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Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

PLÁN AKCÍ
21. 9. – První oddílovka
29. 9. – Parlament
30. 9. – Výlet pro děti i rodiče na Jenčov
info v časopise
5. 10. – Říjnová oddílovka
15. 10. – Běh Járy Cimrmana
26. - 29. 10. – Podzimní zápočtová cesta
info v časopise
2. 11. – Listopadová oddílovka

Stránka nejen pro rodiče
Sešel se nám rok s rokem a opět je tu září a začátek školního roku a s tím také začíná naše
oddílová činnost.
S tím je spojené i přihlašování do oddílu, letos je to možné následovně:
1) Elektronicky – přihlášením na stránkách Labyrintu www.labyrint-svc.cz.
Na stránkách si v kurzech, v kategorii SPORT vyhledáte mezi Outdoorovými aktivitami
kroužek Roháči a zaregistrujete se. Zde budete všichni bez rozdílu vyzváni k úhradě plné
částky 1250,- do 14 dní.
2) V hotovosti s vyplněnou přihláškou:
Přihlášky najdete v časopisu nebo dostanete ve Spirále od svého rádce nebo v kanceláři.
Dbejte, prosím, na úplné vyplnění všech údajů!
Zápisné a přihlášky vybírá Lucka vždy po oddílové schůzce: 21. 9. a 5. 10. Vybírat je mohou
i rádci, ale konečný termín pro platbu a možnost se přihlásit je 12. 10.
Strukturované členství ve školním roce 2017/18 je následovné:
Nové děti:
1250,Děti, které již loni byly přihlášené
1050,Rádci a ostatní činní
650,Pro elektronicky přihlášené máme připravené slevové šeky na akci v tomto školním roce,
proto se nebojte, nepřijdete o zvýhodněné zápisné. Je však třeba dodržet termín
odevzdání čtvrtek 12. 10. elektronicky nebo Lucce / rádci do ruky s úplnou přihláškou.
Po tomto termínu všichni bez výjimky přijdou o slevu 200,- Kč (600,-Kč). Je možné se s
rádci domluvit i na jiném dni, např. po družinové schůzce.
Doklad o příjmu na vyžádání vystavíme.
V případě dotazů kontaktujte Lucku nebo mne.
Lucie Tučková, tel. 730 109 499, e-mail: lutuc13@gmail.com
Petr Soukup, tel. 777 618 333, skupik@seznam.cz

Dále nás čekají i první akce. O těch nejbližších se dozvíte již v časopise.
Jedná se o výlet na Jenčov v sobotu 30. září. Akce je určena pro všechny členy, kamarády
oddílu, nové členy a případně i jejich rodiče. Rádi se s Vámi seznámíme a navážeme
přátelství.

V říjnu pak oddíl pořádá akci pro veřejnost, Běh Járy Cimrmana v neděli 15. října
odpoledne. Závod je připomenutím myšlenek Járy Cimrmana. Na rozdíl od Coubertenova
hesla "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" Cimrman jak známo propagoval myšlenku
"Aby to bylo jako ze života." Doslova říkal: "Bude-li vás honit policajt nebo budete-li
spěchat na vlak, také se nepřezujete do cviček a nepřevléknete do trenýrek s lampasy."
S oblibou pak pořádal závody venkovské mládeže s kufry a v zimnících. I v našem závodě
je zakázán sportovní oděv a obuv. Podmínkou jsou delší zimní kabáty a kufr, čím
starobylejší, tím lepší. Více informací o této akci na http://behjc.rohaci.com/
Dále v říjnu o podzimní prázdniny pojedeme společně na podzimní zápočtovku do
Kounova. Ubytováni budeme v místní škole, v tělocvičně. Podnikat budeme jednodenní
výlety do blízkého okolí. Současně zahrajeme spoustu her. Akci zvládnou bez problému
všechny děti.
V listopadu pak vyrazíme na brigádu na Opárenský mlýn o víkendu 11. -12. 11.
O prodloužený víkend 16. - 19. 11. se zúčastníme dobrodružné městské hry Vyzvědači
v temných uličkách, kde se potkáme i s podobnými oddíly, jako je náš.
V prosinci oslavíme společně oddílové Vánoce na hradě Helfenburk u města Úštěk.
V lednu se vydáme na víkend na běžky.
Na konci února o jarní prázdniny pořádáme zimní tábor v Jizerských horách na chalupě
v Janově. Kromě výletů na běžkách určitě postavíme i sněhuláka.
Na přelomu března a dubna si užijeme o Velikonoční svátky.
Na začátku května uskutečníme NON-STOP cyklopřejezd z Kladna do Paříže. Jedná se
o akci, kterou pořádáme jednou za 5 let. Letošní plán je smělý a věřím, že se nám povede.
Není se ovšem třeba bát, všichni jsou rozděleni do výkonnostních skupin, které se
pravidelně střídají, tudíž má každý mezi svými etapami dostatek času na odpočinek.
Nejmenší děti pojedou svou etapu vždy kolem 10 – 15 km. Více informací bude
následovat v dalších měsících.
Od října budeme také pořádat tréninky, krom prvního čtvrtka v měsíci, kdy je oddílová
schůzka. Na trénincích se budeme svědomitě připravovat, abychom tuto akci velmi dobře
zvládli.
V červnu nás čeká závěrečná akce a pak hurá v červenci na tábor.
Těším se na setkání na našich akcích.
Petr Soukup

