
 

Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2015 
 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
 
  7. května – schůzka není, jedeme na víkendovku 
14. května – Všechno lítá, co peří má 
21. května – Před Zlatým listem 
28. května – Přede dnem dětí program na přání Kajek – náměty předem vítány 
 
Víkendovka v Bílých Karpatech od čtvrtka 7. do neděle 10. května 

Prodloužený víkend se svátkem konce 2. světové války strávíme na jižní Moravě, 
v Bílých Karpatech. Bydlet budeme v kempu ve Strážnici a čekají nás louky plné orchidejí 
a možná i jeden pořádný kopec. Sraz je ve čtvrtek 7. května v 16:20 na nádraží, návrat 
v neděli 10. května opět na nádraží v 18:27, případně při zpoždění autobusu v 19:05 hodin. 
S sebou obvyklé vybavení na víkendovky, stany si rozdělíme na srazu. Čtvrteční večeři 
s sebou, na místo dojedeme až po setmění (21:22). Akce není příliš vhodná pro nejmladší 
Kajky. 

Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se nejpozději do neděle 3. května – v pondělí musíme 
koupit místenky na autobus, kterým pojedeme zpátky! Účastnický poplatek činí 1 200 Kč. 

 

Krajské kolo Zlatého listu v sobotu 23. května 
Na krajské kolo Zlatého listu, které se koná u Říčan, posíláme šestičlenné družstvo 

mladších (do 6. třídy). Složení týmu dohodneme na schůzkách (počítáme s Aničkou, Jendou 
a potřebujeme další), účastníkům sdělíme podrobnosti o odjezdu a návratu. Startovné je 
80 Kč na osobu, ale bude proplaceno jízdné. Pokud se rozhodneme jet již v pátek a zdržet 
se do neděle, dohodneme i způsob stravování. 

 

Den dětí v sobotu 30. května 

Hostivické spolky a organizace včetně Kajek opět chystají jako společnou akci dětský 
den. Plakáty s podrobnějším programem budou včas zveřejněny. 

 
 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody  
KAJKY HOSTIVICE 

21. ročník – 262. číslo, vychází 23. dubna 2015 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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