
 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka oddílu KAJKY na květen 2014 
 

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

  1. května – 30. – Co známe o přírodě – schůzka se koná, i když je státní svátek 

  8. května – schůzka není – jsme na víkendovce 

15. května – 31. – Poslední přípravy (na Zlatý list) 

22. května – 32. – Zálesácký sedmiboj 

29. května – 33. – Schůzka na přání (ke dnu dětí, program si chystají Kajky samy pro sebe) 
 

Po mailu oznámení akce 1. května v lanovém centru se nekoná, protože se nepodařilo sehnat třetí tým, který by se 

s námi akce zúčastnil. Snad ale domluvíme jindy jinou akci s lany… 

 

Víkendovka na jižní Moravě od středy 7. do neděle 11. května (844.)  
I na další víkendovku po Velikonocích se vydáváme na dálný východ, tentokrát na jih jižní 

Moravy. Aby nám z toho jihu nebylo moc horko, jedeme do Lednice. Kolem se nacházejí rybníky 

s mnoha zajímavými ptáky a hlavně je v dosahu Pálava, vápencový hřeben s mnoha pozoruhodnými 

rostlinami. Mnohé právě pokvetou a některé z nich u nás ani jinde nerostou (takže je nepoznáme…). 

Sejdeme se na nádraží ve středu 7. května v 16:20 hodin (pozor, na místě budeme až v 21:25 

a při zpoždění vlaku až 22:40!), vrátíme se v neděli 11. května v 17:25 hodin. Bydlet budeme ve 

stanech v kempu Apollo u Lednice. Stany rozdělíme účastníkům na schůzce 1. května. S sebou 

budete potřebovat obvyklé vybavení na víkendovky a tentokrát nejen středeční večeři, ale i čtvrteční 

snídani, abychom nemuseli shánět jídlo při státním svátku hned po ránu. 

Kdo se chce zúčastnit, odevzdá přihlášku a účastnický poplatek 1 400 Kč nejpozději v neděli 

4. května. Cena je vyšší než obvykle, protože jedeme daleko a na dlouho. 
 

Středočeský Zlatý list v Hostivici v sobotu 17. a v neděli 18. května  
Letos opět pořádáme středočeské krajské kolo Zlatého listu. Tentokrát budeme mít základnu 

v areálu Sokolovny a stezka povede zelení severně od Hostivice. V sobotu soutěží mladší, v neděli 

starší. Kajčí družstvo mladších se tedy sejde v Sokolovně v sobotu v 9 hodin, vše o soutěži pochopí 

na schůzce 1. května, která bude hlavní přípravou na soutěž. Starší družstvo nepostaví, ale budou 

členy pořadatelského týmu. Přijdou podle domluvy s Jirkou, nejlépe na oba dny. Rovněž mladší 

mohou v neděli po domluvě s Jirkou pomáhat jako pečovatelé o odborníky na stezce apod. Soutěž 

bude po oba dny končit odpoledne, zřejmě mezi 15. a 17. hodinou. 

 

Přihlašuji se na akci Kajek – víkendovku na jižní Moravě od 7. do 11. května 2014. 

Jméno:     Souhlasím s účastí. Podpis rodiče: 

5 



 2

Den dětí a pohybu v sobotu 31. května  
Hostivické organizace včetně Kajek pořádají společně den dětí, letos den dětí a pohybu 

v sobotu 31. května.  
 

Oddílové zprávy 
• Podle oznámení od rodičů bude školní program řady Kajek tak plný, že nemůžeme počítat 

s červnovou výpravou na vodu ani ji třeba posunout o týden. Protože závěrečná víkendovka 

navazuje na hostivickou školní akademii, bude jen dvoudenní, náplň ještě domluvíme. 

• Na Slovensko pojedeme nejspíše na Velkou Fatru. K termínu se zatím vyjádřil jen málokdo, 

nyní se nejvíc zvažuje týden od 7. do 13. července (pondělí až neděle není nutné, délku 

můžeme uzpůsobit). 

• Stále platí, že za fotku necháme vyrobit průkazku člena ČSOP. Zatím tuto možnost využili 

Bára a Kuba a vynesla nám velmi výhodný vstup do Javoříčských jeskyní… 

• Děkujeme Pepovi, Vítkovi a Pavle za pomoc při úklidové brigádě v Jenečku. 

 

Stalo se… 
Kajky u moře 

Pokud vám to snad uniklo, strávily Kajky pár skvělých dubnových dnů na břehu rozpáleného 

moře. Jen Vítek trochu trpěl, protože a) zapomněl plavky, b) musel studovat knihu testů z češtiny 

a c) nebyl hladce oholen. Mimořádnou atmosféru této zatím nikdy neprožité akce přibližuje pár 

fotek, úplná fotoreportáž a možná i video se objeví na kajčím webu. 

 

 
 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody KAJKY HOSTIVICE 

20. ročník – 253. číslo, vychází 24. dubna 2014 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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


