5. číslo
Ročník XXIX.

Leden 2018

Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

NOVOROČNÍ PLÁN AKCÍ
4. 1. – Novoroční oddílovka
11. 1. – Trénink
Od 16:00 na Spirále
17. 1. – Štáb k cyklopřejezdu
Od 18:15 na @
18. 1. – Trénink
25. 1. – Trénink
26. - 28. 1. – Lyžování ve Steinbachu
Akce se spřáteleným německým oddílem
1. 2. – Únorová oddílovka
23. 2. - 3. 3. – Zimní expedice Janov
info v tomto časopise a u Lucky
__________________________________________________
Dršmaš byl zrušen kvůli malé účasti (nesestavili bychom tým)
-----------------------V referendu o termínu letního tábora vyhrála varianta C.
Letní tábor se tedy bude konat v termínu

16. - 29. 7. 2018

CELOROČNÍ HRA
Ahoj cestovatelé,
Již cestujeme mnoho měsíců, v USA jsme se zdrželi dlouho a tak je čas cestovat
dále. Prázdniny jsme si užili daleko od naší kotliny. Na Hrádku jsme společně
našli spoustu „ztracených“ Roháčů a pokračujeme dále. Vydáme se společně
přes Mexiko až do jižní Ameriky. Jakou zemi si myslíte, že navštívíme? …
Je to země prastarých Inků. Ztratit se tu můžeme jak v hlubokých lesích, tak ve
vysokých horách a kdo bude mít štěstí, tak objeví i ztracené město Inků –
Machu Picchu. Tak už víte?
Správně, jedeme do Peru!
Na příště si nezapomeň přinést nakreslené stopy 5 zvířat na A5 papíře. Když už
si s tím dáte tu práci, tak si zjistěte, jakému zvířátku stopy patří. ;)
Za reformní klub,
Péťa

Zimní EXpedice Janov
Ahoj rohatí a rodičové,
další článek o Zimní expedici je tu, a s ním
další informace.
Termín je stále stejný a to od pátku
23. 2. 2018 do
soboty 3. 3. 2018. Ubytování máme sice
zamluvené až od soboty, ale sejdeme se už
v pátek na spirále. Dobalíme vše potřebné,
zjistíme, co komu chybí, co je potřeba ještě
rychle sehnat a ráno vyrazíme společně na
vlak.
Přesný harmonogram akce ještě není znám.
Potřebuji od vás malou pomoc, a to vyplnit přihlášky… podle účasti
a složení účastníků zveřejním v příštím čísle i něco z připravovaného
programu.
Ale předběžně - určitě se podíváme do Jablonce na Nisou a tamního
bazénu. Dále navštívíme nedaleký Liberec. A v okolí na nás čeká
spoustu rozhleden. Pokud bude sníh, vyrazíme na běžky, na sáňky
nebo
třeba na sjezdovky. O tom co s sebou z toho vzít, musíte hlasovat na
přihláškách.
Předběžná cena 1850, Kč (strava, ubytování, doprava, vstup na
bazén)
V ceně nejsou zahrnuty případné skipasy.
Zálohu 1000 Kč odevzdejte s přihláškami do 24. 1. 2018 svým rádcům.
Byla bych moc ráda, kdyby se vás rozhodlo co nejvíc vyrazit se mnou.
Lucka V.

Tady budeme bydlet 

Přihláška na ZEX 2018
_______________________________________________________

Jméno účastníka:
……………………………………………………………………………………………….
Preferuji: *
sáňky
běžky
sjezdovky

Podpis zákonného zástupce:
……………………………………………………………………………………………….
*zaškrtni, co ti vyhovuje (klidně i víc možností)
Přihlášku s penězi odevzdejte rádcům do středy 24. 1. 2018.

