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Plán akcí 

4. 10. Oddílovka 

5. 10. výlet na Stradonicko – rozhledna Děd 

25. - 30. 10. Zápočtová akce 

30.11. výlet na rozhlednu Máminka 

20. – 22. 12. Vánoce na Hrádku 

11.1. výlet k Bubovickým vodopádům  

21. – 23. 2. Akce pro velké 

29.2. uvidíme Třtické rybníky 

6. – 15. 3. Zimní expedice 

28.3. Přes mlýny k cíly �  

9. – 13. 4. Oddílové Velikonoce 

16.5. vystoupáme na Louštín 

Začátek června - Voda 

Konec června – Závěrečka 

Začátek prázdnin – Letní expedice  

  

 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Prázdniny jsou už nějakou dobu za námi a děti už se zajeli zpět do školních kolejí. 

Prázdniny pro nás ve znamení vymýšlení celoroční hry, budoucích akcí a hlavně i odpočinku. 

Každý se rozjel do jiného kouta světa, ale pár Roháčů společně vyrazilo i do Rumunska. V srpnu 

jsme měli dvě setkání na Hrádku, který máme všichni moc rádi, takže se tam sešlo lidí… 

Koncem srpna se pak sešli rádci a dalších pár Roháčů, aby doladili program na příští rok.  

Před námi je zase celý školní rok plný skvělých akcí od Roháčů. Začínáme pozvolna 

jednodenním výletem a potom už nás bude hned čekat podzimní zápočtová cesta.  

Ještě něco málo k zápisnému. Jsme rádi, že si Vaše dítko vybralo náš turistický oddíl. 

Už je opět po prázdninách a takzačínají 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. 

Oddíl je veden jako kroužek SVČ Labyrint a současně je součástí Asociace turistických oddílů 
mládeže (A-TOM).  
Přihlášení prosím proveďte následovně: 
Elektronicky – přihlášením na stránkách Labyrintu www.labyrint-svc.cz. Na stránkách si v 
kurzech, v kategorii Outdoor a Sebeobrana najdete kroužek Roháči a zaregistrujete se nebo již 
jen přihlásíte. Kroužek vyberete následovně: 
Roháči 1 – pro nové děti – cena 1250,- 
Roháči 2 – děti, které chodili v loňském roce – cena 1050,- 
Roháči 3 – rádci – cena 650,- 
Poté Vám přijde e-mail s pokyny k platbě. 
Současně po Vás budeme potřebovat vyplněnou tištěnou přihlášku pro potřeby registrace na 
A-TOM.  
 
Ostatní členové, kteří nespadají do kategorií výše a chtějí oddíl podpořit, vyplní tištěnou 
přihlášku a zaplatí v hotovosti 650,- do 4.10. Lucce 
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 

 

Těšte se na další zprávy.  

Péťa 

 
 
 
 

mailto:skupik@seznam.cz


 

Úvod do celoroční hry 
  

 Kdo dostal pozvánku na první 

oddílovku, tak už určitě začal tušit 

něco o naší nadcházející celoroční 

hře. Mohou se zapojit úplně všichni 

a co je nejlepší, tak nám po celém 

roce sbírání i zbyde něco na 

památku. Už vás nebudu déle 

napínat. Jára vymyslel skvělou věc a 

to, že budeme sbírat různá razítka. 

Více se určitě dozvíte už na první 

oddílovce, takže hurá do sbírání.  

Péťa 
 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Jednodenní výprava – Stradonicko Termín akce: 5. 10. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  ……………………………………………………………………………….………………………… 
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: ……………..……………………….. 

 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: zápočtová akce - Zalimem Termín akce: 25. – 30. 10. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  ……………………………………………………………………………….………………………… 
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: ……………..……………………….. 

 
 
 
 
 
 



Běh Járy Cimrmana 

Milí příznivci, kamarádi, nadšení běžci a milovníci historie,  

V neděli 13. 10. 2019 startuje 28. ročník populárního kufroběžeckého závodu Běh Járy 
Cimrmana. Start je na rozcestí Na Cimrmanském v Kladně Rozdělově. Nejprve startují batolata 
do 6 let. Hned po jejich závodě je vyhlášení a každý malý závodník dostane cenu určenou pro 
děti. 

