1. číslo
Ročník XXVIII.

Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

Září 2016

PLÁN AKCÍ
8.9. – První oddílovka
15. 9. – Roznos KD
17. 9. – Bitva na Hrádku
24. 9. – Setkání na kopci Roháč
Zveme Tě na Potlach k 30 letům oddílu v sobotu 24.9. od 18 hod na
vrcholu kopce Roháč 352 m n. m. v Kokořínsku
Souřadnice N 50.4859897 E 14.5126067
Setkáme se, zahrajeme si a zazpíváme. Spacák a károšku s sebou.
Boci

6. 10. – Říjnová oddílovka
8. 10. – Jednodenní výlet
13. 10. – Roznos KD
16. 10. – Běh Járy Cimrmana
23. 10. – Den stromů
26. - 30. 10. – NON-STOP Přechod Republiky
(Informace o této speciální akci naleznete v časopise)

Stránka nejen pro rodiče Roháčů
Sešel se nám rok s rokem a máme tu opět začátek nového školního roku. Společně
s tím nám začíná i rok oddílový. Letos chystáme opět spoustu akcí pro malé i velké.
První akce, na kterou bych Vás rád pozval, bude schůzka Rodičů s vedením oddílu,
která se bude konat po oddílové schůzce ve čtvrtek 6. Října od 18:30 na Spirále. Rádi
bychom probrali jaké akce připravovat, aby pro děti byli zajímavé a zvýšili bychom tím
účast na akcích.
A dále již budu zvát spíše Vaše děti a to jednodenní výlet do okolí Kladna v sobotu
října.

8.

Nebo i na náročnější akci a to NON-STOP Přechod ČR o podzimní prázdniny. Ale
nebojte, není to tak úplně non-stop. Jedná se o štafetu, kdy se 5 skupin pravidelně
střídá na cestě mezi nejvyšším vrcholem Šumavy (Plechý) a Krkonoš (Sněžka) s tím, že
trasy jsou přizpůsobeny i mladším dětem. Nejdelší délka etapy pro děti bude 14km. Je
to možnost jak ukázat dětem fungování ve skupině a naučit je se o sebe postarat. Celou
dobu s nimi bude vedoucí starší 18let. Více informací pak v samostatném článku
v Horáci.
Dále pak také v říjnu připravujeme akce pro veřejnost a tou jsou Běh Járy Cimrmana
v neděli 16. 10. a Den Stromů 23. 10.
Nyní se dostávám k zápisnému a přihláškám. Letos máme malou změnu a poprosíme
Vás o přihlášení do oddílu přes webové stránky SVČ Labyrint a platbu na jejich účet, dle
pokynů, které Vám přijdou do e-mailu po přihlášení. Cena pro nové děti je 1250,-Kč,
pro děti, které s námi chodí již déle než jeden rok, tzn., zaplatili jedno celé zápisné,
také zaplatí na Labyrint částku 1250,-Kč a my jim pak uděláme slevu 200,-Kč z ceny
první akce, na kterou pojedou.
Družinové schůzky budou probíhat v týdnu od 12. září a to následovně:
- Úterý 17:00 – 19:00
děti 10-14 let
vedoucí Přemek Činčura
- Středa 16:00 – 18:00
děti 6-10 let
vedoucí Jan Lukacko
V případě, že by Vám termín schůzek nevyhovoval, můžeme si individuálně domluvit.
Přeji Vám hezký zbytek léta a doufám, že se potkáme na některé z našich akcí.
Petr Skupik Soukup

