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Pozvánka
oddílu KAJKY
na únor 2016

Schůzky se konají v klubovně vždy ve čtvrtek
od 16:30 do 18:30 hodin.
4. února – schůzka není (jarní prázdniny)
11. února – Půst před námi
18. února – Vlajky a korouhve
25. února – Příroda staví mosty

Pololetní víkendovka od pátku 12. do neděle 14. února
První víkendovka po novém roce nás přivede do Vraného nad Vltavou, které někteří znají
například z 24hodinovky. A přestože budeme blízko od Hostivice, dostaneme se hodně daleko, až
do středověku. V Praze právě vládne král Václav IV., syn římského císaře a českého krále
Karla IV., a my jsme pouzí poddaní v jakési bezvýznamné vesničce. Když se ale vše povede,
mohou se ti nejlepší z nás stát i pány, kteří vlastní tvrze a hrady!
Výprava začíná srazem na nádraží v pátek 12. února v 17:15 hodin, vrátíme se v neděli
14. února v 17:27 hodin. Bydlet budeme v klubovně oddílu Nezmaři. S sebou potřebujete obvyklé
vybavení na víkendovky.
Kdo se chce zúčastnit, přihlásí se a zaplatí účastnický poplatek 300 Kč nejpozději na
schůzce 11. února. Uvítáme, pokud nám dáte vědět dřív.

Sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v sobotu 27. února
V sobotu 27. února budeme opět sčítat netopýry ve štolách Malé Ameriky u Mořiny. Sraz je
v 7:10 hodin na zastávce Hostivice (u Lidlu), vrátíme se v 16:31 nebo v 17:23 hodin (podle toho,
zda se povede přestup v Chrášťanech). S sebou potřebujete oblečení a obutí do bahna
(doporučujeme druhé lehké boty na přezutí do autobusu zpět), přiměřeně jídla a pití a pořádnou
baterku s nabitými bateriemi. Dále si obstaráte předem (nebo nouzově koupíte u řidiče) dvě
čtyřpásmové jízdenky (dětské po 16 Kč) nebo dvě dvoupásmové jízdenky, pokud máte Opencard
na Prahu a první pásmo.

Členské příspěvky
Kdo ještě neodevzdal členský příspěvek na rok 2016 ve výši 270 Kč, učiní tak co nejdříve.
Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
22. ročník – 269. číslo, vychází 28. ledna 2016
Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku
Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik

