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NON-STOP PŘECHOD REPUBLIKY 2016

Co se bude dít v říjnu?
6.10. – Oddílovka
8.10. – Výlet na Okoř
13.10. – Roznos KD
16.10. – Běh Járy Cimrmana
23.10. – Den stromů
24.10. – Sraz všech účastníků přechodu
Od 18:00 na Spirále
26.-30.10. – NON-STOP Přechod republiky
3.11. – Listopadová oddílovka
4.-6.11. – Brigáda na Opárně

Přechod Republiky 26.-29.10.
Je to již 5 let co jsme se vydali pěšky napříč celou republikou, z toho důvodu se chystáme
opět zopakovat tento jedinečný pochod, který je již 8 ročník této jedinečné akce. Začalo to
vše již v roce v roce 1981 a od té doby se pravidelně v několika letých intervalech opakuje.
Letošní rok, kdy slavíme 30 let vzniku oddílu, se vracíme k tradiční trase z nejvyššího vrchu
Šumavy Plechého na nejvyšší horu Krkonoš na Sněžku.
Předběžná trasa je spočítána na 365km za 86 hodin pro 5 skupin, které se budou pravidelně
střídat.
Nejrychlejší a nejvýkonnější skupina urazí kolem 100km v 5ti etapách. Dále bude výkonost
odstupňovaná až ke skupině pro malé děti, kde půjde například Vojta Podroužek, jako skoro
5ti letý ujde 50km v 5ti etapách.
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3A
Skupina 3B
Skupina 4

100km
78km
88km
77km
50km

5 etap
4 etapy
4 etapy
4 etapy
5 etap

Start je naplánován na středu 26.10. v 0:00 z Plechého a cíl na Sněžce bude dobit v sobotu
29.10. v 14:00.
Jednotlivé skupiny budou z Kladna odjíždět dle startu své první etapy. Některé již v úterý
25.10. v 14:27, některé až ve středu 26.10. v 11:27. Tuto informaci se dozvíte, kdy která
skupina startuje z předběžného itineráře, který bude na našich internetových stránkách.
Návrat na Kladno se upřesní, je zde varianta v neděli 30.10. po půlnoci (v tomto případě
možnost přespat do rána na Spirále) nebo až v neděli během dne. Vše závisí na tom, zda se
nám podaří zajistit ubytování poblíž cíle. Je to zatím v jednání a bude to upřesněno co
nejdříve.
Sraz všech účastníků bude v pondělí 24.10. v 18:00 na Spirále, kde se rozdají itineráře,
společné jídlo a vybavení a všichni se dozví závěrečné pokyny.
V průběhu Přechodu bude zajištěno ubytování v tělocvičnách.
Cena přechodu pro členy, které mají zaplacené zápisné do oddílu bude 800,-Kč
Přihlášky do 16. října rádcům nebo Skupikovi.
Budu rád, pokud umožníte svým dětem účast na takto jedinečné akci.
Skupik

Stránka nejen pro rodiče
Začal nám podzim. Sychravé počasí, mlhy a pomalu se obarvující listí do své
žluté a červené barvy. A společně s tím se činnost našeho oddílu rozeběhla na
plné obrátky.
Družiny se v měsíci září naučili jak zabalit batoh na výlet. A nyní v říjnu si rozšíří
své znalosti o orientaci mapy, turistických značkách a stromech.
Co se týče akcí, které nás čekají, tak ta nejdůležitější se odehraje na konci
měsíce a tou je Přechod Republiky. Akce, která se dalších 5 let nebude
opakovat. Byla by proto škoda ji propásnout. Přizpůsobili jsme trasy přechodu i
nejmenším dětem, tak abychom jim umožnili zažít s námi neopakovatelný
zážitek. Více informací v samostatném článku.
Jako možnost tréninku na Přechod se jeví ideálně jednodenní výlet v sobotu 8.
října na Okoř a do ZOO Zájezd.
Dále v říjnu pořádáme dvě akce pro veřejnost, a samozřejmě i pro děti z oddílu.
První z nich je již 25.ročník kufroběžeckého závodu do Litpákova v neděli
16.října od 15 hodin na Cimrmanském. A jak říká sám Jára Cimrman, aby to bylo
jako ze života. Tudíž se běhá s kufrem a v polobotkách.
Druhou akcí je procházka po naučné stezce Mrákavy. Během procházky si určitě
rozšíříte své vědomosti o stromech. Akce se totiž pořádá ke Dni stromů a to
v neděli 23.10.
Více o těchto akcích na přiložených letáčcích.
Rád bych Vám připomněl možnost využití oddílové slevy 17% v obchodě se
sportovním, turistickým a outdoorovým zbožím Sambarsport. Obchod je velmi
dobře zásoben veškerým vybavením, které při naší činnosti využijeme. Ať to
jsou batohy, spacáky, oblečení, čelovky a jiné. Obchod naleznete v Dělnické
ulici ve starých Kročehlavech.
Přeji Vám hezký podzim a doufám v brzké shledání na našich akcích.
Petr Skupik Soukup

Jednodenní výlet 8. 10. Okoř + ZOOPark Zájezd
Na první letošní akci se vydáme do okolí Kladna, a to konkrétně na
Okoř (kam je cesta, jako žádná ze sta) a poté se přesuneme do
ZOOParku Zájezd, kde uvidíme třeba nově pokřtěné surikaty,
tradiční lemury, ale i domácí zvířata jako kozy nebo prasata. Vlakem
dojedeme do Zákolan, odkud dojdeme na známou zříceninu. Tady se
můžeme občerstvit a dát si vynikající zmrzlinu, pěšky budeme
pokračovat přes zmiňovaný Zájezd až na Buštěhrad, odkud se
autobusem dopravíme zase zpátky domů. Celá trasa měří 14
kilometrů, takže se není čeho bát. Na Přechodu přece zvládneme
mnohem víc, no ne?
Teď už podstatné informace:
SRAZ: v 8:15 na hlavním nádraží na Kladně
NÁVRAT: vracet bychom se měli přibližně v 16:55, na zastávku
autobusu Pražská křiž. (směrem od Prahy)
CENA: 125,- (doprava + vstupné)
S SEBOU: jídlo a pití na celý den, kapesné na suvenýry či nějakou
ňamku, vhodné oblečení, plášťenku či nepromokavou bundu (počasí
poručit nemůžeme), dobrou náladu.

Brigáda na Opárně 4.-6.11.
Je to již nějakou dobu, co jsme se byli podívat na mlýnské kolo na Opárenském
mlýně.
Proto se tam vydáme na celý víkend na začátku listopadu.
Sraz: v pátek v 16:15 na ČD Kladno
Návrat: v neděli v 16:09 na ČD Kladno
Cena: 250,-Kč za ubytování, jídlo a dopravu
Na mlýně budeme pomáhat se dřevem, hrabat listí a uvidíme, co si na nás ještě
připraví paní správcová Helenka.
Práci proložíme určitě několika hrami, která nám pobyt zpříjemní a večer si
zahrajeme na kytaru. Podíváme se také, jak funguje mlýnské kolo.
S sebou si tedy zabalte: spacák, teplé oblečení, oblečení na ušpinění, šátek,
codex a hlavně dobrou náladu.
Přihlášky na akci do oddílovky 3.11. svým rádcům nebo Skupikovi
Skupik

Celoroční hra
V říjnu se ocitneme v době Velkomoravské říše. Jako úkol bude vyluštit
hlaholici, kterou dostanete na družinovce.

Ale máme tady menší změnu! Mapa bude celého světa, ne jen Evropy a
bude jedna na celý rok. Celou dobu bude na nástěnce v klubovně a
každou družinovku si můžete kupovat území- země. Cena území závisí na
velikosti, všechny ceny budete mít od začátku k dispozici.

Ještě k tomu můžete získávat body! Buď můžete zjistit informace o území
které máte, nebo chcete a potom nám (Matyášovi, Martině nebo Aničce)
svou práci odevzdat- čím více informací a zajímavostí tam bude, tím více
bodů dostanete. Nebo můžete stejným způsobem zjišťovat věci o době, ve
které se nacházíte. Tenhle měsíc to může být třeba o hlaholici,
náboženství, nebo o čemkoli zajímavém v tomhle časovém období.
Můžete to zpracovávat jak chcete. Např.: Na papír (jakkoli velký), na
počítači, formou komiksu,... Ve družině se domluvte. Na každé práci se
musí jakýmkoli způsobem podílet alespoň jedno dítě (třeba dokreslí
obrázek, také to můžou celé dělat děti, to je na vás). Body se vám budou
hodit později, ale stojí za to je získávat. Když bude nějaká práce opravdu
dobrá, můžete spolu s hodně body získat i sladkou odměnu.

Anička

Kdo se narodil v září? 
19.10. – Žužu
25.10. – Pepa
27.10. – Terka Zobka
29.10. - Míša

OKO
Stav OKA k 30. 9. 2016
stav v zářijovém časopisu
Boule

brigády a výběry

konečný stav

17

17

1020

1020

28

28

Honza L.

640

640

Honza M.

562

562

Skupik

400

400

Anička

352 +195x2 KD 15.9.

742

Jára
Pepa

Dan

1388

1388

Šimon Franěk

1248

1248

Syky

4448

4448

Martinka S.

810 +195x2 KD 15.9.

Kuba D.

312

312

Bára H.

648 +156x2 KD 15.9.

960
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