CELOROČNÍ HRA
Milí badatelé a dobrodruhové,
rádi bychom vás uvítali na cestě kolem světa.
Společně navštívíme zákoutí světa, kde jste ještě
nebyli. Během našich výprav potkáte nové lidi
a zažijete nová dobrodružství. Během roku se
naučíte, jak přežít v jihoamerické divočině nebo jak
hravě zvládnout tisíce kilometrů na bicyklu. Celé
putování zakončíme v červnu na závěrečné hře. Ať
doputují jen samí zkušení chlapci a zkušená děvčata.
Důležité je, abyste se ve světě neztratili. Držte se
tedy své družiny. Než doplujeme na Island, který je
naší další zastávkou musíte již znát pokřik a jméno
své družiny.
Na říjnové oddílovce (5. 10.) pak pokřiky vyhodnotíme - družina,
s nejhlasitějším a nejnápaditějším pokřikem získá zaslouženou odměnu!
Vítejte v Anglii dámy a pánové. Za chvíli se vydáme na dalekou cestu. Těšte se
na výzvy, které jsme pro vás připravili,
Váš reformní klub

Mladší družina
Ahoj Rohatí, kamarádi a rodičové,
Protože teprve v tomto roce začínáme, nemohu vám napsat, co jsme vše dělali na schůzkách
a akcích. Ale mohu vám napsat něco o nás, vašich vedoucích.
Nejprve představím sebe. Jmenuji se Lucka Veinerová a budu rádcem mladší
družinky. Je mi 24 let a do oddílu jsem začala chodit jako dítě se svou sestrou Mackem, když
mi bylo asi 11 nebo 12 let. Rádci i někteří kamarádi se za tu dobu měnili. Od roku 2009 jsem
už byla sama rádcem. Poslední tři roky jsem měla od oddílu takovou menší pauzu, nebyla
jsem v něm plně aktivní.
Studovala jsem zdravotnickou školu, kde jsem i maturovala. Nyní se hodně pohybuji
ve zdravotnictví, pracuji v nemocnici jako ošetřovatelka. Studovala jsem zdravotnického
záchranáře a teď si dodělávám zdravotní sestru. Dále se vyskytuji na lezecké stěně nebo
v lanovém parku jako instruktorka. S několika kamarády z Roháčů jsem absolvovala Letní
táborovou školu ve Sloupu, a navštívila CVVZku (výměna zkušeností).
Mám ráda přírodu, ráda spím , ale také třeba jezdím na výlety, klidně i na kole.
Ráda pracuji s dětskými kolektivy, ať už tady v oddíle nebo třeba v lesní školce.
A teď se vám představí pravá ruka, kterou je Pepa Škodák.
Je mi skoro 18 let a studuji třetí ročník střední průmyslové školy zeměměřické
v Praze. Do oddílu jsem začal chodit v roce 2005 a družinu povedu třetím rokem. Také se
podílím na vedení akcí, například minulý rok jsem spoluorganizoval letní tábor v Polsku
a Jeseníkách. Někdy taky pomáhám na akcích Labyrintu. Dřív jsem se také mimo oddílu
věnoval požárnímu útoku. Baví mě jezdit na kole, fotit, ale hlavně miluju cestování.

