1. číslo
Ročník XXXI.

Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

Září 2019

Plán akcí

Pátek 5. 10. - Oddílovka (16.00 – 18.00 hodin)
6. 10. - Jednodenní výlet do přírody
14. 10. – Běh Járy Cimrmana
26. - 30. 10. Zápočtovka
16. - 18. 11. Vyzvědači
23. – 25. 11. Brigáda na Opárně
14. - 16. 12. Vánoce na Hrádku
25. - 27. 1. Víkend na Opárně
4. - 10. 3. Zimní expedice
18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce
8. - 12. 5. Přeběh
Červen - Závěrečná akce
29. 6. - 12. 7. Letní expedice

Stránka nejen pro rodiče
Dobrý den milí rodičové,
Jsme rádi, že si Vaše dítko vybralo náš turistický oddíl. Už je opět po prázdninách a tak
začínají i naše pravidelné schůzky každou středu od 16.30 do 18.30 hodin na Spirále.
Družinky budou rozděleny stejně jako loni na starší a mladší. Jednou za měsíc se s dětmi
budeme ve Spirále potkávat i v pátek a to vždy první pátek v měsíci na tzv. oddílové schůzce
(oddílovce), kde budeme hodnotit uplynulý měsíc a budeme hrát hry.
Se začátkem roku je spojené i přihlašování do oddílu, letos je to možné následovně:
1) Elektronicky – přihlášením na stránkách Labyrintu www.labyrint-svc.cz. Na
stránkách si v kurzech, v kategorii SPORT vyhledáte mezi Outdoorovými aktivitami kroužek
Roháči a zaregistrujete se. Zde budete všichni bez rozdílu vyzváni k úhradě plné částky 1250,do 14 dní.
2) V hotovosti s vyplněnou přihláškou: Přihlášky najdete v časopisu nebo dostanete
ve Spirále od svého rádce nebo v kanceláři. Dbejte, prosím, na úplné vyplnění všech údajů!
Zápisné a přihlášky vybírá Lucka vždy po oddílové schůzce: 20. 9. a 5. 10. Vybírat je
mohou i rádci, ale konečný termín pro platbu a možnost se přihlásit je 17. 10.
Strukturované členství ve školním roce 2018/19 je následovné:
Nové děti: 1250,Děti, které již loni byly přihlášené 1050,Rádci a ostatní činní 650,Pro elektronicky přihlášené máme připravené slevové šeky na akci v tomto školním
roce, proto se nebojte, nepřijdete o zvýhodněné zápisné. Je však třeba dodržet termín
odevzdání čtvrtek 17. 10. elektronicky nebo Lucce / rádci do ruky s úplnou přihláškou. Po
tomto termínu všichni bez výjimky přijdou o slevu 200,- Kč (600,-Kč). Je možné se s rádci
domluvit i na jiném dni, např. po družinové schůzce. Doklad o příjmu na vyžádání vystavíme.
V případě dotazů kontaktujte Lucku nebo Skupika.
Lucie Tučková, tel. 730 109 499, e-mail: lutuc13@gmail.com
Petr Soukup, tel. 777 618 333, skupik@seznam.cz
Letos máme připravenou řadu akcí. Termíny jsou vypsané na první stránce. Pojedeme
společně na podzimní, jarní, ale i letní prázdniny. Jako každý rok je před Vánoci vydáme na
Hrádek Helfenburk a ještě mezitím stihneme spoustu dalších skvělých výletů. Budeme rádi,
když nás pokaždé pojede, co nejvíce. Přihlášky na některé akce najdete na dalších stránkách
časopisu a další se budou objevovat postupně s tím, jak se bude daný výlet blížit.
Jedna z nejrozsáhlejších akcí, která nás letos čeká je Přeběh. Stále řešíme, kam až
z České republiky doběhneme a zatím to vypadá, že to bude k moři. Namastěte tedy svaly a
přidejte se k nám.
Těším se na vás všechny, na viděnou. Péťa Sýkorová

