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ZMĚNA: sraz v 8 hodin u klubovny,
jedeme auty, s sebou podsedák

Krajské kolo Zlatého listu v sobotu 21. května
V sobotu 21. května pojede šestičlenné družstvo mladších (tým byl domluven na schůzce
19. května, pokud by se něco měnilo, dejte hned vědět Jirkovi 724 209 973) na středočeské
krajské kolo Zlatého listu, které se koná ve Vraném nad Vltavou. Sraz je v sobotu 21. května již
v 6:10 hodin na nádraží. S sebou potřebujete běžné vybavení na jednodenní akce včetně pořádné
svačiny (ale víc než dvanáct řízků Kajky obvykle během dne nesnědí) a dva pětipásmové lístky
PID (dětský je za 20 Kč, dá se koupit i v automatu na nádraží, pokud nebude porouchaný). Tento
lístek se hodí i těm, co mají Opencard jen na Prahu, dva samostatné lístky nevyjdou levněji. Na
sebe si vezměte kajčí tričko! Vrátíme se v sobotu v pozdních odpoledních až večerních hodinách
podle toho, jak skončí soutěž a pojedou vlaky.
V sobotu 4. června se bude konat den otevřených dveří v Jirkově práci. Loni se byla podívat
Anička, nejvíc se jí líbily živé ryby. Pokud se letos najde někdo z velkých Kajek jako doprovod,
výpravu si zopakujeme.
Zda se bude závěrečná víkendovka konat 17. až 19. června, nebo 25. až 26. června, ještě
upřesníme podle domluvy s velkými Kajkami.

K táboru na Slovensku
Konání tábora na Slovensku je plánováno po dohodě s Kajkami na týden od 15. do
21. srpna. Odjíždět budeme nejspíše v sobotu 13. srpna pozdě večer, vrátíme se v neděli 21.
srpna ráno. Přesný den odjezdu a návratu se ještě může změnit, pokud to budou někteří účastníci
potřebovat. Akce je určena pro Kajky starší 10 let. Místo, kam tentokrát vyrazíme, je zatím
otevřené. Uvažuji o Západních Tatrách a Oravě, ale volba místa bude záviset na tom, zda se
podaří najít vhodné místo k bydlení.
Zatím hlásili Anička a Adam J., že termín koliduje s jiným táborem. Nepodařilo se však najít
jiný vyhovující týden, tak snad se jim povede věc vyřešit a pojednou s námi do slovenské divočiny.

Zpravodajství Agentury JJP
(Jeden Jirka povídal)
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Podle zaručených zpráv z PrahyHolešovic se bývalý člen Kajek Ondra
řečený Filozof připravuje na promoci.
Studuje (překvapivě) filozofii v Oxfordu.
V průběžném pořadí intenzity řevu po
úrazu zatím vede Linda (prsty ve dveřích
na Velikonocích) před Anežkou, která se
na jedné ze schůzek při hře srazila
s Adamem M. a hlavně s jeho brýlemi.
Vedení oddílu uvítá, pokud se k účasti
v této soutěži nebudou hlásit žádní další
zájemci.
Bývalý člen Kajek Michal V. se chystá na
oslavu svých 30. narozenin. Naplánoval
úžasnou akci, na které bude zpravodaj
A-JJP chybět, protože se koná v době
hostivického dětského dne.
Svoji tvrz navštívily a získaly tak další
kopy grošů Anička a Linda. Obě si
shodně stěžovaly na dobíhání vlaku.
Obě se jako první staly zemany a mají
své šlechtické erby.
Anička nachystala k představení naší
činnosti na letošním Zlatém listu několik
obrázků. Jeden z nich na ukázku
přinášíme v tomto časopise.
Také jste si všimli, jak někteří členové do
svého týmu na různé hry volí stále stejné
osoby? Tak třeba J. má slabost pro M. …

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody
KAJKY HOSTIVICE
22. ročník – 273. číslo, vychází 19. května 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