SPOJOVAČKA

ČLENSTVÍ V ASOCIACI-TOM A KČT
V ROCE 2018
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. Tuto registraci
(120,- Kč pro A-TOM + 20,-/50,- Kč za rok pro KČT + 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 rozšířeného
členství se slevovou kartou nebo časopisem Turista a dalšími výhodami.
Pro děti přihlášené do zájmového útvaru Roháči Labyrint na školní rok
2016/17 lze nejpozději do 20. 1. 2018 objednat:
+ rozšířené členství (časopis Turista) za 320,- na rok 2018
+ TOP členství, případně další výhody (Alpenverain, viz dále)
Podrobnosti najdete na stránkách
- podrobnosti, výhody členství www.kct.cz
- slevový systém Eurobeds www.eurobeds.cz, www.sphere.cz
- časopis Turista www.periodik.cz
Držitel slevové karty SPHERE CARD 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.
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.
Od začátku roku 2017 jsou zrušeny tzv. 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,- do 25 let
- TOM dospělý 50,- nad 26 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 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.
Bližší info získáte také u naší spojnice s KČT 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, pokladníkovi, na
oddílových akcích) nebo na oddílový účet. Způsob placení a výši částky
upřesním při kontaktování na e-mail nebo telefon.
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

Seznam přihlášených do ZÚ Roháči Labyrint na školní rok 2017/2018
Morčata
1. Lucie Veinerová
2. Josef Škodák
3. Anna Marie Hajníková
4. Anežka Herinková
5. Michal Ipser
6. Rozálie Pečinková
7. Josef Učar
8. Tereza Venclová
9. Jan Vostatek
10. Matyáš Wyderka

Jedenapůllitrusrandy
1. Marcela Záňová
2. Jan Lukacko
3. Jaroslav Větrovec
4. Jakub Slovák
5. Tomáš Gráf
6. Martin Sládek
7. Jakub Modroch
8. Jan Mourek
9. Barbora Hofmanová
10. Jakub Maleček
11. Tomáš Musil
12. Maxmilián Kříž

Ostatní
1. Petr Soukup
2. Lucie Tučková
3. Kamil Podroužek
4. Helena Podroužková
5. Vojtěch Podroužek
6. Martina Synková
7. Ladislav Peška
8. Petra Sýkorová

Celkem: 29 osob, z toho do 15-ti let: 17, do 18-ti let: 2, nad 18 let: 10.

Wabi Ryvola – Tak už mi má holka mává
PEmiosledních pDár minut zbCejvá jEmien,
máš teplou dlDaň, už se stmAívEmiá,
těžký je řDíct, že se kCončí dEmien,
vlak poslednDí vagón mAívCá.E

®: TGak už mi má holka mává, ve vočích má slzy pFálivDý,
žEmiivot jde dál, to se stCává, jA7á to vD7ím,
tGak už mi má holka mává, výpravčí zelenou dFávDá,
tak jEmieď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď,
tak jeď, jeď, jeď, tak jeď.
Koleje jsou cejchem loučení,
holkám se ve vočích střádá,
smutek je šátek osamění,
co mužskejm na cestu mává.
®:
Za zády zůstal mi pláč a smích
do tmy se můj vlak teď řítí
zmizela holka jak loňskej sníh
a světla měst v dálce svítí.
®:

Lednoví oslavenci
3. 1. – Hop a Markéta
5. 1. – Denča
14. 1. – Honza L. a Martin S.
25. 1. - Terka V.

Stav OKA k 3. 1. 2018
stav v červnu
brigády a výběry
Jára
172
Pepa
28
Honza M. 162
Skupik
50
Dan
138
Syky
795
Bára H.
8
Honza L. 352
Anička
320
+ 200 Strachkros + 300 Čertoviny

konečný stav
172
28
162
50
138
795
8
352
1320

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno.
Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255)
Do tohoto čísla svou prací přispěli: Pepa, Péťa, Lucka V.
Toto číslo vychází v nákladu 40 výtisků.
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/
Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz

