
KAJČÍ KŘIK 5/2021 
 

Pozvánka oddílu KAJKY na konec května a červen 2021 
 
Schůzky probíhají vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v naší klubovně. 
Dokud nedojde ke změně mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, je nutné doložit na 
každé schůzce čestné prohlášení dospělého člena nebo u mladších jeho zákonného zástupce, že 
účastník byl nejdéle 72 hodin před schůzkou testováni na covid-19 s negativním výsledkem, 
případně prodělal tuto nemoc nebo je očkován. Bez tohoto prohlášení není možné připustit účast 
na schůzce. Zároveň je na schůzce nutné být v respirátoru, pokud vedoucí nepovolí jinak (při 
sportování). 
 
Pravidla o čestném prohlášení a o respirátorech platí i pro další vyhlašované akce. 
 
Výprava na skály i do údolí v sobotu 29. května 
První letošní výprava směřuje nedaleko od Hostivice, ale přesto se potkáme se skalami i s údolím 
potoka. Sraz v sobotu 29. května v 9:15 na hostivickém nádraží, návrat (doufejme) stejný den 
v 16:27 hodin. S sebou obvyklé vybavení na jednodenní akce (nezapomeňte pláštěnky), 50 Kč 
a dětskou 30minutovou jízdenku za 12 Kč nebo průkazku PID pro Prahu nebo pro Prahu a 1. 
pásmo. 
 
Klubovní den v neděli 30. května 
Potřebujeme uklidit v klubovně (pavučiny na záchodě už jsem nasazením vlastní paže odstranil), 
proto vyhlašujeme klubovní den pro ty, kdo jsou ochotni pomoci. Sejdeme se v klubovně v neděli 
30. května ve 13 hodin. Co nás čeká? Vymést všechny pavučiny a další nečistoty, umýt a uklidit 
nádobí, uklidit věci v přední místnosti, srovnat sklad, snad i umýt okna a parapety… 
 
Výprava v sobotu 12. června 
Pokyny k další jednodenní výpravě vyjdou v červnovém Kajčím křiku. 
 
Víkendovka od pátku 18. do neděle 20. června 
Pokud to umožní aktuální opatření, vyjedeme v červnu k Úštěku do kempu pod stany a podíváme 
se na hrad Helfenburk, na kopec Sedlo nebo nejlépe na obě místa. Podrobnosti zveřejníme 
v červnovém Kajčím křiku. 
 
Tábor 
Letos si netroufám vyrazit na Slovensko a nabízím zájemcům (členům od 10 let) na výběr místo 
a čas. 

- Lužické hory a Ještěd (kemp Jablonné v Podještědí) 
- Jizerské hory a Frýdlantský výběžek (kemp Hejnice) 
- od soboty 14. do neděle 22. srpna 
- nebo od soboty 21. srpna do neděle 29. srpna 

Dejte vědět co nejdříve Jirkovi, ať se můžeme rozhodnout. 
 

Členský příspěvek 
Vzhledem k tomu, že začínáme až skoro v pololetí, bude letošní členské příspěvek 300 Kč. 
Prosím, odevzdejte ho Jirkovi co nejdříve. 
 

Objevena Kajkozemě! 
Soutěžte na schůzkách a na dalších akcích a získejte do své správy co největší území z této 
nádherné země! Mapa Kajkozemě visí na nástěnce v klubovně. 


