

Podzimní prázdniny v Jeseníkách od pátku 24. do středy 29. října 
Na podzimní prázdniny pojedeme stejně jako v minulých dvou letech s pražským oddílem 

Pterodactylus (www.pterodactylus.cz), který tentokrát dohodl ubytování ve Velkých Losinách. 
Pokračujeme tedy v letošním zacílení velkých víkendovek na Moravu (Olomouc na Velikonoce, 
Lednice na slavné májové dny). Věřím, že se na podzimky budete těšit do školy, protože v ní 
budeme bydlet. Velké Losiny jsou známé ruční výrobou papíru a hlavně čarodějnickými procesy. 
A možná vylezeme i na samotný Praděd! 

Sraz je ve středu 24. října v 16:15 hodin na hostivickém hlavním nádraží, vrátíme se na 
stejné místo ve středu 29. října v 19:05 hodin (případně dříve, pokud se tak dohodneme 
s Pterodaktyly, ale v hostivické škole je volno až do konce týdne). S sebou obvyklé vybavení na 
víkendovky, důležité jsou přezůvky, potřebujete i jídlo k večeři, společně jíme od sobotního rána. 
Přespříliš čistotné Kajky varuji, že bude k dispozici sprcha. Pro Vítka: k dopravě užijeme služeb 
Českých drah, a. s. 

Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč na schůzce 
16. října, případně po domluvě s Jirkou později. 
 

 

 
Přihlašuji se k účasti na podzimních prázdninách oddílu Kajky  
ve Velkých Losinách od 24. do 29. října 2014 
 
Jméno:      Souhlas rodiče s účastí (podpis): 

9-10 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

20. ročník – 256. číslo, vychází 9. října 2014 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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


