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Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  



PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ 
7. 12. – Oddílovka 

 
14. 12. – Trénink 

Od 16:00 na Spirále 
 

15. - 18. 12. – Vánoce na Hrádku 
Info v článku v časopise 

 
23. 12. – Svíčková s KOPRem 
Od 17:00 u Florianské kaple 

 

----------------2018---------------- 
 

2. 1. – Parlament 
Od 17:00 na @ 

 
3. 1. – První lednové družinovky 

Klasicky od 16:00 na @ 
 

4. 1. – Lednová oddílovka 
Od 16:00 na @ 

 
6. -7. 1. – Dršmaš 

Mezioddílová akce, info v článku v časopise 
 

17. 1. – Štáb k cyklopřejezdu 
Od 18:00 na @ 

 
23. 2. - 4. 3. – ZEX Janov 

Zimní expedice, info v článku v časopise 



POZVÁNKA  na  VÁNOCE NA HRÁDKU 15.-18.12.2017 

,,Na vánoce na Hradě, celý oddíl přijede“ 

Všem Roháčům a přátelům Roháčů, na 
vědomost se dává: Zveme Vás všechny na 
tradiční Roháčovskou akci – oslavu Oddílových 
Vánoc na hradě Helfenburk u Úštěka 
Sraz: v pátek 15. 12. na nádraží ČD Kladno v 16:00 
Vlak odjíždí v 16:29 směr Kralupy nad Vltavou. 
 Návrat: v pondělí 18. 12. v 16:09 na stejném místě. 

Cena za celou akci: 350Kč 
Přihlášky a peníze do 10.12.2017 svým 
rádcům,účast nutno domluvit s Péťou Sýkorovou  
(tel. 731 227 959) 
Cena s vlastní dopravou: 150,- Kč,cena na 
sobotu a neděli: 100,- kč,skok na slavnostní 
večeři: 70,- Kč 
Stravování společné: na slavností večeři vezmi: 
opečený řízek dle libosti a domácí cukroví na 
ochutnání také do batohu přibal, na páteční 
večer vlastní svačinu však nezapomeň a ještě 
uvařené vajíčko a cibuli nebo okurku jak je komu 
po chuti. 
Svoji hlavu složíš v roubené chaloupce na hradě, 
ve vlastním spacím pytli na karimatce 
Něco málo z programu: štědrovečerní večeře, 
plnění Codexu, zdobení stromečku, nedělní loupežná výprava do okolí, zpívání s kytarou, 
hledání ztracených Roháčů ve stínu Skalistých hor a možná přijde i Konrád. 
S sebou však nezapomeň: svůj kletr – do něj karimatku, spacák, teplé spodní prádlo, nůž, 
lžíci, hrníček, láhev na vodu 1,5 l, KPZtku, Codex, šátek, zápisník, propisku, teplé oblečení co 
nevadí jim ušpinění, něco na převlečení, hodí se pláštěnka, pevné boty na nohy, baterku ať 
neztratíš se v temném hvozdu, průkaz pojištěnce, čepici a rukavice proti zimě. 
Jeden malý dárek pro neznámého kamaráda, který pak pod stromečkem společně si 
rozdáme. 
To je snad všechno…prostě to co se na pořádnou oddílovou akci vozí a ještě něco navíc…….  
A HLAVNĚ NEZAPOMEŇ DOBROU NÁLADU!!!  

-Kuba Jakub- 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PŘIHLÁŠKA NA VÁNOCE NA HRÁDKU 2017 
 
Přihlašuji (jméno,příjmení) …………………………………………………dat.narození…………………….. 
 
K víkendové akci 15. - 18. 12 ,,Vánoce na Hrádku“  
                                                                                                   PODPIS……………………………… 
 

 



DRŠMAŠ 
 
Ahoj všichni, 
tímto článkem bych Vás chtěl pozvat na mezioddílovou akci Dršmaš, která bude 
probíhat o prvním lednovém víkendu (6. - 7. 1.). Místem konání je Brandýs nad 
Labem. Sjedou se zde turistické oddíly z celé republiky, a právě s nimi budeme 
hrát různé netradiční a ne tak známé hry. Pokud se nám povede opravdu 
dobře, můžeme si odvézt i pohár. Tato akce ale nebude jen o soutěžení, ale 
také o propojení s jinými oddíly. Můžete si zde najít nové kamarády, se kterými 
se budeme v rámci mezioddílových akcí potkávat, zahrajete si trochu jiné hry 
než ty, na které jste zvyklí a hlavně si užijete kopec srandy. Podstatné je taky to, 
že si na tuto akci musíme připravit převleky nebo masky na jednotné téma 
(ještě bude upřesněno na družinovkách a také v lednovém čísle). 
 
Vyrazili bychom v sobotu ráno a návrat by byl v neděli večer. Přespávat budeme 
v prostorách brandýského gymnázia společně s ostatními oddíly. Akce je 
vhodná pro všechny věkové kategorie a není nijak náročná.  
 
SRAZ: sobota 6. 1. v 7:15 na ČD Kladno 
NÁVRAT: neděle 7. 1. okolo 18. hodiny tamtéž 
CENA: cca 320,- Kč (přesná částka v lednovém čísle)  
v ceně: doprava, ubytování, strava 
S SEBOU: karimatku, spacák, sportovní oblečení na dovnitř i ven, boty do 
tělocvičny, lžíci, hrníček, KPZtku, Codex, šátek, zápisník, propisku, kostým (bude 
upřeněn), průkaz pojištěnce (stačí kopie), čepici, rukavice, dobrou náladu a 
všechno další co se na takovou akci sluší a patří  
 
Podrobné informace budou obsaženy v lednovém časopise a na webu. Pokud 
se chcete letošního Dršmaše zúčastnit, oznamte to rádcům na družinovkách 
nebo mi napište sms nejpozději do 20.12. 
 
Doufám, že se nás na této akci sejde co nejvíce a že si ji všichni pořádně užijeme  
 
Pepa 
Kontakt: 736 465 255 

 
 
 
 



Zimní EXpedice Janov 
Ahoj všichni, 

tímto prvním článkem bych Vás 

chtěla všechny pozvat na další 

super akci, a tou je Zimní 

Expedice. Důležitou informací je 

že BUDE . A kdy nás čeká? Jako 

již tradičně se bude konat o jarní 

prázdniny, tudíž pro město 

Kladno od 23. 2. do 4. 3. 2018. 

Tentokrát se podíváme do Janova v Jizerských horách. Je tam jedna 

asociační chalupa, kde budeme ubytováni. V okolí je spousta 

zajímavých míst, nějaké rozhledny, kopce na sáňkování, ale třeba i 

nějaké sjezdovky. Kousek za rohem je Liberec kam určitě vyrazíme na 

výlet. 

Byla bych moc ráda, kdyby se nás rozhodlo co nejvíc vyrazit takhle o 

prázdninách třeba na hory. V lednovém časopise se objeví jasnější a 

přesnější informace, a hlavně předběžná přihláška. A v únorovém už 

na vás bude čekat přihláška závazná.  

Rekapitulace předběžných informací 

Kdy? Od 23. 2. večer do 3. 3. večer. 

Kam? Janov nad Nisou    (odkaz na chalupu:                           

http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/31-janov-nad-nisou 

Cena? Cca 1800,- Kč 

 Lucka V.  

 

http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/31-janov-nad-nisou


Stránka pro rodiče 

Vážení rodiče, 

v prosinci se koná jedna z nejdůležitějších oddílových akcí v roce. Již přes 30 let jezdí Roháči 

slavit Vánoce na Hrádek (Helfenburk) u Úštěka, mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Hrad se 

nachází 4 km od vlakového nádraží Úštěk, odkud půjdeme pěšky s batohy na zádech. Je tedy 

nezbytně nutné, aby děti měly dobře sbaleno v jednom batohu (např. aby spacák nenesly 

v ruce nebo se jim nekýval přivázaný na batohu). Doporučuji děti vybavit kvalitní baterkou 

s novými nebo náhradními bateriemi, ideálně čelovkou. Na hradě není zavedena elektřina, 

pro vodu se musí 0,5 km z kopce ke studánce. Nicméně není třeba mít obavy. Dejte dětem 

teplé starší oblečení a ony si domů přivezou nezapomenutelné zážitky. Při slavnostní sobotní 

večeři se u stolu potkává na 60 lidí – současných a bývalých členů oddílu a jeho přátel. Další 

podrobnosti k akci najdete dále v tomto vydání Horáce. V případě jakýchkoliv dotazů se 

obracejte na rádce.  

V předvečer Štědrého dne, v sobotu 23. 12. 2017 od 17 hodin pořádáme tradiční setkání 

všech členů oddílu, rodičů dětí a kamarádů na třídě T. G. Masaryka u Floriánské kaple. 