Starší družina
Ahojte Roháči,
rádi bychom se Vám, my vedoucí, představili. Jsme 3: Macek, Jára a Honza. Začneme
u takzvané hlavní vedoucí družiny, Marcely Zanove:
S dětmi pracuji již od svých 14 let a to právě v oddílu. Dále také spolupracuji
s Labyrintem. Studovala jsem střední pedagogickou školu. Nyní mám i osvědčení
o školení pro volnočasové aktivity, známé jako K2. Do oddílu jsem vstoupila v roce
2004 jako malá holka a mohu s otevřeností přiznat, že mi pomohl pochopit, kam se
v životě chci ubírat.
Dále, má pravá ruka Jára Větrovec:
To bylo tak... v roce 2002 jsem jako osmiletý začal chodit do oddílu. Asi proto, že
mě bavilo jezdit do přírody pod převis nebo aspoň do kempu. Možná taky proto, že
byl tento kroužek suverénně nejlevnější. Jako dítě jsem působil až do šestnácti, kdy
jsem začal vést například Danečka a Pepu jako malý caparty. Tedy jako pravá ruka
Dorky, Báry a Terky, ovšem jejich maturitní vytížení způsobovalo, že jsem občas byl na
děti sám. První družinová akce vedená pouze mnou byla na Vinařickou horku. Potom
jsem se zúčastnil Letní Táborové Školy ve Sloupu v Čechách v roce 2009
a INstruktorkého KUrzu (INKU) na Polaně v Beskydech v roce 2012. A potom mám asi
pětidenní kurz pedagoga volného času garantovaný MŠMT. Ve volném čase rád
jezdím na motorce, kole, anebo je aspoň opravuji a vylepšuji. Rád také lezu ferraty
u nás i v zahraničí. K pochodu za Drakem k Svatému Jiří stavím už řadu let lanovku.
Většinou každý rok si děti pod mým vedením mohou vyzkoušet slaňování ve vestibulu
Spirály.
A má levá ruka Honza Lukacko:
Je mi 18 let a studuji na kamenném gymnáziu v Kladně. Jsem ve IV. ročníku,
takže mě na jaře čeká maturita. Mimo oddíl se hodně věnuji fotbalu, jak hraní, tak
sledování, a také rád píšu články - chtěl bych jít na žurnalistiku, také miluji cestování,
za což asi hodně můžou právě Roháči. V oddíle načínám svůj desátý rok, z toho čtvrtý
jako vedoucí, tudíž v práci s dětmi už mám určitou praxi. V letech 2013 a 2015 jsem se
zúčastnil Letních táborových škol neboli LTŠek, poprvé ve Sloupu a podruhé na
Polaně. Vypomáhám i na akcích Labyrintu, např. na Strachkrossu, Pohádkových
cestách, adaptačních kurzech.

Podzimní ZC Kounov
Ahoj Rohatí,
o podzimních prázdninách se podíváme do obce
Kounov nedaleko Rakovníka. Budeme spát
v tělocvičně základní školy. Podíváme se po okolí,
prohlédneme si záhadné Kounovské kamenné
řady a zažijeme spoustu dobrodružství.
Uspořádáme závod Drakarů,
vyzkoušíme si tradiční Islandské
tance a také se pokusíme rozluštit
vikingské runové písmo.
SRAZ: 26. 10. v 15:15 na vlakovém
nádraží v Kladně
NÁVRAT: 29. 10. v 16:15 tamtéž
CENA: 450,- Kč
S Sebou: Batoh, spacák, karimatku,
teplé oblečení, pevné boty na
výlety, přezůvky, plecháček, lžíci,
hygienické potřeby, věci na družinovku, hudební nástroj.
Přihlášky odevzdávejte svým rádcům i s penězi do 18. 10. 2017 
……………………………………………………………………………………………………………

Přihláška na ZC Kounov 26. – 29. 10. 2017
Jméno a příjmení účastníka
_______________________________________
Podpis rodiče
_______________________________________

Výlet na Jenčov
Ahoj všichni!
Prázdniny pomalu končí, ale doufám, že
už se těšíte na další akce s Roháčema!
Letošní první výlet nebude daleký, ani
náročný, a proto se doufám sejdeme
v hojném počtu :) Pojedeme se podívat do
krásného údolí říčky Vůznice, kde
najdeme i docela zachovalou zříceninu
hradu Jenčov.
Pokud mají čas a chuť vyrazit i vaši rodiče, nebo kamarádi, vezměte je
s sebou!
Těšit se můžete na příjemnou procházku i na spoustu her - některé vám
třeba napoví, o čem bude letošní celoročka :-)
Sraz: 30. 9. (sobota), Kladno, autobusové nádraží v 9:00
- jedeme do Bělče, autobus odjíždí v 9:20 - přistoupit můžete
i později, ale dejte vědět kde!
Návrat: 16:30, Kladno, autobusové náraží
Cena: 80,- Kč (doprava + oběd)
S sebou: pohodlné boty, !!!průkazku na dětský lístek na
autobus!!!, svačinu a pití, pláštěnku, věci na družinovku...
Přihlášky odevzdejte spolu s penězi svým rádcům nejpozději ve středu
27. 9.
Hlásit se můžete do stejného termínu i přímo Láďovi (lpeska@seznam.cz,
737908925)
Těším se,
Láďa

