
KAJČÍ KŘIK 6/2018 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na červen 2018 
 
Schůzky probíhají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 
  7. června – Dešťové kapky 
14. června – Komu je v lese dobře 
21. června – Pramen, potok, řeka 
28. června – Ať žijí prázdniny 
 
Víkendovka PROJEKT ISONUN od pátku 15. do neděle 17. června 

Další nezapomenutelná víkendovka proběhne od pátku 15. do neděle 17. června 
u Volduch u Rokycan. Akci pořádají Adam, Vítek, Bára a Kačka. Přihlášeni jsou Klára K., 
Anička, Pája, Anežka, Berenika, Linda, Eliška, Josefína a Tonda. Pokud by někdo ještě chtěl 
jet nebo naopak kdyby někdo z uvedených nejel, dejte vědět Jirkovi mailem (předá zprávu 
pořadatelům) nebo přímo Adamovi či Vítkovi. Účastnický poplatek 450 Kč se platí na srazu. 

Sraz je na nádraží v pátek 15. června v 16:20 hodin (pozor, neodjíždí se na Prahu!), 
vrátíme se opět na nádraží v neděli 16. června v 18:23 hodin. S sebou potřebujete obvyklé 
vybavení na víkendovky s tímto doporučením od pořadatelů: nezapomeňte na páteční 
večeři, láhev s vodou nejméně 1,5 litru, plavky a pořádně teplé oblečení (i když bude 
předpověď slibovat teplé počasí). 
 
Voda od soboty 23. do neděle 24. června 

Před prázdninami se ještě vydáme na vodu, uvažujeme Berounku, budou-li lodě 
(a komplikací je rovněž zrušení kempu v Nižboru). Pojedeme v sobotu 23. června ráno, aby 
všichni zvládli školní akademii, na níž se bude se svým vzdělávacím ústavem loučit Adam, 
vrátíme se v neděli večer. V případě Berounky bude účastnický poplatek nejspíše 550 Kč. 
Zúčastnit se mohou Kajky nad 10 let a dále mladší, pokud se domluví se starším 
kormidelníkem, že budou jeho háčkem (jednoduše: že mají do dvojice někoho velkého, kdo 
zvládne řídit loď). Podrobnější informace budou zveřejněny nejspíše v pondělí 18. června. Už 
teď však potřebuji, abyste se přihlásili (prosím mailem nebo SMS, ne voláním) – podle 
toho budu ze zahraniční cesty objednávat lodě. 

 
Výhled na prázdniny a začátek příštího roku 

Neděle 12. až neděle 19. srpna – tábor na Slovensku – Slovenský ráj a k tomu jeden den ve 
Vysokých Tatrách – pro členy od 10 let – táborový Kajčí křik vyjde v průběhu června 

Čtvrtek 6. září – první schůzka po prázdninách 
Sobota 8. září – stánkem se účastníme městských slavností 
Pátek 14. až neděle 16. září – 24hodinovka Až na dno ve Volduchách u Rokycan 
Čtvrtek 27. až neděle 30. září – víkendovka 
Září (bude upřesněno) – pohádkový les a úklidová brigáda u Hostivických rybníků 
Říjen (bude upřesněno) – ptačí festival u Hostivických rybníků a hostivická drakiáda 
Středa 24. až neděle 28. října – podzimní prázdniny  
Sobota 17. listopadu – Kajky slaví 25. narozeniny – přes den oslavy pro současné Kajky (úmluva, 

klání Kajek s rodiči, hody), večer velké setkání současných i bývalých členů 
 
 
 Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
 KAJKY HOSTIVICE 

 24. ročník – 286. číslo – vychází 9. června 2018 

 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 
 