Klábosíme, zpíváme vánoční koledy a popíjíme čaj a ti starší třeba svařák. Popřejeme si 

krásné Vánoce a už nikam nepospícháme. Jste srdečně zváni!  

Pokud hledáte inspiraci na vánoční dárky, nabízí se široká škála turistického vybavení. Roháči 

Kladno mají domluvenu oddílovou 17 % slevu v obchodě Sambarsport v Dělnické ulici v 

Kladně. 

Ráda bych upozornila na nejbližší a hlavní akce po Novém roce:  

6. – 7. 1. 2018 – Dršmaš – zábavná sportovní akce s dalšími turistickými oddíly, 

23. 2. – 3. 3. 2018 – Zimní expedice o kladenské jarní prázdniny – zděná chalupa v Janově 

nad Nisou (Jizerské hory), jezdíme zpravidla na běžky, dle možností na sjezdovky, akce bude 

přizpůsobena výkonnosti účastníků, děti si užijí sníh a horský čistý vzduch, 

29. 3. – 2. 4. 2018 – Velikonoční výprava, 

27. – 30. 4. 2018 – Cyklopřejezd Vitry – Vitry aneb Kladno – Paříž – výkonnostní akce bude 

koncipovaná tak, aby se jí mohly účastnit i děti. 

V červenci chystáme 14tidenní Letní expedici – první týden bude stálý tábor a druhý týden 

putovní. Výběru přesného termínu se můžete zúčastnit i vy, rodiče.  

PROSÍM, hlasujte o termínu tábora, referendum najdete v tomto Horáci, výsledky 

zveřejníme v lednovém vydání. 

Na závěr bych ráda zdůraznila, že čtvrtečních tréninků se může zúčastnit každý, tedy i ten, 

kdo nepojede na Cyklopřejezd. Snažíme se dětem nabídnout všestranné pohybové aktivity 

rozvíjející jejich fyzickou kondici, kterou využijí nejen na námi pořádaných akcích. 

Vážení rodiče, ráda bych Vám za celý oddíl popřála klidné a radostné Vánoce, strávené ve 

společnosti vašich nejbližších.  

Tereza Wyderka 



REFERENDUM 

Oddílový parlament č. 345 vyhlašuje rozhodnutím dne 29. 11. 2017 

referendum pro účastníky tábora v době letních prázdnin o termínu 

našeho letního tábora. 

Délka tábora je 2 týdny. První týden je stálý na některé asociační základně 

či chalupě. Odtud se bude chodit na výlety nebo se budou hrát hry v okolí. 

Druhý týden je putovní.  Budeme chodit s kletry na zádech po horách. 

Tato část bude uzpůsobena tak, aby se jí mohli zúčastnit i menší děti (trasy 

okolo 15 km a každý třetí den odpočinkový) 

Návrhy termínů jsou následující: 

  A)  1. a 2. týden v červenci (2. - 15. 7. 2018) 

 

  B)  2. a 3. týden v červenci (9. - 22. 7. 2018) 

 

  C)  3. a 4. týden v červenci  (16. - 29. 7. 2018) 

 

Hlasovací lístek odevzdávej svým rádcům nejpozději do 20. 12. 2017 

Hlasovat může každý, kdo má zájem se expedice zúčastnit. 

Po dohodě bude možné se zúčastnit jen jedné části tábora. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

HLASOVACÍ LÍSTEK – URČENÍ TERMÍNU LEX 2018 

Jméno hlasujícího:_________________________ 

Hlasuji pro návrh:_____          Podpis:__________ 



Schválený rozpočet na školní rok 2017/18 

  PLÁNOVANÉ PŘÍJMY 2017/18     

CELKEM položka konkrétně částka 

  PD-I. Výpravy 41*130,- 5330 

  Dotace na tábory LT Besykdy 9240 

  Dotace na výchovné akce 
 

0 

  Dotace Neorganizovaná mládež NEML za akce 2017 9000 

  Dotace účetního programu ESO 
 

400 

23970 Dotace A-TOM Celkem     

  Dotace na nájem   4900 

4900 Dotace A-TOM na nájem Celkem     

  Dotace materiál dotace materiál 6000 

6000 Dotace A-TOM materiál Celkem     

  Dotace zahraničí zažádáno 30000 

30000 Dotace A-TOM zahraničí Celkem     

  Dotace územní Město Kladno, Fond primátora 20000 

20000 Dotace územní Celkem     

  Dotace KČT na akci Přejezd 2018 10000 

  Dotace KČT na materiál 
 

  

