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Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

PLÁN NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ
8.3. – Březnová oddílovka
15.3. – Trénink na bazénu
V 16:00 u Aquaparku
21.3. – Štáb k Cyklopřejezdu
Od 18:20 na @
22.3. – Trénink – 16:00-17:30 na Spirále
- Parlament – Od 17:30 na @
29.3.-2.4. – Oddílové Velikonoce
info v článku
5.4. – Dubnová oddílovka
Od 16:00 na Spirále
7.-8.4. – Rozřazovací testy na Cyklopřejezd
27.4.-1.5. – NON-STOP CYKLOPŘEJEZD EVROPY
Z Vitry do Vitry
Více informací v článku

Oddílové Velikonoce
Ahoj Roháči,
na minulé oddílovce jsme zjistili, že pojedeme ve dnech 29.3. - 2.4.2018 hledat poklad
někam do Českého ráje snad k Jičínu. MKHP zase našli nějaké indície kam pojedeme.
---------- Původní e-mail ---------Od: adam <adam@mkhp.cz>
Datum: 2. 3. 2018 14:21:42
Předmět: RE: Žádost o pomoc
Ahoj Jardo,
jste skvělí, takhle rychle vyřešit problém se kterým si lámeme hlavu snad půl roku.
Nyní jsme objevili tajenku, s tou jsme tedy byli úspěšnější a už víme, kde budete
hledat. Zkuste si jí vyluštit taky, kdyby jste nevěděli, poradíme.
Ještě taková formalitka. Vedeme si evidenci i externích spolupracovníků a
potřebovali bychom vědět, kdo se zúčastní hledání o Velikonočních prázdninách. Pro
tu potřebu Ti posílám tabulku, zapiš do ní všechny účastníky.
Děkuji.

Adam Gebriánek
vedoucí regionu Čechy
MKHP
Mezinárodní Klub Hledačů Pokladů

Sraz: 29.3.2018 v 7:55 na ČD Kladno
Návrat: 2.4.2018 v 18:09 na ČD Kladno
Cena: 800,-Kč (doprava, ubytování, jídlo, výlety)
S sebou: batoh, spacák, karimatku, přezůvky, oblečení na dovnitř, hygienické
potřeby, plavky a ručník, teplé věci (na ven i do mokra), pevnou obuv na výlety, lahev
na vodu (alespoň 1l), malý batoh na výlety, plecháček, lžíci, čelovku, věci na
družinovku, lopatka nebo malý bagřík až něco najdeme :-), hudební nástroj a hlavně
sebe a dobrou náladu
P.S. Tabulka je na nástěnce v klubovně, kdo pojede hledat se mnou, zapište se prosím do ní.
Jarda

1. Důležitý prvek kamarádství
2. Kopáčův nástroj
3. Nádobka na inkoust
4. Vodákovo náčiní
5. Čistonosoplena
6. Trnovník ….
7. Prostředek k penězům
8. Velký zajíc v Austrálii
9. Naše hlavní město
Luštěte, ať víme kam jet :-)

Přejezd z Vitry do Vitry, aneb z Kladna do Paříže
Ahooooj.
Už se určitě všichni těšíme na nejrozsáhlejší akci roku, která probíhá jen
jednou za pět let! Vyrazíme směrem z Kladna (ulice Vitry) do Paříže (Vitry
Sur Seine) na kole. Celou dobu nás bude provázet autobus. Utvoříme si
skupinky, ve kterých společně zdoláme kolem 1300 km. Skupinky
s nejmenšími dětmi budou jezdit 15 – 25 km a budou mít etapy ve dne.
Dohromady budeme mít 5 skupinek podle výkonnosti. Do cíle v Paříži
dorazíme v pondělí 31. 5. asi v 13.00 hodin, a tak budeme mít dost času na
prohlídku Paříže. Podíváme se k Eiffelově věži a projdeme se kolem Seiny.
Do 14. 3. odevzdejte přihlášky rádcům!!!!!
Rozřazovací testy do výkonnostních skupin proběhnou o víkendu 7. -8. 4.
Na trasu vyrazíme 27.4. v 8.00 hodin
a návrat bude 1. 5. v odpoledních
hodinách.
Akce bude stát:
1500,- Kč pro členy oddílu, kteří mají
zaplacené roční zápisné
2000,- Kč pro členy oddílu
2500,- Kč pro kamarády =)
Ve středu 21.3. v 18.20 hodin proběhne další štáb pro všechny, kteří by se
chtěli dozvědět více, a nebo se zapojit do organizace akce.
Všichni si namastěte svaly a vyražte s námi. Těšíme se na Vás.

Hlavní organizátor Lucka V.
Sepsala Péťa a poradci: Kuba, Anička a Barča

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (odevzdat rádcům do 14. 3.!!!)
_________________________________________________
Jméno účastníka:
……………………………………………………………………………………………….
Věk účastníka:
…………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce:
……………………………………………………………………………………………….

Přijde blondýnka v Německu do krámu a říká: "Jedny baterky."
Prodavač nerozumí, vykulí oči a opáčí: "Wie bitte?" Blondýna odpoví:
"Ne, proboha, NABITÉ!"

NĚMECKO - ČESKÝ MINISLOVNÍČEK
K PŘEJEZDU VITRY - VITRY 2018
Guten Tag
Hallo
das Fahrrad
der Bahnhof
der Bus
nach links
nach rechts
geradeaus
Vorsicht!
Halt!
Die Kette
die Bremse
der Helm

Dobrý den
Ahoj
jízdní kolo
nádraží
autobus
doleva
doprava
rovně
Pozor!
Stůj!
řetěz
brzda
helma

das Radschutzblech
der Arzt
das Licht
der Radweg
Ich fahre nach Paris.
Ich ferstehe nicht. / Áehh + :-O
Er ist verlezt.
Wie spät ist es?
Wie weit ist es Paris?
Wie heisst dieser fluss?
Ich heisse Jaroslav.

das Wasser
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
reparieren
das Spital

voda
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
opravit
nemocnice

blatník
lékař
světlo
cyklostezka
Jedu do Paříže.
Nerozumím.
On je zraněn.
Kolik je hodin?
Jak daleko je Paříž?
Jak se jmenuje tato řeka?
Jmenuji se Jaroslav.