Jak si správně zabalit batoh
V měsíci září a říjnu se budeme věnovat mimo jiné i správnému balení batohu, neboli kletru
či krosně. V říjnu nás čeká první vícedenní akce, tak to bude pak i skvělá příležitost vyzkoušet
si to v praxi.
Před jakýmkoliv balením si nejdříve povolte všechny kompresní pásky a až po zabalení s nimi
celý batoh stáhněte. Bude kompaktnější a lépe se ponese. Nebude se vám různě sesouvat
v průběhu cesty.
Pro začátek pár rad
– berte si s sebou jen to, co potřebujete
– používejte takový batoh, abyste nenosili v ruce další dvě tašky věcí
– co se neosvědčilo, příště neberte (neznamená to, když jednou nepotřebujete svetr, že si
ho podruhé nevezmete)
– udržujte své věci v pořádku
– vše, co by mohlo v dešti zvlhnout, zabalte do igelitových sáčků
– sbalte vše tak, abyste lehce věci našli
– těžší a objemné věci balíme nahoru, co nejblíže k těžišti těla
– na záda balíme měkké věci
– ešus dáváme do obalu, aby neušpinil ostatní věci
– pláštěnku nebo bundu balíme nahoru, aby byla ihned při ruce

Asi je jasné, že dokonale si podle schémat v praxi zabalit nemůžete. Je třeba najít
kompromis. Je dobré střídat tvrdé věci s měkkými, batoh totiž musí být jednolitý, pokud
možno s minimem vzduchových mezer (k tomu slouží závěrečné stažení pásky).

Snažte se všechno zabalit do batohu a ne věšet to na něj, jako karimatky, boty a podobné
ozdoby. Správně zabalený batoh by měl už od pohledu vypadat hezky, kompaktně,
rovnoměrně.
Určitě neuškodí, když si tohle všechno vyzkoušíte několikrát a budete experimentovat, jak
věci nejlépe uložit. Po sbalení je třeba batoh vyzkoušet i na zádech, teprve pak se pozná,
jestli opravdu sedí.
Důležité: Když vyrážím na túru, nejsem sbalený pokud - mám plné kapsy drobností, že mi
padají kalhoty a ještě nesu v každé ruce igelitku - takhle nedojdete nikam!
Nový batoh
Pokud batoh půjdete koupit nový, neodbývejte výběr a dbejte, aby vám batoh pořádně
seděl. Ponesete ho na zádech celý den a ten další den taky ;) Takže ho neberete jako školní
tašku, která musí být samozřejmě cool. A pak teprve se řeší místo na svačinu a nějaký to
učivo.
I batoh vám může být malý nebo velký. Nosné části musí dobře sedět - nosné popruhy na
ramena a bederní pás na bedra (viz obr.). Tady bych se rád zastavil, protože vždycky potkám
človíčka, kterému nikdo neřekl, že váha batohu musí spočívat především na bederním pásu.
Tak si to pamatujte, abyste se
netrápili. Právě proto vám batoh
musí dobře sedět na zádech.
Určitě je fajn mít velký batoh, do
kterého v případě potřeby
zabalím vše, co je třeba. Tady ale
platí pravidlo: čím větší batoh,
tím více zbytečností si zabalím.

Tipy a triky na závěr


Nejčastěji používané věci (pláštěnka, svačina, mapa, pití, časopis...) dáváme do snadno
dostupných kapes batohu.
 Dříve než začneme hromádky balit do batohu, pokusíme se zredukovat jejich
velikost/množství.
 Je dobré zaplňovat duté věci (např. ešus) a volná místa různými menšími věcmi (do ešusu
jídlo), ideální jsou proto ponožky. S těmi ostatně nešetřete, to nohy vás ty dny budou
nosit :)
 Dáváte-li spacák dospod, zajistěte, aby při položení batohu nenavlhl např. od trávy.
S batohem na zádech nesrážíme spoluobčany ani kompoty v obchodech, člověk si to vážně
občas neuvědomí, takže pozor.
Skupik