10000 Dotace KČT Celkem     

  Přejezd 2018 příjmy od účastníků 25000 

  sponzorský dar 
 

10000 

35000 Přejezd 2018 Celkem     

  Půjčení materiálu   500 

500 Půjčení materiálu Celkem     

  Prodej - tradice   500 

500 Prodej - tradice Celkem     

  Dary na sociální fond dar Jiří Psotolka 12*500,- 6000 

6000 Sociální fond Celkem     

  Roznos KL deník 
 

0 

0 Brigáda Celkem     

  Úroky BÚ 10 

  Úroky SÚ 200 

  Úroky Marťan 1600 

  Úroky Úroky Radar - spláceno průběžně 1200 

  Úroky Gabča 0 

3010 Úroky Celkem     

  OKO 
 

2000 

2000 OKO Celkem     

  Zůstatky z akcí   10000 

10000 Zůstatky z akcí Celkem     

  Členské příspěvky, A-TOM, Eurobeds, Turista 3000 

3000 Členské příspěvky Celkem     

  Jiné příjmy (zápisné apod.) zápisné Labyrint 3350 

3350 Jiné příjmy Celkem     

158230 Celkový součet   158230 



 

       Hospodář oddílu Lucie Tučková 

  PLÁNOVANÉ VÝDAJE 2017/18     

  položka konkrétně částka 

  Příspěvky A-TOM 41 členů * 120,- 4920 
  Příspěvky KČT 30 členů*20,- +11*50,- +41x20,- 1970 

6890 
Příspěvky KČT a A-TOM 
Celkem     

  Materiál sekyrka malá 500 
  Materiál vařič skládací 1000 
  Materiál bomby 8x 2000 

3500 Materiál Celkem     

  CEH odměny 2000 
  CEH závěrečná hra 1000 

  CEH 
pomůcky (svítící tyčinky, čínské hůlky, 
nástěnka) 1500 

4500 CEH Celkem     

  Tradice rytíři 2x 3000 
  Tradice šátky, štíty, opravy, trička, mikiny 1000 
  Tradice nášivky 4000 

8000 Tradice Celkem     

  OKO   8000 
8000 OKO Celkem     

  Soc. a souroz. slevy LEX 1x 2000 
  Soc. a souroz. slevy OA 2x800,- 1600 
  Soc. a souroz. slevy DA 4x300,- 1200 
  Soc. fond zápisné 11x200,- 2200 

7000 Soc. a souroz. slevy Celkem     

  Vedení účtu   500 
500 Vedení účtu Celkem     

  Rádci 
 

15000 
15000 Rádci Celkem     

  Vzdělávání LTŠ 2x 900 
  Vzdělávání HVLT 1x 500 
  Vzdělávání zdravotník (Lucka V.) 1000 

2400 Vzdělávání Celkem     

  Desátky Oddílové příspěvky A-TOM 10% z dotace 6000 
6000 Desátky Celkem     

  nájem kluboven Spirála   7000 
7000 Nájem kluboven Spirála Celkem   

  družina Morčata Lucka V.) 7 dětí 700,- 1600 
  družina 1,5l srandy (Máca) 9 dětí 900,-   

1600 Fond družin Celkem     

  Administrativa poštovné, náplň do tiskárny 1600 
  Administrativa účetní program 660 660 
  Administrativa pokladník DPP 1050 

3310 Administrativa Celkem     

  Přejezd 2018 náklady na celou akci 120000 
120000 Přejezd 2018 Celkem     

  Časopis rezerva na tisk 1000 
1000 Časopis Celkem     

  Roznos KD   0 
0 Roznos KD Celkem     

  Zápisné Labyrint   0 
0 Zápisné Labyrint Celkem     

  web doména 195 
195 Web Celkem     

  Rezerva 
 

0 
0 Rezerva Celkem     

194895 Celkový součet   194895 



Celoroční hra – USA 

Určitě jste si všichni lámali hlavu s tím, kam 

vyrazíme dále. Evropu už musíme opustit, abychom 

svět stihli objet včas, a proto se vydáme na západ. 

Cesta přes oceán je zrádná, ale věřím tomu, že ji 

všichni zvládnete. Horší nástraha nás ovšem čeká na 

celnici. Pamatujte si – žádné zvířata, žádné ovoce a 

rozhodně žádné nepovolené látky! A hlavně jim 

neříkejte, že jim chceme procestovat celou zemi. ;) 

Potom už můžeme rovnýma nohama vkročit 

na půdu New Yorku, pulzujícího města, které jako 

cestovatelé nemůžeme minout. 