Podzimní ZC Perníkov
Ahoj Rohatí,
začátek školního roku už je tady a s ním se blíží i podzimní prázdniny. Jak je patrné
z nadpisu, pojedeme do Pardubic. Ubytováni budeme v útulné klubovně místních
skautů. Ale nebudeme tam jen zavření, vyrazíme do města i na výlety po okolí,
budeme si společně hrát, objevovat a konstruovat, zažijeme dobrodružnou hru po
městě a uděláme si piknik v místním krásném parku.
SRAZ: 26. 10. v 16:00 na vlakovém nádraží v Kladně
NÁVRAT: 30. 10. v 17:41 tamtéž
CENA: 500,- Kč
S Sebou:
Batoh, spacák, karimatku, teplé
oblečení, pevné boty na výlety,
malý batůžek na výlety, přezůvky,
plecháček, lžíci, lahev na pití (či
termosku na čaj), hygienické
potřeby,
čelovku,
věci
na
družinovku,
hudební
nástroj,
PLATNÝ PRŮKAZ STUDENTA na vlak
a hlavně sebe a dobrou náladu.
Přihlášky odevzdávejte svým rádcům i s penězi do družinovky 17. 10. 2018.
Jára
________________________________________________________________________
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči
Název akce: Podzimní zápočtovka Termín akce: 26. 10. - 30. 10. 2018
Jméno dítěte: ……………………………………………… Datum narození: ……………..………………………
Zdravotní omezení (alergie):
……………………………………………………………………………….…………………………
Další informace:
………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a
zveřejňováním fotografií dítěte na oddílových stránkách.
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………….
Email: …………………………………………………….
V Kladně dne: ……………………………….……………
Podpis rodiče: ……………..………………………..

Jednodenní výlet do okolí Klíčavy
Ahoj Rohatí 
6.10. nás čeká nás jednodenní akce, při které zamíříme do Křivoklátska. Podíváme se
na vodní nádrž Klíčavu, nebo např. na vyhlídku Pěnčina. Akci zakončíme čajem,
buřtíkama a možná i bábovkou  u Hopů na chatě v Sýkořici.
Sraz: 9:00 na autobusovém nádraží. Vedle Lidlu, před ČSAD kanceláří.
Návrat: 19:39 tamtéž
Cena: 80,S sebou: věci, které nosíte na družinovku; oblečení přizpůsobte podzimnímu počasí (+
budeme téměř celou dobu v lese); pláštěnku; svačinu do odpoledne (večer už budou
buřtíky, bábovka a čaj  )
Do středy 3.10. dejte vědět svým rádcům, zda jedete 
Petrucha

_________________________________
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči
Název akce: Výlet na Klíčavu Termín akce: 6. 10. 2018
Jméno dítěte: ……………………………………………… Datum narození: ……………..………………………
Zdravotní omezení (alergie):
……………………………………………………………………………….…………………………
Další informace:
………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a
zveřejňováním fotografií dítěte na oddílových stránkách.
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………………….
Email: …………………………………………………….
V Kladně dne: ……………………………….……………
Podpis rodiče: ……………..………………………..

NON-STOP PŘEBĚH
V měsíci květnu připravujeme velkou akci, která se opakuje pouze jednou za 5.
let. A tou je NON-STOP Přeběh.
Jedná se o štafetový běh, jak znáte z atletiky, kdy si sprinteři předávají na oválu
štafetový kolík a běhají pouze do kolečka.
Tak vlastně něco podobného čeká i nás, jen s tím rozdílem, že máme 10 skupin
a každý běží vícekrát. Ne jak atleti pouze jednou a to 100m nebo 400m. My se
střídáme pravidelně po cca 5-10km, dle výkonosti jednotlivých skupin. Mezitím
co neběžíme, tak odpočíváme v doprovodném autobuse.
Na jaro jsme se rozhodli, že za cíl běhu zvolíme moře, ke kterému jezdí většina
Čechů na dovolenou a to moře v Chorvatsku. Ale nebojte se, nepoběžíme
z Kladna. Na začátku se trochu popovezeme a startovat budeme z jižní Moravy
z Mikulova.
Tak začněte trénovat, ať to všechno zvládneme.   
Skupik

Starší družinka
Ahoj Roháči,
chtěla bych vám představit náplň a
vedoucí starší družiny, povedeme ji tři
Jára, Kuba a nakonec já, Martinka.
Ahoj, jmenuji se Martinka. Je mi 16 let a
studuji gymnázium v Praze. Do oddílu
chodím již sedm let. Družinu povedu
prvním rokem jako rádce, ale už předtím
jsem byla pravou rukou. Ráda sportuji,
čtu, fotím a chodím na vycházky.

Ahoj, jmenuju se Kuba Jakub. Do oddílu jsem začal
chodit nedávno, ale od roku 2012 jezdím na tábory
pořádané Roháči. Letos to bude můj první rok
v roli rádce, takže budu hlavně sbírat zkušenosti.
Momentálně chodím do druhého ročníku SPŠS a
OA, kde studuji obor stavebnictví. Mám rád sport,
hudbu, architekturu, chození do kopce s plným
kletrem. Ve svém volném čase jím, a když nemám
čas, tak aspoň myslím na jídlo. Často se směju, no,
když se nad tím zamyslím tak vlastně pořád.
Ahoj, jmenuju se Jára. V roce 2002 jsem
jako osmiletý začal chodit do oddílu
ještě na starou Spirálu na Růžovém poli,
asi protože mě bavilo jezdit do přírody
pod převis nebo do kempu s rodiči.
Možná taky, protože byl tento kroužek
suverénně nejlevnější v Labyrintu. Jako
dítě jsem působila až do šestnácti, kdy
jsem začal vést například Pepu.
Zúčastnil jsem se Letní Táborové Školy
ve Sloupu v Čechách. Ve volném čase
rád jezdím na motorce nebo kole a
poznávám krásná místa naší země. V poslední době rád fotím a chodím naboso. Rád také
lezu ferraty u nás i v zahraničí. K Pochodu za drakem k svatému Jiří stavím už řadu let
lanovku. Jsem zaměstnancem kladenské pobočky Lego.
My ze starší družiny se budeme společně scházet každou středu od 16:30 do 18:30. V měsíci
září se všichni seznámíme a řekneme si několik pravidel, která bychom měli všichni
dodržovat. Budeme hrát i hry. Každý první pátek v měsíci je oddílová schůzka, kde se sejde
celý oddíl a společně hrajeme hry a plníme úkoly do Celoroční hry. Během roku budeme
společně jezdit na oddílové a družinové akce. Zde zažijeme spoustu zábavy, poznáte krásy
Česka, ale i si užijeme společný čas s kamarády.
Martinka

Mladší družinka
Ahoj Rohatí!
Tak je tu další rok a s tím přichází i další dobrodružství v naší nejmenší družince!
Jako vždycky se můžete těšit na všemožné akce nejen v přírodě, ale i třeba v
aquaparcích, zoo nebo na lezecké stěně prostě cokoliv, kde bychom měli
hromadu srandy a něco se naučili. Samozřejmě na vás čekají už tradiční typy
akcí jako Vánoce, Zimní expedice, Velikonoce a v neposlední náš oblíbený
tábor!
Tak na co čekáte, družinovka se blíží a s ní celí Roháči, jak je ještě neznáte.

Na obrázcích můžete vidět, jací
vedoucí povedou vaši družinku.
Pamatujete si je? Předpokládám, že
ano, protože jsou
nezapomenutelní. 

