
 

 

 

 

 

TOM Roháči Kladno 
Chceš zažít dobrodružství, výpravy do přírody, 

zahrát si netradiční hry, nebo se třeba naučit 

rozdělávat oheň bez novin? Přidej se k nám!  

Turistický oddíl TOM Roháči Kladno pořádá nábor do nových 

družin. Hledáme nové kamarády (kluky i holky) cca od 6 do 12 let. 

Scházíme se každý týden ve středu od 16 do 18 hodin a pak 

zhruba jednou v měsíci vyrážíme na víkend ven. 

Co s námi zažiješ? Co se naučíš? 

Rádi objevujeme nová zajímavá místa v Čechách i za hranicemi. 

Letos jsme na táboře prošli Beskydy, před 2 lety Rumunský 

Maramureš. Letos nás třeba čeká štafetový přejezd na kolech 

z Kladna do Paříže. Ale rádi vyrážíme i do okolí Kladna – třeba 

hned 30. září v sobotu se pojedeme podívat na krásnou zříceninu 

hradu Jenčov, který je schovaný v lesích za Bělčí a podzimní 

prázdniny strávíme v Kounově (kousek od Rakovníka). 

Abychom se mohli v přírodě pohybovat a přežít, je potřeba o ní i 

něco málo vědět – proto se na schůzkách také učíme něco o tom 

jak se neztratit s mapou, co sbalit do batohu, jak si uvařit na ohni, 

nebo třeba jak pomoct kamarádovi se zlomenou nohou. 

Rozhodně to u nás ale není jako ve škole – můžeš se těšit na 

spoustu nových her, nebo třeba boj o vlajky, noční bojovky, zahrát 

si na vyzvědače v cizím městě a tak dál. 

Zaujalo tě to? Chceš se přijít podívat? 

Scházíme se každou středu od 4 do 6, poprvé 27.9., tak se zastav – adresa je 

Litevská 2720 (Klub Spirála). 

Můžeš také dorazit na naší první oddílovou schůzku ve čtvrtek 21.9. – 

sejdeme se ve 4 odpoledne na rozcestí Na Cimrmanském v Rozdělově. 

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nebo zavolej Skupikovi (777 618 333, 

skupik@seznam.cz). Můžeš taky mrknout na náš web www.rohaci.com. 

Těšíme se na Tebe 

 Lucka, Máca, Pepa, Honza, Jára, Láďa, Péťa, Skupik a další 
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