A protože jsme se tu ocitli v předvánoční době, tak vám Santa Claus 

možná něco nadělí. Ale to jen když s námi pojedete i na naše oddílové Vánoce. 

Tam máte šanci potkat spoustu zbloudilých duší, které kdysi také chodily do 

oddílu.  

Jo, a abych nezapomněla, tak na lednovou oddílovku, si přineste sirky. 

Budou se Vám hodit. =) 

Za reformní klub, Péťa       

 

 

  



OHEŇ 
 

 Oheň je pro nás, lidi historicky opravdu velmi 
důležitý. Je to právě oheň, který nám po spousty a 
spousty let nabízel teplo a možnost uvařit si něco 
k jídlu. Lidé se také naučili oheň používat k mnoha 
dalším věcem, používal se ke svícení v chodbách 
hradů, poháněl první vlaky a auta v podobě 
parních motorů a vždy měl také svůj význam při 
tvoření pocitu tepla a bezpečí, ať už v jeskyni či u 
krbu v trucovně na Hrádku. 
 
Znáte pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“? Samozřejmě bychom vždy měli 
pamatovat na to, že oheň opravdu umí být zlý pán a může spáchat hodně neplechy a tak 
musíme s tímto živlem manipulovat opatrně. Ale my se teď podíváme na to, jak by nám oheň 
mohl dobře sloužit a pomáhat.  
 
V dnešní době vytápěných domů a bytů už se na oheň jako zdroj tepla pomalu zapomíná, ale 
my víme, že když se vydáme někam na akci, klidně i jen jednodenní, sezení u ohně a třeba 
jen opékání buřtů je vždy skvělý zážitek, a co pak teprve na expedici, kdy člověk šlape 
s batohem celý dlouhý den, to pak posezení večer u ohně není jen o teple a jídle, ale také o 
odpočinku a zasloužené chvilce pohody s přáteli. A ten již zmíněný oheň v krbu v trucovně, 
no bez toho by Vánoce ani nebyly Vánoce. Schválně si za pár týdnů všimněte, jak moc ten 
zapálený krb celou místnost svým světlem a teplem zútulní.  
 
A takový ten klasický oheň, venku, v ohništi, to by mělo patřit mezi základní dovednosti 
každého správného turisty. Však je to také jedno políčko v Codexu a ne nadarmo patří sirky 
do KPZky ;-)  
 
A jak nejlépe takový oheň připravit? Začneme s výběrem vhodného místa, ohniště buď 
můžeme třeba vykopat v zemi v trávě (a drny dát stranou, použijeme je pak na závěr 
k uklizení ohniště) nebo ohraničit kameny. Pozor ale na kameny mokré, které žárem mohou 
praskat a někoho zranit. 
Pak si nasbíráme dřevo, ideálně ze soušek 
stromů a keřů a naskládáme k ohni. Je lepší 
mít připravené trochu více menších klacíků a 
chroští, kdyby se nám oheň nepodařilo 
rozdělat na poprvé, usnadní nám to práci a 
nebudeme znovu muset běhat sem a tam. A i 
prostředky k uhašení ohně by měly být na 
dosah, kdyby náhodou ;-) A nesmíme 
zapomenout, že po našem odchodu musí být 
místo perfektně uklizeno, aby nikdo nepoznal, 
že jsme zde byli. 
 
  



Dnes si povíme něco o tom, jak oheň rozdělávat a příště si řekneme více o typech ohňů.  

Zapálení ohně: 

  
V SUCHU 
Za suchého počasí dovede zapálit oheň téměř každý z nás. V lese 
nasbíráme suché chrastí. Nalámeme větve a větvičky 
jehličnatých stromů a navršíme v ohništi do tzv. „pyramidy“ a 
bez problému tento oheň zapálíme i bez papíru. Pak už jen 
pomalu oheň přikrmujeme a přikládáme postupně větší a větší 
klacky a dřevo.  
  
VE VLHKU 
Ve vlhku je to o něco složitější, ale ne zas tak složité, abychom oheň nezapálili. I po dešti, 
pokud netrval moc dlouho, můžeme pod větvemi najít drobné suché větývky. Pokud 
nemáme žádné suché, můžeme si pomoct polínky. V lese najdeme kus silnějšího dřeva a 
naštípeme ho na třísky a polínka. Takové dřevo, neleželo-li ve vodě, by mělo být uvnitř 
suché. Pro zapálení si pomůžeme kouskem březové kůry (ta hoří velice dobře a zcela nahradí 
papír). 
Na vlhké zemi a zejména na sněhu je nutné pod ohništěm udělat rošt ze silnějších polen a 
teprve až na tomto roštu postavit ohniště. Je důležité, aby jádro ohně nebylo na sněhu nebo 
ve vlhku. 
  