Ich kann nicht sprechen, wir fahren non-stop.
Nemůžu mluvit, jedeme non-stop.
Ich bin aus der Tschechische Republik.
Jsem z České republiky.
Können Sie mir den Senkel vernoten, bitte?
Můžete mi prosím zavázat tkaničku?

Nepál
Tento měsíc zabrouzdáme do Himalájí. Nejeden Roháč byl na místě, které
navštívíme. Jsou tam hory tak vysoké, že málokdy dohlédnete na jejich
vrcholky. Když se vám to ale podaří, tak je to úžasná podívaná. Země je plná
hodných a podnikavých lidí, jejichž vždycky klidnou a usměvavou náladu
bychom mohli obdivovat.
Tak šup pryč z Japonska, kde jsme se učili jíst japonskými hůlkami, a hurá do
Nepálu, kde nás čeká orientace mezi vrcholky. Důležité jsou především
turistické značky, podle kterých se dá dojít, kam chcete. Musíte je ale znát,
proto si je do příští oddílovky zopakujte, abychom pak mohli o Velikonoce
vyrazit prozkoumávat hory. I když hory u nás nejsou tak vysoké jako v Nepálu,
stejně mohou být záludné.
A kolik starých Roháčů po cestě potkáme? To je záhadou, a proto se musíte
vždy pečlivě koukat kolem sebe, abyste někoho nepropásli.
Cesta kolem světa se nám přetočila do druhé poloviny, proto neváhejme a
pusťme se do všech dobrodružství po hlavě.
Za reformní klub, Péťa

Morčata a zima
Ahoj kamarádi a rodičové,
po delší době je tu článek o tom, co jsme s družinou podnikali celou zimu.
Konkrétně vám popíšu naší činnost během prosince, ledna a února.
V prosinci jsme si společně povídali o ohních. Se starší
družinou jsme si rozdělali oheň a společně
jsme na tom ohni i uvařili čínskou polévku.
Byla opravdu výborná… většině z nás se ani
nechtělo domů, jen abychom ji mohli sníst.
Z velkých tradičních akcí se v prosinci
konaly oddílové Vánoce na Hrádku
(Helfenburku u Úštěka). Této super akce se
zúčastnili z naší družinky Máťa, Lucka V.,
Pepa a Anička.

Těsně před vánočními prázdninami jsme si
udělali magickou družinovku, kde jsme si
rozdali dárečky, ozdobili stromeček a
ochutnali spoustu cukroví. 

První měsíc nového roku jsme věnovali
stopám. Společně s družinou Jeden a
půl litru srandy jsme se vydali podle
mapy na několik míst po okolí
klubovny. Na každém místě jsme splnili
nějaký úkol a získávali jsme součásti
stanu a věci pro přípravu čaje na vařiči.
Na závěr hry se nám povedlo získat
všechny potřebné věci, postavili jsme
dva stany a uvařili si bylinkový čaj.

Na závěr měsíce se Lucka s Pepou podívali do Krušných hor na německou
stranu, za přáteli ze Steinbachu.

Měsíc Únor byl ve znamení Zimní
expedice a uzlů. Na programu družinovek
byly hlavně uzle a také jsme si povídali o
pásových turistických značkách. Víme,
jaké mají barvy, jaká odbočka k čemu
vede a i jak jsou velké.
Z uzlů už bravurně zvládáme vůdcovský uzel, lodní uzel
navazovaný i nahazovaný, liščí smyčku a nejvíce se nám
zalíbila rybářská spojka neboli autíčka. Taky jsme si ukázali osmičku, ambulantní
uzel a pověděli pohádku k dračí smyčce.
Na zimní expedici do Janova se z naší družinky
podívaly bohužel jen Lucka s Aničkou, ale
s ostatními účastníky akce si to parádně užívali.

A nyní je na řadě “krátký” rozhovor s některými účastníky rodinného zájezdu!
- Takže, začneme třeba u tebe, Vláďo. Jak se ti expedice líbila?

-Davídku, neřekneš nám k tomu něco?

-No, radši to necháme být. Radši přejdeme k něčemu pozitivnímu! Adámku, jak sis to
s námi užil ty?

- Ježišmaria, říkali jsme k něčemu pozitivnímu!

-To nebylo na tebe, nemusíš mu vyřizovat nic. Tak, co bylo nejlepší podle tebe,
Kubo?

-Dob…

-Tak, dobře, necháme rýžovou kaši rýžovou kaší, už to je minulost. Tedy, bude to
minulost za půl roku, až ji dojíme. Co se líbilo tobě, Kačenko?

-...Leontýno?

-No nic, nemáme času nazbyt, chýlíme se ke konci dnešního rozhovoru. Chcete ještě
někdo něco dodat?

-Ještě na závěr: je něco, co vám hodně vadilo?

-No jo, někteří lidé jsou hlasití i potichu. To je život, navíc to bylo do Codexu. Tak my
se s vámi už rozloučíme, mějte se fanfárově a doufám, že se uvidíme na
Velikonocích!

Autor rozhovoru: Anna Kateřina Leontýna Tomášek Marie Hajníková

BŘEZNOVÍ OSLAVENCI
17.3. – Slaví Jára Větrovec
24.3. si můžeme vzpomenout na Vikiho

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno.
Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255)
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