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Kdo jsou KAJKY? 
Kajky Hostivice jsou oddílem mla-

dých ochránců přírody při Českém svazu 
ochránců přírody. V letošním roce sla-
víme již 26. narozeniny. Kromě pravi-
delných schůzek pořádáme každý měsíc 
několik dalších akcí – jedno- i více-
denních výprav, jezdíme lézt na cvičnou 
stěnu i na skály, sčítáme netopýry v jes-
kyních, sjíždíme řeky na kanoích, ale 
také pomáháme přírodě úklidovými bri-
gádami, soutěžíme či vyrazíme lyžovat. 
Prázdniny patří táboru na Slovensku, 
letos jsme putovali po hřebenech Níz-
kých Tater a splouvali Hron. Oddíl vedou 
Jirka, Laďka a další mladí vedoucí.  

 

Přidej se k nám  
Chodíš do školy, nejlépe do 2. až 5. třídy? 

Baví tě poznávání přírody? Chodíš rád na výlety? 
Chceš prožít spoustu zážitků se skvělou partou? 
Pak tě rádi uvítáme mezi sebou. 

Nejsnáze se k nám přidáš tak, že přijdeš na 
některou z našich schůzek. Ověříš si tak, zda se ti 
naše činnost líbí, a teprve pak budeme řešit 
přihlášku za člena, členský příspěvek a podobné 
záležitosti. Pokud se chceš zúčastnit některé 
oddílové akce, která není určena pro veřejnost, 
pak se nejdřív domluv s některým z vedoucích. 
 

Co se chystá v nejbližší době? 
pátek 13. až neděle 15. září – 24hodinovka Až na dno – poprvé v Hostivici 
sobota 21. září – pohádkový les (akce pro veřejnost) 
neděle 22. září – úklidová brigáda u Hostivických rybníků (akce pro veřejnost) 
pátek 27. až neděle 29. září – vodácká víkendovka 
sobota 12. října – hostivická drakiáda (akce pro veřejnost) 
sobota 19. října – ptačí festival u Hostivických rybníků (akce pro veřejnost) 
pátek 25. až středa 30. října – podzimní prázdniny, snad u Adršpašsko-Teplických skal 
sobota 16. listopadu – slavíme 26. narozeniny oddílu 

… a možná ještě něco navíc! 
 

Kontakty 
web: www.kajky.cz 
Jirka: jirka@kajky.cz, tel. 724 209 973 
Laďka: ladka@kajky.cz 
 

 

  

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
KAJKY HOSTIVICE 

25. ročník – 292. číslo, vychází 7. září 2019 

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 

 