VE VĚTRU 
Ve větru občas pomůže trocha závětří vytvořená vlastním tělem, či si k vám přistoupí ještě 
kamarád. V silném větru můžeme zabránit zhasínání zápalek tím, že utvoříme z březové kůry 
kornoutek, vložíme do něj zápalku a škrtneme krabičkou o zápalku. V ten moment 
poposuneme zápalku do kornoutku a tam už by se nám sfouknout neměla. Chytí-li nám kůra, 
celý kornoutek zastrčíme pod připravené dříví. 
  
Vybavení KPZky ;-) 
Určitě se hodí mít vždy u sebe něco na rozdělání ohně. Máš v KPZce sirky? Do 
nepromokavého sáčku si dej svitek březové kůry, několik zápalek (mohou být navoskované 
proti vlhku) a kus škrtátka a rozdělání ohně půjde raz dva. 
 
Foukání a přikládání 
Foukat začínáme slabě, krátkými dávkami vzduchu a postupně svůj dech zesilujeme a 
prodlužujeme. Při foukání máme hlavu nízko při zemi a foukáme do jádra ohně. Je důležité, 
aby foukal vždy jen jeden člověk, aby si dva lidi nefoukali žhavé vzájemně do obličeje. Při 
rozdělávání ohně si můžeme pomoct také větrem, určitě se nebudeme snažit rozdělávat 
oheň proti větru, ale naopak vítr může pomoci dodat dostatečný tah pro rozdělání ohně. Na 
dostatek vzduchu musíme myslet i při přikládání. Vždy necháváme mezi polínky či klacíky 
mezery, aby mezi ně mohl vzduch.  
 

  



Mladší družinka – Morčata 

Ahoj Rohatí, kamarádi a rodičové, 

určitě vás zajímá, co všechno zažila 

mladší družinka Morčata v měsíci 

listopadu. Stihli jsme toho opravdu 

hodně. Povídali jsme si o stromech, 

kdo jaké zná a jestli je i pozná.  

První listopadovou družinovku jsme 

měli na dušičky.  Tak jsme si i zahráli jednu strašidelnou 

šifrovací hru, společně s druhou družinou. 

Naučili jsme se kam, a proč se třídí odpad, do jak barevné 

popelnice co patří. Zahráli jsme si hry s tímto tématem a 

vyčistili jsme společně kousek lesíku.  

Také jsme pomáhali přírodě s přípravou na zimu. Konkrétně 

to bylo ptáčkům. Vyrobili jsme jim z tuku a zrní pěkná 

krmítka. 

Poslední družinovku v listopadu jsme věnovali fotosyntéze. 

Divíte se? Nemusíte, nás to docela bavilo, dodávali jsme 

energii, běhali pro vodu a třeba i nafukovali balónek oxidem 

uhličitým . Na závěr si každý nakreslil 

pěkný schématický obrázek a už jsme 

chytřejší než kdejaký třeťák.  

Lucka V. 

 



    

Začal nám měsíc pojmenovaný po padání listů. Na první družinovce těsně po Halloweenu a 

chvilku před českou verzí Dušiček jsme se museli trochu bát. V temné části schůzky naše oči 

pátraly po baloncích se zašifrovanou zprávou uvnitř. Po cestě jsme museli zapalovat svíčky a 

proklouznout mezi svítícími strážci nočním lesem. Měli jsme pěkný strašidelný zážitek. 

Druhou družinovku jsme neměli hezké počasí, tudíž jsme venku strávili jen asi deset minut, 

když jsme sbírali různé listy a uvnitř pak určovali, který je z jakého stromu. Naše hlavy si 

museli zapamatovat i správný obsah KPZky. Aby ale nebylo moc učení, zahráli jsme si i 

některé oblíbené hry. 

Jako náhradu za minulý týden strávily naše fyzické schránky celou další schůzku venku. 

Nejprve jsme se schovávali při partyzánech, poté jsme si rozdrtili zápěstí při ‚Král vysílá své 

vojsko‘, následně nás Kuba trhal od sebe na demonstraci a na závěr měl při druhém kole 

partyzánů bystrý zrak Max. 

