
 

Pozvánka oddílu KAJKY na nejbližší akce 
 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
 

Lezení v Ruzyni v ned ěli 25. ledna 
V neděli 25. ledna se opět podíváme na cvičnou lezeckou stěnu v Ruzyni. Sraz je ve 

13:40 hodin na nádraží, vrátíme se na stejné místo nejspíše v 16:05 hodin, případně 
o hodinu později, pokud by se nám na stěně líbilo až přespříliš. S sebou potřebujete 
sportovní oblečení do haly (tepláky apod.), obutí vhodné na chození po hale a lezení po 
stěně (tenisky apod., lezečky se dají půjčit za drobný poplatek), 100 Kč na vstupné a jízdné 
(každý si uhradí sám skutečné náklady) a podle vlastního uvážení nějaké drobné jídlo a pití 
(třeba půlku prasete a sud mléka). Lezecké vybavení bereme oddílové. 

 

Výhled dalších akcí 
V průběhu února – snad v sobotu 21. – jednodenní lyžování – termín upřesníme podle 

možností a zájmu velkých Kajek 
Neděle 15. února – hostivický masopust – celoměstská akce 
Neděle 8. března – sčítání netopýr ů ve štolách Malé Ameriky  – termín je již jistý 
Středa 1. až pondělí 6. dubna – velikonoční prázdniny 
Sobota 18. dubna – úklidová brigáda 
Čtvrtek 7. – neděle 10. května – velká víkendovka – lákaly by mě kvetoucí Bílé Karpaty 
Sobota 23. května – krajské kolo Zlatého listu, tentokrát v Říčanech – určitě chci postavit tým 

mladších Kajek (do 6. třídy), kdyby nějakým omylem vyhrál, čekal by ho týden na 
národním kole v červnu místo školy 

 

Už je pomalu potřeba stanovit termín tábora na Slovensku. Uvítal bych opět konec srpna, 
třeba od soboty 22. do neděle 30. srpna. Nebude-li lepší nápad, pak bychom mohli po šesti 
letech zopakovat Nízké Tatry. Prosím zájemce o vyjádření do konce ledna, pak bude 
vyhlášen konečný termín. 
 

7. až 10. října se bude konat kurz pro začínající vedoucí. Počítám, že se zúčastní i naše 
staré Kajky. 
 

Oddílové zprávy 
• Členský příspěvek na rok 2015 činí 270 Kč. Plaťte ho prosím co nejdříve. 
• Za novou hlavičku Kajčího křiku tentokrát může Anička. Se svým návrhem vyhrála 

nad Vítkem, jehož hlavičkám se usilovně brání oddílový babinec. 
 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody  
KAJKY HOSTIVICE 

21. ročník – 258 číslo, vychází 22. ledna 2015 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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