ČESKÝ ŠVÝCAR
Ahoj Rohatí,
možná někteří z Vás vědí, že jsem dostal možnost jet na rok do Švýcarska. No a Honzu
napadlo, že bych mohl do Horáce psát, jak se tu mám. No a já jsem samozřejmě
nemohl odmítnout 
Pro ty, kteří nevědí, o co „jde“, tak se vám to pokusím přiblížit.
Na začátek, není to celý rok, je to školní rok, takže okolo 10 měsíců. Budu bydlet
u normální SUI (zkratka pro Švýcarsko) rodinky. Petra (mamka), Daniel (taťka), Noah
a Luis. Noah, který je stejně starý jako já, tak jede do Ekvádoru, jako já na rok. Takže
budu mít jeho pokoj a budu mít jenom jednoho bráchu Luise. Ale Noah odjíždí až 14
dní po tom, co jsem přijel (přijel jsem 18. 8. 2017) takže na chvilku mám dva bráchy.
Chodím do Kanton Schule, což je takový větší gympl. A co budu dělat po škole
a o víkendech je na mně . Takže plánuju, že budu chodit do zdejšího fotbalovýho
týmu, ale až se trošku rozmluvím. Už jsem si domluvil, že se juknu na jednu
družinovku zdejšího turistického oddílu. Jednu družinku vede Noah. Tak třeba nějaký
ty hry okoukám :D
Jelikož tuto část píšu první večer, co jsem přijel, tak se toho moc nestalo, takže
zajímavější věci budou v dalším vydání Horáce.
Budu se pravidelně hlásit do Horáce, takže si ho nezapomínejte brát na oddílovkách,
ať můžete být součástí tohodle mýho dobrodružství 

Váš Český Švýcar Syky

KOMIKS Z LETNÍHO TÁBORA
autor: Anička

KONEC KOMIKSU

Karel Plíhal – O písničce
1. Přišla Gna svět jednou k ránu za poDmoci dvou-tří sklenek,
sešit mGísto povijanu, sací pDapír místo plFenek,
žádné vrGoucí blahopřání, žDádné slzy dojetí,
tak se pEmíseň narodCila a usnDula vzápětGí.

2. Vyspala se do růžova, potom básník s něhou táty
vymyl všechna hloupá slova, z akordů jí ušil šaty,
potom ji vzal na procházku, aby lépe zvykla si
na svět, který mění masku stejně jako počasí.

3. Dováděla jako štěně, bezelstně a rozjíveně,
v lidských duších jako v jarních zahradách,
prohrabala všechny kouty, zaštěkala na mrzouty
a mladým starcům zase teklo mlíko po bradách.

4. Píseň rostla jako z vody, živila ji slova díků,
přišel podzim a s ním svody všemohoucích zahradníků,
tito páni, jinak hluší, řekli, že by mohla se
v zájmu zahrad lidských duší píseň nahrát v rozhlase.

5. Chce to jenom drobné změny, zahrady, byť stále menší,
musí býti oploceny, opatřeny zámkem zvenčí,
píseň tato příliš vnáší do zahrádek zase to,
co tam potom bujně raší, ač nebylo zaseto.

6. Chybovati, to je lidské, úpravičky kosmetické
básníkovi a té jeho písni jenom prospějí,
nejspíš bude chvilku proti, dokud se sám neoplotí,
k tomu všichni dřív či pozdějš ještě rádi dospějí.

7. Pak ji svlíkli do půl těla, zkoumali ji celí lační,
chuderka se zimou chvěla cestou na sál operační,
nebyla to žádná práce, vzít jí srdce a půl plic,
vůbec žádné komplikace, vlastně vůbec, vůbec nic.

8. Vyhnali ji pětkrát denně zase řádit jako štěně,
aby se jim jejich vzorná péče trošku splatila,
belhala se podél plotů od Prahy po Dolní Lhotu
a pak se kdesi mezi lesy navždy ztratila.

9. A básník denně brečí k ránu za pomoci dvou-tří sklenek,
píše už jen, co má v plánu pro dav mladších dorostenek,
a čas, běžec dlouhých tratí, uběhl pár koleček,
/: básníkovi dobře platí, postavil si domeček. :/

Oslavenci v září
21. 9. bude na oddílovce slavit Barča
26. 9. má narozeniny Tomáš Gráf
27. 9. si vzpomeňte na Gabču

OKO
Stav OKA k 15. 9. 2017
stav v červnu
Jára
2372
Pepa
28
Honza M. 162
Skupik
50
Dan
138
Syky
795
Martinka S. 0
Bára H.
8
Honza L.
352
Anička
820

brigády a výběry
- 2200 LEX

- 500 LEX

konečný stav
172
28
162
50
138
795
0
8
352
320
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