Zhruba v 15:20 se na trať vydají starší účastníci. Trasa pro závodníky v kategorii od 6 
do 11 let a od 12 do 14 let  měří 3,3 km, starší účastníci mají před sebou celých 5,5 km. Cíl je 
na nádraží v Liptákově. Je možné též jít procházkou jako poutník po krátké trase. Závod je 
připomenutím myšlenky Járy Cimrmana ,,Aby to bylo jako ze života“ a také formou akce pro 
veřejnost propagací našeho oddílu, protože v propozicích a hlavně na rubu účastnické medaile 
jsou Roháči uvedeni jako pořadatel. 

Bližší informace včetně propozic jsou na stránce http://behjc.rohaci.com. Všichni jsou 
srdečně zváni k účasti a uvítáme i pořadatele, protože každý rok válčíme s jejich nedostatkem. 
Jde o zapisování startovních čísel, odchytávání závodníků v cíli a zápis výsledků, ale i organizaci 
cílového místa (občerstvení, předávání cen). Kontaktní osobou je Pavel Hop Kratina, telefon 
724164258. 

Těšíme se na Tvou účast!  
Hop 

         
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://behjc.rohaci.com/


oddílová Vltava 

Na Vltavě jsem osobně nebyla už velmi 

dlouho a tak jsem byla ráda, když Honza L. přišel s 

tím nápadem, že bychom jakožto rádci a kamarádi z 

oddílu mohli vyrazit na vodu. Poté, co půlka 

osazenstva onemocněla nepříjemnými střevními 

obtížemi, byl odjezd odložen z pondělí na středu. Já 

jsem byla ráda, jakožto už skoro pracující člověk, 

jsem stejně mohla jet až od středy, takže jsem nic 

nepropásla. Na místě jsme se rozhodili do lodí a já s 

hrůzou zjistila, že jsem už nejstarším účastníkem a 

tedy mě místo zadáka rozhodně nemine. Ale s 

Barčou jsme se sladili bravurně a cvakli jsme se 

pouze jednou, ale o tom později.  

Vyráželi jsme z Vyššího brodu v počtu 3,5 

lodi. =D Chudák Honza, sice celý výlet naplánoval, 

ale odpádlovat si ho musel taky celý sám. Nakonec 

ale vypadal spokojeně a po zhodnocení háčků 

prohlásil, že i druhý den zvládne sám. ;) Jezdili jsme 

závratnou rychlostí, diskutovali jsme netřídění 

odpadu v občerstveních po cestě a občas jsme předjížděli i mírně podnapilé vodáky, kteří se 

jakž takž drželi v raftu. Po dvou dnech a jedné bouřce, která vyplavila Šachymu houpací síť, 

jsme dorazili do Českého Krumlova. Je to krásné město. Na jeho prohlídku se k nám přidala i 

Lucka s Lukášem a Štěpánkou a dovezli nám i Járu. Bohužel jsme neměli to štěstí si prohlédnout 

otáčivé jeviště, protože akorát bylo plně funkční v rámci představení, na které by nás lístky 

vyšly asi stejně jako celý 

výlet. Dali jsme si proto 

zákusek s výhledem na 

Vltavu. Další den už jsme si 

to frčeli směr Praha a pak 

domů na Kladno. Byla to 

sice kratší, ale skvělá část 

letní expedice.  

Péťa 

 
 
 
 
 



STARONOVÁ SETKÁNÍ 

z cyklu: Madlenčiny rozpravy 
 
 
 
Zase začal nový školní rok a s ním začíná oddíl psát své další příběhy. Čeká nás hromada 

práce a zábavy, společné cesty a hlavně spousta společných setkání.  
 
Když se potkám s rohatými, je to vždycky zážitek a letos v létě mi oddíloví rytíři připravili 

obrovské překvapení a dohnali mě k slzám. Je mi velkou ctí, že mohu patřit do oddílového 
rytířského stavu. Chci říct jedno velké díky za všechno všem rohatým, protože na každém 
záleží. 

