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PLÁN AKCÍ
1.2. - Oddílovka
8.2. – Trénink
Od 16:00 na Spirále, v tělocvičně
14.2. – Štáb k cyklopřejezdu
Od 18:00 na @
15.2. – Trénink
Od 16:00 v tělocvičně
22.2. – Trénink
Od 16:00 v tělocvičně
23.2. – Parlament
Od 17:30 u Járy
24.2.-3.3. – ZEX Janov
Bližší informace v časopise
8.3. – Březnová oddílovka
Od 16:00 na Spirále
29.3.-2.4. – Oddílové Velikonoce
Info v časopise

Zimní EXpedice Janov
Ahoj rohatí a rodičové.
Poslední a nejdůležitější článek o zimní expedici v Janově je tu. Určitě
vás zajímá, co s sebou vzít a v kolik a kde se sejdeme. Taky vám
povím, kolik to bude vůbec stát.
Bylo rozhodnuto, že s sebou budeme brát běžky. Kdo chce, může si s
sebou určitě vzít i něco na bobování (třeba lopatu). Pojedeme tam
vlakem a autobusem… bude dosti přestupů, takže je potřeba mít
dobře zabaleno do jednoho batohu. Lyže a další společné věci se
povezou autem.
Sejdeme se 24.2. v 7:45 na kladenském
vlakovém nádraží.
Vrátíme se 3.3. v 18:10 tamtéž.
Cena je 1900 Kč za celý týden včetně dopravy.
(Ostatní se domluví přímo se mnou, podle délky
pobytu.)
Co sebou: běžecký komplet (běžky, hole, boty), spacák, karimatku,
přezůvky, oblečení do chaty, hygienické potřeby, plavky a ručník,
spodní prádlo (hlavně dost ponožek a nějaké teplé), teplé věci (na
ven i do mokra), náhradní rukavice, oblečení na běžky, pevnou
nepromokavou obuv, lahev na vodu (alespoň 1l), malý batoh na
výlety. Přibalte i nějakou stolní hru a hudební nástroj na dlouhé zimní
večery 

Už se těším
Lucka V.

CELOROČNÍ HRA
Milí cestovatelé,
vydejme se znovu na cestu, tentokráte do
země vycházejícího slunce. Projdeme se
společně po ostrovech, ochutnáme tradiční
pokrm čínskými hůlkami (jelikož ty jejich
tradiční se těžko shánějí). Zakoukáme se do
krás zdejších ostrovů a zase rychle pryč, ať
nevybuchne sopka. V Japonsku máme pouze
krátkou zastávku, abychom stihli celý svět
ještě objet.
Ale i za tu chvíli, co tu strávíme, se naučíme
jejich vnitřnímu klidu a vyrovnanosti. Jen
škoda, že tu nejsme na oslavu pod Sakurami.
Každý cizinec se ovšem musí snažit, aby se ve světě neztratil. Procvič si
turistické značky, než přijdeš na další oddílovku, bude se ti to hodit. ;)
Za reformní klub se hlásí, Péťa

Oddílové Velikonoce
Ahoj Roháči,
dostal jsem emailem žádost o pomoc od MKHP, kterým jsme už pomohli v roce 2009.
Tehdy jsme vypátrali, kam máme jet a našli skutečný poklad. Na základě pátrání jsme
na poslední chvíli zajistili ubytování v obci Světlík na Šumavě. Odtud jsme pořádali i
celodenní výpravy za indiciemi, které nás navedly do lesa za rybníkem, a tam jsme
našli truhlici s ruskými nápisy. Potíž byla v tom, že bedna byla zapečetěna devíti
zámky. Hledali jsme informace kde, nebo u koho mohou být klíče k zámkům. Část
zpráv nám rozluštil samotný MKHP, my tedy jen vyráželi do terénu a klíče našli,
vyloudili nebo si je odpracovali. Když jsme konečně našli ten poslední klíč, otevřeli
jsme truhlu a těšili se z jejího obsahu.
Teď tedy co už víme o pokladu, se kterým chce MKHP pomoci? To se dočtete
v emailu, který mi přišel.
---------- Původní e-mail ---------Od: adam <adam@mkhp.cz>
Datum: 18. 1. 2018 15:05:22
Předmět: Žádost o pomoc
Ahoj Jardo,
jsme v úzkých. Pátráme teď po jednom pokladu a nikam to nevede. Jediné co zatím
víme, že je to v Čechách... Bída, co? Pošleme Ti poštou vše, co zatím máme k
dispozici ať se na to může podívat ta Tvoje parta turistů. Naposledy jste byli
úspěšnější než my. Tak snad to vyjde i tentokrát.
Mnoho zdaru.
Adam Gebriánek
vedoucí regionu Čechy
MKHP
Mezinárodní Klub Hledačů Pokladů

P.S. Poklad budeme hledat na oddílových Velikonocích 28.3. - 2.4.2018.

Jarda

Steinbach 2018 – Wilder Jäger
Poslední lednový víkend tohoto roku byl ve znamení českoněmeckého přátelství. Jako každý rok v tomto čase jsme vyrazili na německou
stranu Krušných hor, nedaleko státní hranice.
V pátek v podvečer jsme se u Spirály
sešli ve složení Lucka V., Barča, Kuba
S. a Pepa. Naložili jsme batohy
k Lucce do auta a lyže přivázali na
střechu. Cestou jsme se potkali
s Vojtou a Bocim a jeli za nimi, až do
cílového místa. Parkovali jsme v obci
Satzung a bydleli v chatě Wilder Jäger
uprostřed lesa. Cesta od auta do
chaty nebyla sice dlouhá, ale my jsme se plácali asi hodinku a půl. Došli jsme
totiž na kraj obce k lesu a nazuli běžky. Někteří z nás na nich stáli prvně.
S plnými batohy jsme vyrazili. Rozhodně pro nás
byla noční cesta na běžkách s batohy veselým
zážitkem. I přes nevyhnutelné pády to stálo za to.
V chatě na nás již čekala teplá večeře a společný
herní večer. 
V sobotu ráno vyrazila Lucka s německými
kamarády Dominikem a Fitzem pro pečivo do
Satzungu. Zbytek české party vyrazil ještě před

snídaní na běžky, aby si je
pořádně užili v zasněženém lese.
Po snídani nás čekal společný
výlet do Reitzenhainu. Šli jsme
pěšky, protože cesty byly
odhrnuté a převážně bez sněhu.
Na oběd jsme došli do restaurace

v bývalém hraničním vlakovém nádraží. Během oběda jsme se od Maria naučili
kouzlo s příborem a sirkou. Cesta tam i zpět byla plná koulovaček. Výlet jsme si
užili, i protáhli nohy. Večer se nesl ve znamení koštu a hudby. Koštovali jsme
kyselé zelí, hráli na kytaru a harmoniku a zpívali české i německé písně. Také
jsme zahráli pár her a naučili německé kamarády zas pár českých výrazu, jako
např. přítel nebo bubeník. 
Neděle se nesla už jen v duchu úklidu a odjezdu. Ráno jsme zabalili, potom
pomohli s úklidem. Venku jsme ještě chvilku klábosili, rozloučili jsme se a
vyrazili zas k autům. Cestou na Kladno jsme se ještě zastavili na Opárně, něco
zakousnout a pozdravit Helču s Rozárkou které s námi nemohli jet. A než jsme
se nadáli, společný víkend byl pryč.
„War es gute und schöne Wochenende mit unsere deutsche Freunde.“
PS: Příští setkání nás čeká poslední víkend
v srpnu (tedy 24.-26.8.2018), kdy naši Němci
přijedou na kolech do Opárenského mlýna.

Lucka V.

Opravdu malý Slovníček

obličej, ksicht = das Gesicht
pumpa = die Pumpe
nos = die Nase

koule = die Kugel
lampa = die Lampe
cestovat, rajzovat = reisen
podvod, švindl = das Schwindel
chutnat, šmakovat = schmecken

ČESKÝ ŠVÝCAR
Ahoj Rohatí,
tak je tu nový rok a nový zážitky ze Švýcarska :)
Minule jsem vám slíbil, že vám povím o švýcarském Mikuláši.
Mají to tu téměř stejné jako my. Jenom Mikuláš se jmenuje
Samichlaus. A nemají anděla, ale něco jako pomocníka, který nosí
Mikuláši knihu hříchů. No a pak jsou tu schmutzli. Švýcarská verze
čerta. Je to "osoba", která je celá v černém i obličej je komplet
začerněný. No a pak to probíhá stejně, jako u nás. Mikuláš obchází
rodiny s dětmi, naděluje jim čokoládu nebo uhlí. Ale naděluje občas i
rodičům :)
Jinak všechno ostatní tu vypadá stejně jako u nás. Na Vánoce jsme
měli stromeček, i nějaký to dobrý jídlo a dárky. Objížděli jsme další
části rodiny. Akorát sníh jenom na horách nebo na vyšších kopcích :/
Silvestr je taky stejný jako u nás.
Na začátku roku jsme měli malou akci Pirate Tag - den pirátů. Sešli
jsme se v naší "základně" a rozdělili se na skupinky a šli jsme hledat
vodítka, která následně vedla k pokladu pirátů. Všichni samozřejmě
byli převlečeni za piráty, tak bylo vtipný koukat na lidi, jak se nás
lekají na ulicích :D
No a to je ve zkratce všechno z Jubly ze Švýcarska :)
Užívejte Česko, už se na vás těším!!
Honza

NĚKTERÉ TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY

NĚKTERÉ TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY

OSLAVENCI V ÚNORU
6.2. – Dan
15.2. – Matyáš Činčura
18.2. – Josífek Učar
22.2. – Max
28.2. – Honza Mourek

Stav OKA k 3. 1. 2018
stav v prosinci
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
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