NON-STOP Přechod Republiky 26. - 30. 10. 2016
Non-stop přechod ČR je náročná
sportovní akce, při které budeme
překonávat štafetovým
způsobem v pěti skupinách
vzdálenost 380 km za 96 hodin.
Trasa bude startovat na nejvyšší
místě Šumavy, vrch Plechý (1 378
m.n.m) a její cíl bude na nejvyšším místě ČR – Sněžce (1 602 m.n.m.)
Během Přechodu absolvuje každá skupina několik tras o průměrné délce
každé 15 km. Mezi jednotlivými trasami se skupiny přepravují prostředky
veřejné dopravy, tzn. pravidelnými vlakovými a autobusovými spoji.
Trasy a rychlostní průměry budou přitom přizpůsobeny jednotlivým
skupinám a zejména věku účastníků tak, aby s námi mohly jít děti zhruba
od osmi let. Každá skupina bude mít svého dospělého vedoucího, který
zodpovídá za její členy a dbá na to, aby zejména při nočních trasách
skupina šla pohromadě a nebyla ohrožena bezpečnost účastníků. Trasy
povedou po značených turistických trasách, částečně po méně
frekventovaných silnicích.
Logistiku akce zajišťuje doprovodný automobil, který skupině, která je
zrovna na trase přepravuje zavazadla z místa startu své etapy do cíle své
etapy.
Naším cílem bude taktéž porovnání značení turistických cest a mapových
podkladů. To pak poslouží jako podklad pro zajištění případných
nedostatků.
Pokud máte zájem se zúčastnit dejte vědět svému rádci nebo přímo mě
nejpozději do konce října, dle předběžně přihlášených budeme zvát
kamarády oddílu či veřejnost.
Cena za celou akci bude 800,- Kč
Skupik

Celoroční etapová hra – Cestování v čase
Letošní celoroční hra se bude odehrávat v různých časových obdobích historie
Evropy. Od pravěku až po moderní dějiny.
Během roku bude každý měsíc představovat jedno historické období a tomu
bude odpovídat i náplň činnosti. Taktéž i úkol měsíce.
Během své činnosti budeme za účast na akcích, družinovkách za plnění úkolů,
výhry v hrách apod. získávat platidlo Šámes. Pomocí Šámesů se pak následně
budou kupovat území Evropy, která se budou vyvíjet i dle časových období
historie.
Důležitý je samozřejmě i název kmene (družiny), který je potřeba pro vstup do
hry. Každý člen družiny pak bude mít následně své jméno odvozené od názvu
kmene. Např. pokud se bude kmen jmenovat Jahodové Koblížky, tak člen bude
mít své jméno Mareček Jahodový Koblížek, apod.
Vyhodnocení celé hry bude probíhat na závěrečné hře na konci června.
První úkol na měsíc září je vyrobit si svůj vlastní pytlíček na Šámesy.
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HOP TROP - Amazonka
1. Byly krásný naše Aplány,
byla jsi můj celej C#misvět,
Hmi

čas je vzal a nechal Arány,

staHmirší jsme jen o pár Elet.
2. Tenkrát byly děti malý,
ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej,
i když si tak neříká.
®: Nebe modrý zrcadAlí se
v F#miřece, která všechno Hmiví,
stejnou barvu jako Aměly
tHmivoje oči džínoEvý.
3. Kluci tenkrát, co tě znali,
všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali,
a já hrdě přisvědčil.
4. Tvoje strachy, že ti mládí
pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo
"Amazonka" neříká.
®:
5. Zlatý kráse cingrlátek,
jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek,
nosit dáls' ho nechtěla.
®: Teď jsi víla z paneláku,
samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla
pořád stejná, přísahám,
Hmi

pořád stejná, přísaAhám.

Kdo se narodil v září? 
2. 9. – Péťa Máma
6. 9. – Petr Piták
14. 9. – Mišo
27. 9. – Gabča

Stav OKA k 27. 8. 2016
stav v červnovém časopisu
Boule
17
Jára
1020
Pepa
28
Honza L.
1328
Honza M.
562
Skupik
400
Anička
1640
Dan
1688
Šimon Franěk
1248
Syky
4448
Martinka S.
2794
Kuba D.
312
Bára H .
648

brigády a výběry

+156x2 KD 12.5. -1000 LT

+156x2 KD 16.6. -1600 LT
-300 závěrečka

+208x2 KD 16.6. -2400 LT

konečný stav
17
1020
28
640
562
400
352
1388
1248
4448
810
312
648

HORÁC– měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno.
Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255)
Do tohoto čísla svou prací přispěli: Pepa, Skup, Anička, Martinka
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků.
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/
Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz

