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2017

LEDNOVÝ PLÁN AKCÍ
5. 1. – Lednová oddílovka
7. 1. – Dršmaš
27. - 29. 1. – Lyžování ve Steinbachu
2. 2. – Únorová oddílovka

DRŠMAŠ 2017
První akcí tohoto roku bude další část mezioddílového
víceboje a bude probíhat v sobotu 7. ledna.
Budeme zde hrát floorballové zápasy v kostýmech proti
ostatním oddílům a s trochou štěstí si odneseme i trofej 
Budou hrát mezi sebou malí (pod 12 let) a velcí zvlášť takže
potřebujeme každého z Vás.
Turnaj se odehraje v Brandýsu nad Labem, kam se dopravíme
vlakem, metrem a autobusem. A večer pojedeme zpět domů.
Sraz: sobota 7. 1. v 7:00 na ČD Kladno (odjezd 7:15)
Návrat: tentýž den v 18:26 nebo v 18:41 (bude upřesněno) na
ČD Kladno
Cena: 150,- Kč (startovné a doprava)
S sebou: jídlo a pití na celý den, boty do tělocvičny, převlek
na hru – cokoli související se středověkem (rytíř, princezna,
venkovský chasník, atd.), florbalku (kdo má) a hlavně dobrou
náladu 
Doufám, že se tam s Vámi uvidím a že si pořádně zahrajeme

Pepa a Honza L.

Na běžky do Krušných hor!
Pozvánka na lyžařský víkend na saské straně Krušných hor 27. – 29. 1. 2017
Ahoj Rohatí, jako každý rok koncem ledna nabízím možnost
vyrazit na víkend na běžky do Krušných hor, tradičně za
kamarády ze saského Steinbachu. Ubytovaní budeme tentokrát
spartánsky, mimo civilizaci, v lesácké chatě Wilder Jäger bez elektřiny a vody –
pamětníci vědí, že už jsme tam jednou byli. Hlavním programem bude sobotní výlet
na běžkách a nedělní kratší lyžování/bobování. Akce je určena pro děti od 10ti let
a jak pro zdatnější běžkaře (ti si dají do těla při náročnější trase), tak pro
začátečníky. V pátek večer pro nás místní vždy chystají hostinu s krušnohorskými
dobrotami, zahrajeme na kytary a v sobotu to zas oplatíme my jim a uvaříme něco
českého.
Cestovat budeme auty, vlak tam nejezdí. Kdo může vzít auto, hlaste se co nejdříve
Helče Podroužkové na tel. 605586877, náklady na cestu se plně vrátí. Bližší info
ráda podám telefonicky.
Odjezd: pátek 27. 1. v nejdřív v 17hod nejpozději v 18:30 od klubovny, upřesním
přihlášeným.
Příjezd: neděle 29. 1. nejpozději do 17hod ke klubovně
Cena: 400,- Kč (sourozenec 300,- Kč), v ceně je cesta autem a příspěvek na jídlo
a ubytování (ubytování zčásti uhradí pořadatel, jídlo zčásti obstarává hostitel).
Přihláška: děti do 14let odevzdají do středy 19. 1., ostatní sms Helče do stejného
data, peníze vybereme při odjezdu.
S sebou: běžky, menší děti plastové ježdíky (ne boby – nevešly by se do auta),
oblečení na běžky a do sněhu, teplé převlečení do chaty, pevné nepromokavé boty,
přezůvky, spacák, karimatka, čelovka nebo jiná baterka – nutné!, průkaz pojišťovny,
občanka nebo pas, páteční večeře, svačina na sobotu a neděli (sušenka, ovoce)
Pojeďte. Těšíme se!

Helča, Boci, Vojta, Rozinka & Kulich
Podroužkovi

Závazná přihláška na „Lyžování v Krušných horách 27. – 29. 1. 2017“
Jméno:___________________________________________________
Věk ___________ Tel. č. na rodiče:____________________________
Podpis rodičů_____________________________________________

ČLENSTVÍ V ASOCIACI-TOM A KČT
V ROCE 2017
Náš turistický oddíl je jednak zájmovým kroužkem začleněným v činnosti
SVČVS Labyrint Kladno, jednak je organizační jednotkou Asociace
turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM) a současně Klubu
českých turistů (KČT).
Všichni řádně přihlášení v letošním roce do zájmového kroužku
v Labyrintu jsou oddílem registrováni také do Asociace TOM a KČT jako
mimoškolní činnost s dětmi a mládeží. Tuto registraci (120,- Kč + 20,/50,- Kč za rok + 20,- na ústředí KČT) hradí v plné výši oddíl (vždy
k začátku nového kalendářního roku). Na základě registrace jsou
oddílu poskytovány dotace na činnost, nájmy kluboven, akce pro členy i
veřejnost, kterých je během roku celá řada, ať už ve spolupráci
s Labyrintem nebo KČT, či jinými organizacemi.
Pokud se zajímáte více o turistiku, pak Vám nabízíme možnost
předplacení např. slevové karty nebo časopisu Turista a dalších výhod.
Pro děti přihlášené do zájmového útvaru Roháči Labyrint na školní rok
2016/17 lze nejpozději do 20. 1. 2017 objednat:
+ rozšířené členství (časopis Turista) za 320,- na rok 2017
+ TOP členství, případně další výhody (Alpenverain, viz dále)
Podrobnosti najdete na stránkách
- podrobnosti a výhody členství KČT www.kct.cz
- slevový systém Eurobeds www.eurobeds.cz, www.sphere.cz
- časopis Turista www.periodik.cz
Držitel modré slevové karty EUROBEDS má právo žádat slevu na
zboží nebo služby tam, kde byly pro dané období tyto výhody sjednány.
Tato místa jsou označena samolepkou, jsou zveřejněna zde na našich
www stránkách a v brožuře uživatelů slevových karet. Slevový partner
nabízí slevy na zboží, nebo služby, o které se mohou zajímat turisté.
Držitel karty se může také zúčastnit soutěže držitelů slevových karet.
Časopis TURISTA vychází 10 x ročně - na začátku každého měsíce
kromě ledna a srpna. Cena za 1 výtisk je 48,- Kč, předplatné stojí 480,Kč/rok. Členové Klubu českých turistů si mohou časopis předplatit tak,
že si ho objednají se slevou, tj. za 320,- Kč prostřednictvím svého
odboru KČT. Časopis Vám bude zasílán na adresu bydliště.
TURISTA od ročníku 2011 je k dispozici i v elektronické verzi na
www.periodik.cz, loňský celý archív (350,-) i starší ročníky (300,-) je
možné také doobjednat. Jedno ze starších čísel si zde můžete pročíst
celé zdarma na swebu.

Novinky nejen pro tomíky z KČT pro rok 2017
Od začátku loňského roku se Klub českých turistů se (na své celostátní
konferenci v dubnu 2015) rozhodl vyměnit již dlouholeté papírové
členské průkazy a plastové karty slevového systému EUROBEDS za
jednu moderní kartu, navíc propojenou s velkým českým věrnostním
(slevovým) systémem SPHERE CARD, který nabízí 10 tisíc slev v Česku
a na Slovensku.
Již od počátku roku 2016 je zrušen modrý papírový společný průkaz
KČT a Asociace TOM.
Letos se nově ruší oddílové karty EUROBEDS. Nadále budou platit slevy
na ubytování v chatách KČT, mezi něž patří i tomácká základna
Kusalíno, a to na základě členských průkazů.
Kromě toho zavádí klub „strukturované členství“, tedy tři stupně členství
s odstupňovanými členskými výhodami a odstupňovanými členskými
příspěvky.
KČT má pro své členy stanoveny tři druhy členských příspěvků:
a) příspěvky pro ústředí KČT
b) příspěvky pro oblast
c) příspěvky pro odbor
Náš odbor má zavedeny vlastní příspěvky nulové, takže tato složka
odpadá.
Oblasti stanovují různou výši příspěvků pro jednotlivé kategorie členů.
Pro tomíky jsou oblastní příspěvky tyto:
KČT Středočeská oblast: TOM junior 20,- TOM dospělý 50,(Junioři jsou v KČT do 25 let. V roce, kdy člen dosáhne 26 let, již platí
příspěvky ve výši pro dospělého.)
Členské příspěvky tomíků pro ústředí KČT se liší od druhu členství:
a) základní členství
b) rozšířené členství
c) TOP členství

20,- Kč (pro přihlášené hradí oddíl)
340,- Kč
1 150,- Kč

Druh členství se liší stupněm poskytovaných členských výhod:
a) Základní členství: možno čerpat slevy EUROBEDS www.eurobeds.cz
a slevy SPHERE CARD, což jsou slevy na nákupy zboží i služeb
u nás a na Slovensku. Podrobnosti jsou na www.sphere.cz. Dále jsou
všichni členové úrazově pojištěni, mohou si se slevou pořídit některé
typy IN karet Českých drah, dostanou slevy účastnického poplatku na
některých akcích KČT a slevy na nákup map KČT (asi 25 % ve

specializovaných prodejnách) a získají slevu na ubytování na chatách
KČT (vč. Kusalína).
b) Při rozšířeném členství dostávají členové časopis TURISTA se
slevou na předplatném – časopis budou dostávat po celý rok za 320,Kč, kdežto plné předplatné činí 480,- Kč. A také si mohou pořídit
s 50 % slevou nějakou konkrétní turistickou potřebu nebo oblečení.
c) Při TOP členství získá člen 1 mapu KČT zdarma podle svého výběru,
pak 1 aktuálně vydaný průvodce z nakladatelství Soukup a David
a turistickou potřebu jako dárek. TOP členství je o sounáležitosti
s klubem a ochotou jej podpořit i finančně.
Při vyšších druzích členství získávají členové také všechny výhody
nižšího stupně.
Členské průkazy KČT
V návaznosti na odvod členských příspěvků na ústředí ve výši 20,- Kč,
který se nově vztahuje na všechny členy – tomíky, dostanou všichni
členové svůj vlastní členský průkaz. Průkazy vystavuje ústředí a zasílá je
oblastem, při větším počtu přímo vedoucímu oddílu. Impulzem pro
vystavení průkazů je zadání údajů o členech do členské databáze KČT.
Průkaz má platnost jeden rok (resp. do konce ledna následujícího roku)
a jeho platnost bude prodloužena přelepkou, která je distribuována přes
oblasti.
Když nyní budou mít všichni tomíci své členské průkazy, nebudou oddíly
potřebovat „velkou“ oddílovou kartu EUROBEDS a její vydávání bude
zastaveno. Stejnou slevu získáte s členskými průkazy KČT.
Společné členství KČT a Alpenverein.cz
S pražskou pobočkou rakouského alpského horského spolku
ALPENVEREIN má KČT uzavřenu smlouvu o možném společném
členství. Ač je členský příspěvek Alpenvereinu vysoký, zahrnuje cestovní
pojištění ve všech horách světa, které se vztahuje i na záchranu
vrtulníkem. Slevy na alpských chatách jsou pro členy Alpenvereinu
samozřejmostí. Pokud byste o toto společné členství měli zájem, lze se
k němu přihlásit v prodejních místech Alpenvereinu, což jsou např.
prodejny HUDY sport a další místa, včetně webu www.alpenverein.cz
nebo www.kct.cz. Výhodou společného členství je sleva na členských
příspěvcích KČT ve výši 80 Kč (u rozšířeného a TOP členství).
Bližší info získáte také u předsedy našeho odboru KČT TREK Kladno
Terky Wyderky (e-mail: wyderka@email.cz).

Způsob registrace po osobní dohodě (e-mail, telefon) a placení je
přes oddíl, buď mě osobně do 20. 1. (nebo rádci, Skupikovi, na
oddílových akcích) nebo na oddílový účet. Způsob placení a výši
částky upřesním při kontaktování na e-mail nebo telefon.
Seznam přihlášených do ZÚ Roháči Labyrint na školní rok 2016/2017
Nedýrbod
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přemysl Činčura
Jaroslav Větrovec
Martina Synková
Jakub Maleček
Matyáš Činčura
Jakub Fridrich
Tomáš Musil

Jednorožci

Ostatní

1. Jan Lukacko
2. Jan Sýkora
3. Anna Marie Hajníková
4. Martin Sládek
5. Jakub Modroch
6. Štěpán Modroch
7. Jan Mourek
8. Barbora Hofmanová
9. David Mihai Prudil
10. Vojtěch Přibyl
11. Filip Tejkal
12. Jakub Tejkal
13. Miroslav Znamenáček
14. Matyáš Karpíšek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petr Soukup
Lucie Tučková
Kamil Podroužek
Helena Podroužková
Vojtěch Podroužek
Jan Myšička

Celkem: 27 osob
Do 15-ti let: 17
Do 18-ti let: 2
Nad 18 let: 8
Nepřihlášení: Josef Škodák, Běla Škodáková, Dan Franěk, Tomáš Gráf,
Anežka Pokorná
Nezaplacení a přihlášení: Filip Tejkal, Jakub Tejkal, Štěpán Modroch,
Jakub Modroch, David Mihai Prudil, Jan Sýkora
Zápisné je nutné doplatit do 15. ledna 2017!
V případě jakýchkoli dotazů, se neváhejte na mne obrátit, případně
kontaktujte rádce družin nebo vedoucího oddílu.
Lucie Tučková
hospodář oddílu

730 109 499
lutuc13@gmail.com

LEX NÁVRH Č. 1 – BESKYDY
Je na čase začít řešit, co společně podnikneme o letní
prázdniny. Rád bych se letos podíval po osmi letech do Beskyd,
krajiny lidových tradic, roubených chaloupek a přívětivých lidí.
Vyšplháme na Velký Javorník, dojdeme na Radhošť a nedaleké
překrásné Pustevny a určitě zdoláme i nejvyšší místní vrchol –
Lysou horu. Podíváme se na vodní nádrž Šanci a skončíme
v nádherném Rožnově pod Radhošťem. A třeba si dáme
i tradiční frgál či halušky s bryndzou. Během deseti dnů
urazíme kolem sta kilometrů, ale není se čeho bát, expedici
zvládnou i děti. Půjdete do toho se mnou?
Termín: 1. 7. – 10. 7. 2017
Druh tábora: putovní
Program: 7 dnů chůze, 3 dny odpočinkové (chata Polana 3. 7.,
Ostravice 7. 7., Rožnov p. Radhoštěm 9. 7.), celotáborová hra

PS: Ten Smrk třeba i vynecháme, Láďo :-D
Honza Lukacko

Lednoví oslavenci 
6. 1. Filip Tejkal
8. 1. – David Prudil
14. 1. – Honza L.
19. 1. – Matyáš Karpíšek
Stav OKA k 31. 12. 2016
V případě vkladu či výběru, i nejasností, kontaktujte mne a organizátora akce v předstihu!
Děkuji Lúca Boule tel.: 730 109 499
stav v prosincovém časopisu
brigády a výběry
konečný stav
Boule
17
17
Jára
1020
1020
Pepa
28
28
Honza M.
162
162
Skupik
400
400
Anička
1158
1158
Dan
1388
-350 Vánoce
1038
Syky
5410
-45 výlet 8.10.-550 Vánoce 4815
Martinka S.
1200
1200
Bára H.
758
-350 Vánoce
408

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