V lese jsme se dostali do lehkých problémů na další družinovce, kdy jsme si naše vedoucí 

spletli s Morčaty a při hře jsme tak místo Honzy s Mácou sledovali druhou družinku. Vše se 

ale rychle vyřešilo a nikdo se doopravdy neztratil.  

Poslední listopadová družinovka pro nás byla herní. Začali jsme rozplétáním gordického uzle 

a pak hráli boj o vlajku. Po třech kolech hry, která nás zabavila na více než hodinu, ale stále 

jsme neměli dost, jsme se museli vrátit dovnitř, kde jsme se ještě posouvali podle čísel na 

židlích.  

Honza 

  

 

 

 

 

 



Brigáda na Opárně 

 

I přes to, že za tuhle brigádu jsme zaplaceno nedostali (naopak!), jsme 
si ji užili daleko víc, než bychom si užili třeba tu v nějakém fastfoodu, 
nebo kdekoli jinde. 
Na Opárno jsme přijeli auty, vybalili si, a hned se vrhli do práce. 
Nošení dřeva bylo absolutně nevyhnutelné a většinu času zabírající, 
ale občas přišla změna! Třeba jsme to dřevo taky skládali do dřevníku 
nebo ho teprve řezali ze spadlého stromu. Ale opravdu, ne všechno 
bylo o dřevě. Třeba jsme taky vařili. Na ohni = na dřevě. 
 Dobře, musím přiznat, že většina brigády o těchto pohledných 
polínkách byla, ale to nemění nic na tom, jak byla super! Třeba 
večerní program plný hry (ta jedna se chytila tak moc, že jsme jich v 
závěru ani nehráli více) a Bocmanova hraní na kytaru. 
Nějaké ponaučení na závěr? Mějte rádi dřevo a jezděte na akce, 
vyplatí se to :) 

Anička 

 



Akce místo Vyzvědačů 

Všechno zlé je pro něco dobré a v našem případě to platí 

dvojnásobně. Nejdříve jsme všichni sice Vyzvědače oplakali 

(příští rok pojedeme a vyhrajeme!), ale na truchlení nám moc 

času nezbylo, protože na scénu přišla náhradní akce! Sešli 

jsme se na Spirále, někteří z nás dokonce včas, chvilku se tam 

ohřáli a vyrazili do ulic! Na Sletišti si nevrlý dědek Láďa zahrál 

na dealera indicií, které měnil za plnění úkolů. Všichni jsme si 

sáhli až na dno, Jára si sáhl dokonce na koule*- moc se mu to 

nelíbilo. Když jsme získali všechny potřebné informace, 

pokračovali jsme v cestě. Na hlavní třídě jsme si zahráli něco 

ze sbírky "Hry pro inteligentní a ziměodolné jedince" a potom 

jsme už jeli na čaj a večeři do Spirály. Dále bylo na programu 

plnění Codexu a Strachkross, hry, a pak už jen zasloužený 

spánek. 

Další den pro nás byla připravena promyšlená hra po Slaném 

se zapojením celé Láďovy rodiny. Zjistili jsme, po kom má 

geny, zapřemýšleli si, použili naše dovednosti pro čtení v 

mapě a nachodili pár kilometrů. Odměnou nám byl teplý a 

grilovaný oběd a už méně teplý a negrilovaný autobus pro 

cestu zpátky.  

Anička 

 

*Poznámka autora: Řeč je o kovových koulích na dětské prolézačce, 

které byly moc studené a Jára se jich musel držet.  



ČESKÝ ŠVÝCAR vol.3 

Ahoj Rohatí! 

Tak další měsíc je za mnou a něco vám o něm zase povím :) 

      Minulý měsíc jsem vám povyprávěl, jak jsem byl na podzimním táboře. Tenhle měsíc jsme 

měli menší akci v Dottikonu. Něco jako my máme promítání tak tady dělají to samé. Akorát 

to vypadá trošku jinak. Spojují to i s večeří. Pronajali jsme v základní škole prostor s kuchyní. 

No a rodiče co se přišli kouknout, si mohli koupit špagety, pití a další různý věci :) Uvidíte na 

fotkách. Akce se povedla, měli jsme tuny videí a fotek z tábora a tak bylo na co koukat, 

zazpívali jsme si táborovou písničku, co jsme tam vytvořili, ještě jsme vyhodnotili pár her no 

a pak už každý mohl dělat co chtěl :) A já jsem pomáhal tím, že jsem celou akci fotil :) 

      Další věc co jsem vám chtěl napsat je, že jsem změnil družinku. Přešel jsem z nejstarší 

klučičí do nejmladší klučičí, protože měli jen jednoho vedoucího (druhý je taky na rok pryč). 

Takže teď mám s Tillem (druhý vedoucí) na starosti 6 malých kluků (cca 8 let). 

      Další akci plánujeme, a ta se jmenuje Samichlaus. Je to taková švýcarská verze Mikuláše. 

Tak vám v příštím čísle napíšu, jak to dopadlo :) 

      Jinak už se tu vše připravuje na Vánoce, už i sněžilo, ale jako u Vás, to nevydrželo :( 

      Ale to nijak stejně dobrou náladu nezkazí! 

 

Mějte se fanfárově  

Syky ze Švýcarska 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Vánoční povídání s Gabčou z Pětipes, Chýš a Egerberka 

Gábi, mám velkou radost, že jsme se sešly zrovna dnes o první adventní neděli. Co pro 

Tebe znamenají Vánoce? 

Už pro mne přestaly být časem shonu. Čím dál víc si myslím, že je dobré toto období využít 

spíše k zastavení a přemýšlení. Mnoho lidí v předvánočním čase uklízí své domovy, aby 

na Vánoce bylo čisto. A vlastně se to samé děje v nás samých. Hodnotíme celý rok, 

promítneme si vše dobré i špatné, co se nám přihodilo nebo co jsme udělali a pomalu se 

loučíme se starým rokem. Vánoce jsou pak takovým vyvrcholení tohoto období a velkou 

oslavou života. Je to čas setkávání s rodinou a přáteli. Máme čas se zastavit a rozmyslet si, co 

a jak chceme dělat lépe v novém roce. 

Já mám Vánoce vždy spojeny s těmi oddílovými na Hrádku. Tohle magické místo a 

kouzelné svátky = pevný bod v mém kalendáři. Vzpomeneš si, kdy se začalo jezdit na 

Vánoce na Hrádku?  

Myslím, že oddíl Rysy ještě na Hrádek nejezdil. Začali až Roháči. Určitě jsem se zúčastnila 

prvních Vánoc na Hrádku, domluvil to tehdy můj brácha Bocman. Odhaduju to na rok 1987.  

Fíha, to bychom měli letos výročí 30 let Vánoc na hradě! Už tehdy střežil hrad Konrád? 

No, jistě! A jak! Ten nám tehdy pěkně nahnal strach. Byli jsme u ohně a někdo přiběhl s tím, 

že viděl Konráda. Vyběhli jsme na věž a skutečně uviděli bílou postavu na paláci. Seběhli jsme 

zase dolů k ohni a tam jsme našli zraněnou Irču, na hlavě byla od krve. Museli jsme dobře 

rozmyslet, co dál – kdo bude stopovat Konráda a kdo se postará o poraněného. A najednou 

zase ve věži – velká rána! Běžíme zpátky a tam rozházené dřevo a převržený hrnec 

s pudinkem, ale nikde nikdo. Pak už se nám Konrád neukázal. Ale dali jsme si to dohromady. 

V neděli po Štědrém večeru byl na hradě binec a nikomu se nechtělo do uklízení. Navíc o 

všední dny vládne na hradě Konrád z Vechty a pondělí se blížilo. Tak se na nás asi trochu 

zlobil, chtěl nás jen vystrašit, ale nikomu neublížil. Ukázalo se, že Irča spadla sama, zakopla. 

Od té doby mám k hradu a jeho obyvatelům takový zvláštní respekt  

Potkáme tě letos na Hrádku? 

Mám dvě maličké děti, tak už to není tak jednoduché, ale snad v sobotu odpoledne se podaří 

celou rodinu dotáhnout až na hrad. 

Těšíme se na setkání! Děkuji za rozhovor a přeju Tobě i celé rodině krásné a veselé Vánoce. 

Terka Wyderka 



Batalion 

Spirituál Kvintet 
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2. Rozprášen je batalion poslední vojáci 

se k zemi hroutí, na polštáři z kopretin 

budou večně spát 

Neplač sladká Marion 

verbíři nové chlapce přivedou ti 
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PROSINCOVÍ OSLAVENCI  

4. 12. – Bělča 

6. 12. – Přemek 

10. 12. – Anežka 

23. 12. – Martinka 

29. 12. – Lucka V. 

31. 12. – Lúca Boule 
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