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Pozvánka oddílu KAJKY na říjen 2015
Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin.
1. října – 5. – Ptáci a draci
8. října – 6. – Policista, záchranář, hasič
15. října – 7. – Les = zvířátka a houby
22. října – 8. – Poslední body do STOvky
29. října – schůzka není, jsme na podzimních prázdninách
Ptačí festival a drakiáda v neděli 4. října již proběhly.

Výprava k Mikuláši Alšovi v sobotu 17. října

Kdo by neznal obrázky Mikoláše Alše? Víte ale, kde se
nachází vyhlídka, která je po něm pojmenována? Nedaleko
nejdeme i skály nazvané po zvířeti, údolí nazvané podle míry
hluku, které zde bývalo před stavbou letiště, a řadu dalších
zajímavých míst… A právě sem směřuje naše říjnová
výprava, při které možná dojde i na návštěvu výstavy
modelové železnice. Účastníky očekáváme v 8:35 hodin na
nádraží, vrátíme se na stejné místo nejspíše v 18:04 hodin.
S sebou potřebujete dvě pětipásmové jízdenky PID (dospělí
za 40 Kč, dítě za 20 Kč, dají se koupit i v automatu na
nádraží, pokud nebude rozbitý), 60 Kč na vstupy a obvyklé
vybavení na jednodenní výpravy.

Podzimní prázdniny ve Švýcarsku
od středy 28. října do neděle 1. listopadu

Podzimky společně s oddílem Pterodactylus se letos
uskuteční na pomezí národního parku České Švýcarsko
a Lužických hor. Bydlet bychom měli v tělocvičně školy,
k dispozici bude kuchyňka a sprcha. Odjíždíme ve středu 28.
října ráno, sraz je na nádraží v 7:15 hodin. Vrátíme se v neděli 1. listopadu v 18:05 hodin opět na
nádraží. S sebou obvyklé vybavení na víkendovky uzpůsobené podzimnímu počasí. S sebou si
vezměte jídlo na středu kromě večeře, kterou již budeme vařit společně.
Kdo se chce zúčastnit, odevzdá nejpozději na schůzce 22. října přihlášku a účastnický
poplatek 1 000 Kč. Akce je otevřena i pro mladší členy.

Přihlašuji se k účasti na podzimních prázdninách v Českém Švýcarsku pořádaných oddílem Kajky.
Jméno:
Souhlasím s účastí.
Podpis rodiče:

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
21. ročník – 265. číslo, vychází 15. října 2015
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

