
 

Pozvánka oddílu KAJKY na prosinec 2015 
 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
  3. prosince – Andělská křídla a čertovo kopýtko 
10. prosince – Voda, samá voda 
17. prosince – Už zvoní vánoční zvonek (vánoční schůzka) 
24. a 31. prosince – Štědrý den a Silvestr – schůzky nejsou 
V roce 2016 se sejdeme poprvé na schůzce 7. ledna, na níž také vyjde lednový Kajčí křik s novou 
hlavičkou a s programem. 

 

Den lidových řemesel v sobotu 5. prosince 
Na přání přestárlých Kajek, které to ještě pamatují, obnovujeme oddílový Den lidových 

řemesel. V sobotu 5. prosince se budeme věnovat nejen předvánočním výrobám a vaření, ale také 
třeba vyřezávání věšáčků do předsíně a dalším řemeslům. Začínáme v 9 hodin, skončíme ve 
14 hodin, abyste případně stihli dětskou mikulášskou v Sokolovně. S sebou potřebujete nůž, 
chvojí, svíčku a účastnický poplatek 50 Kč na jídlo a materiál. Uvítáme, pokud nám předem dáte 
vědět, že se hodláte zúčastnit. 

 

Předvánoční procházka devonem v sobotu 12. prosince 
V prosinci bývá brzo tma, takže nepojedeme nijak daleko, pouze do devonu, tedy do 

prvohor. Snad nás trochu zahřeje, že v devonu se Čechy nacházely někde na rovníku. Čeká nás 
cesta kolem potoka a skal v místech, které neleží ani 10 kilometrů od Hostivice. Sraz je na nádraží 
v sobotu 12. prosince časně ráno, již v 8:40 hodin. Vrátíme se opět na nádraží nejspíše v 15:24 
hodin, případně, pokud bychom se zdrželi, o hodinu později. S sebou obvyklé vybavení na 
jednodenní výpravy, Opencard na Prahu a 1. pásmo nebo 50 Kč v drobných na jízdné. 

 

Vánoční schůzka ve čtvrtek 17. prosince 
Oddílové Vánoce oslavíme již ve čtvrtek 17. prosince. Čekají nás různé vánoční zvyky a na 

závěr snad dojde i na dárky. Nezapomeňte vymyslet a přinést dárky pro své oddílové kamarády 
a nějaké vánoční pečivo na ochutnání. Schůzka skončí v obvyklém čase, nemůžeme ji protáhnout, 
protože vedoucí po jejím skončení spěchají na koncert. 

POZOR, soutěž 
Jak asi víte, Kajčí křik mění každý rok hlavičku, tedy obrázek na první straně nahoře. Od 

ledna může Kajčí křik začínat tvojí kresbou! Namaluj návrh hlavičky a přines ho nejpozději na 
vánoční schůzku, kde vybereme vítěze. Hlavička musí obsahovat nápis Kajčí křik, znak Kajek 
nebo námět vycházející ze znaku, místo na letopočet 2016 a místo na pořadové číslo. 

 
 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
KAJKY HOSTIVICE 

21. ročník – 267. číslo, vychází 26. listopadu 2015 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku 

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