
 

 
 

Přihlašuji se na akci Kajek – podzimní prázdniny na Broumovsku 25.–30.10.2013. 

Jméno:     Souhlasím s účastí. Podpis rodiče: 

10 



 2

Pozvánka oddílu KAJKY na říjen 2013 
 

Schůzky probíhají v klubovně ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin a jmenují se takto: 

  3. října – 5. – Na strom, přes lano a po chůdách 
10. října – 6. – Draccus maximus 
17. října – 7. – NEJÍŘ 
24. října – 8. – Je libo ještě STO kliků? 
31. října – 9. – Letem celým světem 
 
Hostivická drakiáda v neděli 13. října (832.) 

Pravidelné venčení draků proběhne v neděli 13. října od 14 hodin na konci Sadové ulice. 
Draky s sebou, kdo je ochoten pomoci s organizací, přijde již ve 13:30 hodin. Akce se koná i za 
bezvětří. 
 

Podzimní prázdniny na Broumovsku od pátku 25. do středy 30. října (833.) 
Po roce je tu opět společná akce s oddílem Pterodactylus a opět podzimní prázdniny. 

Tentokrát jedeme na Broumovsko, bydlet budeme v Polici nad Metují. Kromě místa na ležení 
a kuchyňky je slíbena i tělocvična. Čekají nás tak krásná místa, jako jsou Broumovské stěny či 
Adršpašsko-teplické skály. Pokud budete mít s sebou občanské průkazy nebo cestovní pasy, vydáme 
se do Bludných skal v Parku narodowem Gor stolowych. Tématem výpravy je LABYRINT 
a nenecháme si ujít ani tradiční hydrologický Silvestr. 

Sraz je v pátek 25. října ve 14:40 hodin (odjezd 14:52), vrátíme se opět na nádraží ve středu 
30. října v 18:25 hodin. S sebou obvyklé vybavení na víkendovky s přihlédnutím k předpokládaným 
„tropickým“ teplotám. Nezapomeňte na přezutí do „obývacího pokoje“ a do tělocvičny. 

Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a účastnický poplatek 900 Kč nejpozději do čtvrtka 
17. října, případně se závazně přihlásí do neděle 20. října Jirkovi. 

 

Stalo se... 
• Na pohádkovém lese 7. září jsme potkali Vochomůrku Víta, Křemílka Báru (nebo naopak?) 

a Pacholíčka (či co?) Pavlu. Akce na náměstí se vydařila. 
• Na 24-hodinovce ve Vraném padly dvě kajčí stovky, Vítkových 108,něco km a Bářin nový 

ženský rekord 120,1 km. Báře k výsledku pomohl rodičovský teror a povzbuzování 
ostatních. Den před akcí přišla do Kajek Aneta, která hned vyrazila a zvládla velmi pěkných 
73 km. Kačka a Pavla zvládly při odpočívání a pomáhání Báře asi 55 km. Jirka si udržel svůj 
stabilní výkon 2,9 km a je šťasten, že jeho výkonnost neklesá. 

• Na městských slavnostech pomohli Kačka, Pavla a Vítek. Náborových Kajčích křiků jsme 
rozdali dost, letáky dokonce všechny. Kačce a jjí mamince děkujeme za výtečný perník. 

• Zářijová vodácká výprava na Otavu patří k nejpočetněji navštíveným v poslední době: Bára, 
Pavla, Aneta, Pepa, Adam, Vítek, Džordž a Jenda, vedení a doprava Jirka a jeho kamarád 
Pavel. V noci jinovatka, přes den slunečno, kemp jsme měli jen pro sebe, na řece jsme 
potkávali jen rybáře, co víc si přát… Koupel v Otavě si užili jen Aneta s Vítkem, ostatní se 
myli jen mastňácky v akvaparku. Vaření na ohni, k večeři dřevorubecká mňamka, v oblečení 
hodně kouře. Kotlíky jsem stihl umýt dříve, než úplně shnily… 

• Ptačí festival 5. října proběhl ve znamení ledňáčků – tolik jsem jich u našich rybníků nikdy 
neviděl. Na akci jsem ale z Kajek viděl jen Laďku. No třeba jsem se špatně díval… 

• Na kajčím webu jdou doplněny fotky do městských slavností a na novější akce také dojde. 
 

Kaj čí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

19. ročník – 246. číslo, vychází 10. října 2013 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

Kaj čí křik na internetu:  http://www.kajky.cz/kajcikrik 


