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Pozvánka oddílu KAJKY na nejbližší akce
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.

Hostivický masopust v neděli 15. února
Celoměstská akce začíná v 11 hodin na náměstí a po průvodu Hostivicí pokračuje
odpoledne v Sokolovně. Doufáme, že se uvidíme s většinou Kajek a že budou mít skvělé
a ještě lepší masky, ne jak Jirka…

Lyžování na Ještědu v sobotu 21. února
A máme tady celodenní lyžování na Ještědu pro větší Kajky (menší případně po
domluvě s Jirkou). Jízdenka na skibus společná s permanentkou na vleky stojí pro dospělého 700 Kč, pro děti bude snad nižší. Kromě toho potřebuje každý průkazku PID pro Prahu
a 1. pásmo nebo dvě pětipásmové jízdenky po 40/20 Kč. S sebou lyže nebo snowboard
s příslušenstvím (hůlky, boty, helma), nějaké jídlo a pití. Sraz je v sobotu 21. února v 5:55
hodin na hostivickém hlavním nádraží, návrat asi v 19:05. Můžete se přihlásit Jirkovi nebo
nejpozději na schůzce 19. února Vítkovi.

Sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v neděli 8. března
Již 15. sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky proběhne v neděli 8. března a jsou na něj zváni i Pterodaktylové.
Odjíždíme autobusem 306 do Zličína, který jede z Hostivice od
Lidlu v 7:24, sraz je zde v 7:15 hodin. Po domluvě můžete
přistupovat po celé trase autobusu (kdo pojede z Litovic,
informuje se u Jirky na potřebné jízdenky!). Vrátíme se autobusem 306, který přijíždí v 16:23 hodin na náměstí. Vystupovat je možné opět po celé trase. S sebou dvě čtyřpásmové
jízdenky PID (dospělý za 32 Kč) nebo dvě dvoupásmové
jízdenky (dospělý za 18 Kč), pokud vlastníte průkazky PID na
0. a 1. pásmo. Dále si každý vezme vhodné oblečení do
bahnitého podzemí (klidně s sebou do batohu boty na přezutí)
a baterku nebo raději více baterek s pořádně nabitými
bateriemi. Hodit se jistě bude i nějaké jídlo a pití.

Oddílové zprávy
•

Členský příspěvek na rok 2015 činí 270 Kč. Kdo ještě neplatil, učiňte tak co nejdříve.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
21. ročník – 259 číslo, vychází 12. února 2015
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