 Přeji oddílu, aby žily legendy, aby bylo každý den něco, na co se dá vzpomínat a aby 
nebyl nikdo sám. Ať žije další generace! 

 
Tahle rubrika ale není o mě, a tak se v dalších číslech dozvíte zase něco o oddílácích, 

kteří budou ochotní se se mnou podělit o své myšlenky a zážitky. Pro začátek se pojďme 
podívat, co vzkázali oddílu ti, které jsem zpovídala v minulém školním roce. 

 
 
Co vzkázala Petrucha Roháčům? 
 
“Aby je to bavilo, aby byli horliví, aby jim to dalo směr do života, aby se chtěli 

překonávat, našli si cíl a šli za ním. Aby věděli, proč to dělají, proč v oddíle jsou.” 
 
Co vzkázal Hop? 
 
“Já bych jim vzkázal, ať dál pokračujou v činnosti, že to stojí za to. Ti, kteří už k tomu 

čichli a něco dělají, tak to vědí a ti, kteří do oddílu teprve přicházejí, tak se to určitě dozvědí. 
Já bych vzkázal i rodičům, ať se nebojí děti do oddílu dát. I když jim třeba některé věci budou 
připadat nebezpečné, tak o život nejde. Až budou moji kluci starší, tak je určitě na akce s 
Roháčema vyšlu, pokud budou chtít.” 

 
Co vzkázala Péťa (zatím ještě) Sýkorová? 

 
“Chtěla bych jim vzkázat, ať se držej kamarádů, který si v oddíle našli a ať se snažej být 

s nima v kontaktu, protože jsou to kamarádi na který se nezapomíná a mají s nima spoustu 
zážitků. Je škoda, když se ta kamarádství neobnovují. Ne vždycky je to jednoduchý. Párkrát se 
nám stalo, že jsme chtěli jet na Velikonoce a naproti tomu starší Roháči dělali nějakou akci. 
Líbilo by se mi, kdyby se snažili to nějak skloubit dohromady i s tím aktuálním oddílem, 
protože když je potom na oddílový akci málo velkejch, tak je to nebude bavit dělat tolik, jako 
když by jich tam bylo víc a jeli by tam tu partu podpořit i ti starší. 

Je to jasný, když už má člověk práci, školu, děti, tak je těžký si brát dovolenou na 
všechny akce, to chápu, ale je pěkný, když se na nějaký akci objeví i někteří starší.” 

 



Co vzkázal Láďa? 
 

1) Vydržte! 
2) I když nevydržíte, choďte ven. 
3) Když vedete, nedejte na sobě znát příliš mnoho nejistoty, i když si nejistý jste. 

 
Co Vzkázala Roháčům Anička Hajníková?  
 
„Drazí Roháči, s touhle otázkou mám z určitého důvodu hrozný problém. Jsme úžasná 

komunita úžasných lidí a nejlepší na nás je, že jsme každý úplně jiný a stejně dokážeme být 
úplně stejní. Takže, zůstaňte jiní. To je to, co nás dělá stejnými.“ 

 
Co vzkázal Honza Lukacko? 
 

„Asi takový tři bonmoty. První, aby si vždy šli za svým cílem. Druhej, aby nikdy 

nelitovali toho, co udělali nebo neudělali, toho jak se rozhodli. A do třetice, aby se na všem 

vždy snažili najít to pozitivní. Hlavně ten poslední, přijde mi, že spousta lidí nejen v Roháčích 

přemýšlí strašně negativně. A to je škoda.“ 

 
 
 
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.  

Výprava Zalimem 

Buďte zdrávi, dobrodruzi! 