Letní expedice 2018
(Poznámka autora: Jednotlivé dny už se mi slévají v jeden, proto teď raději vypíšu takový
brainstorm aktivit, které nás čekali. Sepíšu to hodně rychle, protože kdybych se měl nad vším
rozplývat, vyšel by článek možná někdy v únoru.)
Letní tábor, expedice je pro mě vždy speciální akce. Jako každý rok i letos jsem se
hrozně těšil na oněch čtrnáct dní. Čtrnáct dní her, zábavy, dětí, kopců, přírody, měst. Jako
každý rok i letos měla expedice svoje nezaměnitelné kouzlo.
Báli jsme se toho, jak to bude v Broumově vypadat, nakonec jsme ale byli velmi mile
překvapení. Rozdělili jsme se do dvou týmů – tým Hezkyyyyy! a tým Bramboráků a započali
jsme naší misi nalovit co nejvíce artefaktů. Abychom ale měli kam artefakty ukládat, museli
jsme nejprve postavit muzea, namalovat si vlajky a vyrobit si týmová trika. Zahráli jsme si
Gorku Morku, frisbee nebo přetahovanou, jelikož každý správný archeolog se řídí mottem
„ve zdravém těle zdravý duch“. Plnili jsme různé úkoly z pyramidy, čistili jsme si zuby, sbírali
jsme maliny a dělali domácí limonádu, běželi jsme k rybníku, procvičili jsme mozky na
roztodivné univerzitě při přednášce o kopytnictví nebo když jsme se učili egyptské hieroglyfy.
Sehráli jsme množství vodních bitev, relaxovali jsme v hamakách (a někteří v nich i spali),
stavěli jsme loď a pak jsme na ní pluli po rybníce. Parádní bylo hornické muzeum v Plané. Báli
jsme se při nočních vykopávkách. Břicha jsme si plnili ve výborné Lišákově kuchyni.
Po týdnu jsme pak museli asociační základnu opustit, což znamenalo jediné. Vyrazili
jsme objevovat krásy Krušných hor. Opět to vezmu jedním hltem, ať se i s obrázky vejdu na
dvoustranu.

První den nám počasí
nepřálo, pak se ale rozjasnilo. Začali
jsme nejrychlejší exkurzí našich
životů po Mariánských lázních,
prošli jsme českým Islandem, dostali
nabídku přijít na snídani k
německému farmáři, fotili se na
skalách, ubytovali se v dávno
zapomenutém kempu, koupali se v
ledovém jezírku, prolezli jsme
opuštěný důl a zajatecký tábor,
vyrazili na spontánní výlet do
Německa, přelézali plot, vylezli na rozhlednu, sáňkovali, zase jsme spali v hamakách,
vyškrábali se na Klínovec. Na závěr jsme si dali nejdražší jídlo z lístku, vykoupali se v
aquaparku a s hlavami plnými zážitků jsme zvesela jeli zase za maminkami a tatínky.
Myslím, že to zní docela fajn. Tak co, pojedeš s námi příště?
Honza Lukacko

STARONOVÁ SETKÁNÍ
z cyklu: Madlenčiny rozpravy
Začal nám nový školní rok a s ním přicházejí také nové zážitky Roháčů. Čeká nás
hromada práce a zábavy, společné cesty a hlavně spousta společných setkání.
Když se potkám s rohatými, je to vždycky zážitek. Nebudu vás napínat. V letošním
roce najdete na stránkách svého oblíbeného časopisu Horác rozhovory s oddíláky. Budeme si
povídat jak se starými ostřílenými pardy, tak s nováčky. Rozhodně se máme na co těšit.
Abychom si zavzpomínali na společná povídání, která se v časopise objevila ve
školním roce 2015 / 2016, pojďme si zopakovat, co oddílákům vzkázali ti, se kterými jsem
měla tu čest se na chvíli zastavit a povídat.
Co vzkázal Bocman Roháčům?
“Že bych jim přál, aby byli vždycky dobrá parta, dobrý kamarádi, to je asi
nejdůležitější, protože cizího člověka praštíš, ale kamaráda, to si rozmyslíš. A pak, aby jim šlo
o nějakou společnou věc víc než o sebe. Než jako o vlastní ego. Aby měli proč se vždycky o
něco snažit a nad něčím scházet. Aby našli společnej cíl, kterej by je někam táhnul a kterýho
by chtěli dosáhnout. A aby ten společnej cíl nebyl jenom pro ně, ale aby byl obecně dobrej.
Aby byl pro víc lidí, než jenom pro ně.”
Co popřál Skupik?
“Ještě alespoň dalších 30 let fungování oddílu. Na jaře bude totiž výročí 30 let od
založení oddílu, takže chystáme takovou nějakou akci, kde by se potkali lidi, který prošli
oddílem. Bude to taková oslava narozenin.”
Co popřál Kofólik?
“Já bych popřál, aby to šlo aspoň furt stejně jako to jde a do příštího roku alespoň
stejný odhodlání, čím větší, tím lepší. Moc bych si přál, kdyby se někdy povedla i třetí
družinka a vyšší účast na vícedenních akcích, protože to by ty lidi povzbudilo a líp by se ty
akce zase dělaly a pořádaly. Takže to bych popřál.”
Co vzkázala Gabča?
“No, když to vezmu ze současného pohledu, co mám již s dětmi za sebou…To
samozřejmě pro ně nemusí nic znamenat, protože jsou na své cestě tam, kde zrovna jsou…a
mají své vlastní zkušenosti…
Tak si myslím, že jsou to tak trochu „světlonoši“.:) Sice to zní jako z Pána prstenů, ale
já to tak cítím. Pro práci s dětma a s lidma je asi důležité, aby měl člověk v sobě určité světlo,
které ty lidi bude přitahovat a které jim zasvítí na jejich cestě, kdekoliv zrovna v životě jsou.
Tím světlem myslím to, že takový „světlonoš“ musí vědět, proč to dělá, proč pracuje s dětmi
a hlavně jestli s nimi pracuje rád a baví ho to. Svým chováním ukazuje někomu dalšímu,
třeba zrovna dítěti, jak je možné také žít v tom současném chaosu. Třeba, že je možné žít
svobodněji, třeba nezávisle na systému, možná sebevědoměji, nebo třeba, jak posunout

hranice ve svém životě a také, jak si najít svůj prostor a neztratit se a to, jak na turistické
cestě, tak v životě.
Nevím, jestli si to třeba současní rádci uvědomují…třeba ano a já plkám…ale že vše,
při práci s dětmi, začíná drobnostmi. Že i když, dítě, které je už na výletě unavené, jenom
vezmu za ruku a řeknu: "Tak pojď, teď půjdeme spolu a můžeme si třeba povídat. Co,
myslíš…" Nebo když mě dítě štve a já ho hned „uzemním“… prostě, že se veškeré mé jednání
vůči dětem, se odráží v jejich dalším životě. To bych jim přála, aby jim to jednou přišlo na
mysl. Někteří už na to přišli, ale někteří zatím ne…Prostě to není jen o „hlídání“ dětí, ale o
tom, že svým jednáním mám vliv na jejich prožívání a chování.
Dětem vzkazuju, že být jako „blázen“ a sáhnout si občas na své vlastní hranice je
vlastně nakonec zábava a člověk, pak může “dělat ramena“, že to zvládl. Že vše co nás děsí,
nebo se toho bojíme, nakonec nemusí být tak děsivý. Takže, aby měly hlavně odvahu v
životě.
Dalo by se to říct i takhle: Nedejte se strachu a mějte odvahu!:)“
Co popřála Roháčům Helča?
„Já bych jim přála, aby jezdili hodně ven, protože to je to, kde se utváří parta lidí a
kde se tvořej zážitky. To není při společným sezení v klubovně, nebo v hospodě, ale co je to
určující jsou zážitky při ježdění ven a v přírodě. To mnohem víc člověka formuje a prohlubuje
to ty zážitky s ostatníma lidma. Takže, abychom se vrátili k tý podstatě, což je jezdit s dětma
ven. Ale nejen s dětma, ale i spolu. Vyjíždět ven, co nejvíc to jde.“
Co přála Lucka Boule?
„To je těžká otázka. Tady je jasný, že to, co běželo roky se mění a vyvíjí. Ať už jsou to
tradiční akce, nebo jiné. Tak, aby o to měli lidi zájem a dali do toho něco ze sebe. Pokud do
toho nedají něco ze sebe, nemůžou čekat, že se jim to vrátí stejným dílem. Přála bych jim,
aby si na tohle přišli.“
Co přál Pepa Škodák?
„Teď bych měl říct něco chytrýho, asi. :-) Určitě to, aby se oddíl udržel, aby se
upevňovaly tradice a aby se zkrátka oddíl neztratil.“
Pamatujete si na to? Zažili jste oslavu 30 let oddílu? K výše vysloveným vzkazům a
přáním není co dodat. Nová rozprava pro vás bude připravena už v příštím čísle Horáce a já
se moc těším na setkání s vámi.
Za severskou redakční sekci zdraví Madla

Zajímavosti z měsíce září
Co se dá všechno dělat v září?
Jaké druhy z ovoce a zeleniny dozrávají
v tomto měsíci?
V září se dá dělat fúra věci.
Venku je ještě teplo, takže venku je
možné trávit spoustu času. Procházení
po lese je zajímavější, protože je krásně
zbarvený. Podívejte se, jak se barví listy
různých listnatým stromům. Proč
stromy opadávají? Listy totiž slouží
všem rostlinám jako zásobárny
energie, cukrů, bílkovin a minerálních
látek. Když se blíží zima, strom
přestane do listů dodávat vodu,
potřebné živiny si stáhne zpět do
neopadavých částí. List uschne a upadne.
A víte, který jehličnatý strom na zimu opadává? No přece modřín. =)
Babička s dědečkem nebo mamka s taťkou vytvářejí z tuny jablek vše od kompotu,
křížal až po štrúdl. Ale nejsou to jenom jablíčka, které si můžeme natrhat. Během září se
trhají taky hrušky a propuká každoroční boj o ořechy. Otrhají se poslední rajčátka a dýně a je
čas na to zazimovat zahradu.
Září je taky skvělé pro pouštění draků. Vítr fučí o sto šest, a tak to není žádná extra
práce udržet draka ve vzduchu. Takže všichni vytáhněte draky a šup s nimi na kopec.
Péťa

Vladimíra Pavková, ZŠ Dolní Bojannovice

Výherní tajenka
Přines tuhle stránku z Horáce na příští oddílovku a třeba něco vyhraješ. ;)

Převzato z https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/ostatni-257/krizovky-pro-deti-3935

Písnička
A7
D
A7
D
R: [: Já mám kocábku náram-, náram-, náram-,
A7
D
kocábku náram-, náramnou. :]
R:
D
1. Pršelo a blejskalo se sedm neděl,
A7
D
kocábku náram-, náramnou,
Noe nebyl překvapenej, on to věděl,
A7
D
kocábku náram-, náramnou.
R:
D
*: Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,
A7
D
plaví se k Araratu na sever.
R:
2. Šem, Nam a Jafet byli bratři rodní,
kocábku náram-, náramnou,
Noe je svolal ještě před povodní,
kocábku náram-, náramnou.
Kázal jim naložiti ptáky, savce,
kocábku náram-, náramnou,
"ryby nechte, zachrání se samy hladce,"
kocábku náram-, náramnou.
R:
*:
R:
4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,
kocábku náram-, náramnou,
tu přilétla holubice, snítku nesla,
kocábku náram-, náramnou.
Na břehu pak vyložili náklad celý,
kocábku náram-, náramnou,
ještě že tu starou dobrou archu měli,
kocábku náram-, náramnou.
R:
*:
R:
R:

V příštím čísle se může tvoje oblíbená písnička, stačí říct. =)

Oslavenci v září
21. 9. bude narozeniny slavit Barča
26. 9. má narozeniny Tomáš Gráf
27. 9. si vzpomeňte na Gabču

Oko
Kdo?
Jára
Pepa
Honza M.
Skupik
Dan
Syky
Bára H.
Honza L.
Anička

Konečný stav (Kč)
172
28
162
50
138
795
8
352
1120
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