
10. číslo  Červen 2018 
Ročník XXIX. 
 

 

Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



ČERVNOVÝ PLÁN AKCÍ 
 

7.6. – Oddílovka 
 

15.-17.6. – Závěrečná akce 
na nové tomácké chalupě v Malé Hraštici 

článek v časopise 
 

20.6. – Poslední družinovka 
 

15.-29.7. – LETNÍ EXPEDICE 
První týden stálý v Broumově u Tachova, druhý 

týden putovní 
Bližší info v časopise 

 

 
  



 
  

- Společně s přihláškou 1000Kč zaplatit do 13. června

- Zbytek ceny nutno doplatit do 20.6. viz informační dopis v Horáci 2018/6

- Kamarádi oddílu mají cenu 3200,-Kč

 

Záloha zaplacena dne: ..................................... částka: ...............................

Doplatek zaplacen dne: ................................... částka: ...............................

Jméno dítěte:........................................... Datum narození: ...............................

Adresa: .............................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................... tel.:......................................

Jméno otce: ...................................................................................................................

Zaměstnavatel: ............................................................. tel.:......................................

Jméno matky: ...............................................................................................................

Zaměstnavatel: ............................................................. tel.:......................................

Zdravotní pojišťovna dítěte ....................................................................................

Dítě má tyto zdravotní omezení ...........................................................................

...............................................................................................................................................

Dítě je plavec / neplavec  *)

Chceme požádat o příspěvek na tábor u zaměstnavatele ano / ne *)

*nehodící škrtnout

Závazná přihláška na letní tábor

         letní expedice

Broumov 2018

podpis rodičůdatum

........................................... ...........................................

V termínu: 15.7 - 29.7 2018 cena: 3000,-Kč



 

Cena tábora:
3000,-Kč

Storno poplatky

30 % z ceny tábora při odhlášení do 20.6.2018

50 % z ceny tábora při odhlášení po 20.6.2018

Zaplacení zálohy ve výši 1000,- Kč do 13.6.2018

Doplacení ceny tábora do 20.6.2018

Dítě se bude řídit táborovým řádem a denním režimem.

datum podpis rodičů

Souhlasím, že zůstatek z tábora bude použit na financování činnosti TOM 2713 

Roháči Kladno.

Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti, s 

archivací tohoto materiálu a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti 

TOM 2713 Roháči Kladno.

Současně nedoporučuje, aby dítě tuto elektroniku na táboře vlastnilo. Tábor je 

putovní, po většinu doby nebude k dispozici elektřina, takže ani možnost nabíjení 

elektroniky.

Telefonní spojení bude možné přes vedení tábora v určený večerní čas (pokud 

budeme mít signál).

Organizátor nezodpovídá za drahou elektroniku, kterou má dítě s sebou na       

táboře.

........................................... ...........................................

V případě hrubého porušení táborového řádu (kouření, pití alkoholu, svévolné 

opuštění tábora, opakovaná hrubost, šikana, opakované neuposlechnutí pokynů 

vedoucího tábora)  mají rodiče či zákonný zástupce povinnost si dítě vyzvednout v 

místě pořádání tábora bez náhrady účastnického poplatku.

Podmínky účasti dítěte na táboře

Účast rodičů, či zákonného zástupce na schůzce k táboru 20.6.2018 od 18:00 v 

klubu Spirála na adrese Litevská 2720, Kladno



Závěrečná akce 

Milí cestovatelé, 
jsme na konci našeho velkého dobrodružství. Objeli jsme spoustu zemí a naučili 
jsme se o nich mnoho nového. Chtěla bych Vás všechny tímto pozvat do naší 
krásné země na poslední víkendové setkání v tomto roce. Vydáme se do 
zapomenuté oblasti a užijeme si spoustu zábavy. Naše útočiště bude malebná 
Tomácká chaloupka.  
Uzavřeme celý školní rok a společně si užijeme krásný víkend. =) 
Když s námi vyrazíš, tak určitě neprohloupíš. Naplánovanou máme prohlídku 
zámku Dobříš (Budou nás provádět pohádkové bytosti, takže to bude určitě 
sranda) a vyškrábeme se i na místní hrad Vargač, a když bude teplo tak se 
cestou zpátky smočíme v jednom z rybníků, které budeme míjet.   
 
Cena akce je 300,- Kč. Sraz v pátek 15. 6. v 15.55 hodin na ČD Kladno a návrat 
tamtéž v neděli 17. 6. v 17.45 hodin.  
Prosím o závaznou přihlášku do neděle 10. 6., abychom mohli koupit lístky na 
vlak a nakoupit nám spoustu dobrůtek. Přihlašujte se buďto rádcům nebo mě 
na e-mail p.sykorova1245@seznam.cz (ten slouží i pro všechny, kteří budou mít 
dodatečné dotazy ;)).  
Mějte se, Péťa 
 
 
Co si vzít s sebou?  

- Dobrou náladu 

- Věci jako na družinovku 

- Spacák, karimatku, plavky, 

čelovku, teplé oblečení na 

večer 

- hudební nástroj nebo 

deskovou hru pro hodně lidí 

- kapesné na zmrzku ve městě 

- naše herní peníze: dolary 

 
Závazná přihláška:  
Jméno a příjmení účastníka akce + věk: …………………………… 
 

Podpis rodičů: …………………………………………………………………… 

 

mailto:p.sykorova1245@seznam.cz


LEX Broumov 2018 

Ahoj Roháči, 

ráda bych vás pozvala na Letní expedici. První týden strávíme společně v malé 

vesničce Broumov (okres Tachov). Budeme bydlet ve dvou malých chatičkách, 

které byly rekonstruovány v letech 2006-2010. V obou chatičkách se nachází 

postele nebo palandy a venku je nově udělaná letní jídelna. V přední chatě je 

sprcha, záchod a v celém areálu je tekoucí pitná voda. Během tohoto týdne se 

přeneseme do Starověku, kde navštívíme i olympijské hry. Druhý týden se 

vydáme z Broumova do světa, nemusíte bát, nebude to nic náročného.  

  

Termín: 15. 7. – 29. 7.  

Stálá část: 15. 7. – 22. 7., Putovní část: 22. 7. – 29. 7. 

Cena za celý pobyt: 

 3000,- Kč – pro členy oddílu se zaplaceným zápisným 

 3200,- Kč – pro veřejnost 

1000 Kč zaplatit spolu s přihláškou do 13.6. 

Schůzka k táboru: 20. 6. v 18:00 (doplatit zbytek peněz) 

Odjezd: 15. 7. sraz v 7:00 na Spirále  

Pokud někdo pojede pouze na část tábora, musí si dopravu na místo zajistit 

individuálně. 

 

 



Doporučený seznam věcí:   

 Plavky 

 Bílé tričko – NUTNÉ!!! (na stálou část tábora) 

 1x tenisky  

 1x pohorky 

 1x Sandály 

 Kletr 

 Karimatka 

 Spací pytel 

 Dostatek spodního prádla a ponožek 

 4–5x tričko 

 3x kraťasy 

 1–2x mikina 

 1x lehká nepromokavá bunda, případně i pláštěnka 

 1x dlouhé kalhoty 

 Sluneční brýle, kšiltovka, opalovací krém 

 Kapesníky 

 Oblečení na spaní 

 Šátek, uzlovačku, zápisník a tužku, Codex, KPZ 

 Hygi-potřeby (kartáček, pastu, sprchový gel a toaletní papír) 

 Kapesné 

 Doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny (alespoň kopii) 

 Užívané léky 

 Lžíci, plecháček, misku nebo ešus 

 Případně společenské hry 

 Nedělní svačinu a oběd 

 Dobrou náladu 

 

 

Martinka 



ČERVNOVÍ A PRÁZDNINOVÍ OSLAVENCI 

7.6. – Tomáš Musil 

15.6. – Anička 

20.6. – Matyáš Wyderka 

27.6. - Macek 

1.8. – Kuba Modroch 

30.8. – Rozárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav OKA k 24. 5. 2018 

  
 

 
stav v červnu brigády a výběry konečný stav 

 Jára 172 
 

172 

 Pepa 28 

 
28 

 Honza M. 162 

 
162 

 Skupik 50 

 
50 

 Dan 138 

 
138 

 Syky 795 

 
795 

 Bára H. 8 

 
8 

 Honza L. 352 

 
352 

 Anička 1320  + 150 Den Země - 500 Přejezd 1120 

 

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, Martinka 
Toto číslo vychází v nákladu 40 výtisků. 

Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  
Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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