
Pozvánka oddílu KAJKY na listopad 2015 
 

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin. 
  5. listopadu – Duchové a strašidla 
12. listopadu – - - / - - - / . - . / . . . / . /// 
19. listopadu – Listy a jehličí 
26. listopadu – Kam se schovají zvířátka 
 

Za pražskými pověstmi – Rychlé šípy v sobotu 14. listopadu 
Už jste to slyšeli? Ve Stínadlech se objevil ježek v kleci! 

Rychlé šípy se vydají na nebezpečnou výpravu za tajemstvím 
hlavolamu a i vy, Kajky, můžete být u toho… 

Sejdeme se v sobotu 14. listopadu v 8:40 hodin na 
nádraží, návrat předpokládáme na stejné místo v 16:05 hodin. 
S sebou jídlo, pití a špendlík se žlutou hlavičkou. Kdo má 
Opencard na Prahu a 1. vnější pásmo, vezme si ji, kdo ji nemá, koupí si po domluvě s vedoucími 
dětský zpáteční lístek na vlak do Prahy Masarykova nádraží za 29 Kč, případně jiný potřebný 
lístek. Účastníci starší 10 let potřebují průkaz dokládající, že jim nebylo 15 let. 

  

Kajčí narozeniny v úterý 17. listopadu  
V úterý 17. listopadu uplyne již 22 let od onoho slavného dne, kdy jsme na schůzce 

vymysleli, že se oddíl bude jmenovat Kajky. Takové výročí je třeba pořádně oslavit. Sejdeme se 
v klubovně v 9 hodin a čeká nás třeba další zápis k tajné listině úmluvy. Ve 13 hodin očekává-
me i rodiče, protože vypukne klání Kajek s rodiči. V mnoha soutěžích se ukáže, kdo lépe zvládá 
oddílové dovednosti – Kajky, nebo snad rodiče? Oslavy završí hody, tentokrát smetanové. 
Přichystejte si zajímavé jídlo, které má něco společného se smetanou – raději více malých kousků, 
aby mohli všichni ochutnat. Dojde i na předání diplomů za STOvku a mistra uzlování a někdo 
možná dostane i oddílové tričko. Skončíme mezi 16. a 17. hodinou. 

  

Hostivické světélkování v sobotu 28. listopadu 

Podílíme se na zajištění celoměstské akce – hostivického světélkování. Program začíná 
ve 14 hodin ve škole. 

 

Výhled na další měsíce 
 

Sobota 5. prosince – den lidových řemesel (skončíme tak, abyste stihli Mikulášskou v Sokolovně) 
Sobota 12. prosince – jednodenní výprava 
Pátek 22. až neděle 24. ledna 2016 – víkendovka, zřejmě s lyžováním 
Sobota na konci února – sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky 

 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
KAJKY HOSTIVICE 

21. ročník – 266. číslo, vychází 12. listopadu 2015 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 

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