Na území Českého Švýcarska se objevil dosud neznámý živočich, Limus Horriblis. 
Zatím o něm téměř nic nevíme, nicméně naši vědci se o něm snaží zjistit co nejvíce je možno 
a potřebují vaši pomoc!  
Pokud máte dostatek odvahy a odhodlání, budeme rádi, když spolu s našimi zkušenými vědci 
podniknete tuto tajuplnou výpravu.  
Na ni potřebujete: spacák, karimatku, dostatek oblečení (do chladu i tepla, spíše ale chladu), 
pevnou obuv, pláštěnku (na sebe i batožinu), čelovku, lžíci, nůž, plecháček, vodu (alespoň 1,5 
litru), páteční večeři (!!!!!), hygiena, věci na družinovku, to vše úsporně zabaleno do kletru, 
ve kterém nebudou zbytečnosti a který si budete nosit na zádech.  
 

Sraz: pátek 25. 10. 2019 v 16:00 na vlakovém nádraží Kladno  
Návrat: středa 30. 10. 2019 v 18:09 tamtéž 

Cena: 1000 Kč 

 

PŘIHLÁŠKU I S PENĚZI ODEVZDAT RÁDCŮM DO PÁTKU 18. 10. !!!!! 
Jára 



Putování středočeským krajem 

V letošním školním roce se chystáme na pár jednodenních výletů, které nás zavedou do 
našeho okolí. Termíny si zapište do kalendáře, ať je nepromeškáte :-D 
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vždy v daném měsíci v Horáci. 

   
 
5. 10. – Stradonicko – rozhledna Děd 
30.11. – rozhledna Máminka 
11.1. –  Bubovické vodopády  
29.2. – Třtické rybníky 

28.3. – Přes mlýny k cíly 😊  
16.5. – Louštín 
 

    
 

Gabča a Petrucha 

 
 
 



Jednodenní výprava 

Ahoj. Čeká nás první výprava v tomto školním roce. Tak se vydej s námi ;)  
Kdy:  5.10.2019 
Kam: Stradonicko, rozhledna Děd 
Sraz:  v 9:10 na zastávce Gymnasium, ve směru na Prahu 
Návrat: 19:33 tamtéž 
S sebou: Oblečení dle počasí, svačinu (v poledne si navíc uděláme buřtíky), pití, šátek, dobrou 
náladu 
Cena:  80,-;  děti do 6 let  30,-; v ceně je autobus a oběd (buřty, chleba) 

 
 
Přihlášku odevzdej do neděle 29.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní expedice 

Letní expedice v Jeseníkách byla úžasná. Dělo se toho tolik, že z fotek to bude nejlepší 
posoudit. =)  

 
Milý Roháči, přinášíme vám krátkou zprávu o 
tom, co se stalo na LEX ve Stříbrných Horách. 
Jak už všichni určitě víte, celý tábor jsme strávili 
na krásné a útulné asociační chalupě. Už jen to 
místo nás všechny ohromilo a i to se stalo 
předzvěstí vydařeného tábora. Celý tábor byl v 
duchu pohádkového lesa, v němž žije spoustu 
pohádkových postav a strašidel. No a jak jsme 
se do něj vůbec dostali? Objevili jsme bránu, u 
které stál klíčník. Zajímalo nás, co za ní je a tak 
jsme mu vyhověli a za vstup mu zaplatili 
nejcennější věcí, kterou jsme měli u sebe, což 
byly klíčky od Járova auta. Poté jsme mohli 
projít branou, ale stala se nemilá věc, klíčník 
odběhl i s klíčem a my jsme zůstali uvěznění v pohádkovém lese. Potkali jsme ale Mařenku, 
která nám přislíbila pomoc. Takto začala naše pouť za klíčem. Vyzkoušeli jsme si jak je v 
pohádkové říši těžké získat povolení na koupání v rybníce. Na výletě na Rešovské vodopády 
jsme potkali upíra, který nás poslal za kouzelnou květinou, protože prý slyšel od sojky, že o 
tom něco ví. Květina na nás promluvila a my jsme zjistili, že aniž bychom našli hejkala se z lesa 
nedostaneme. Hejkala jsme nakonec našli, k naší smůle ale ztratil hlas. Proto jsme se vydali na 
dvoudenní putovní výpravu za hlasem rozděleni na dvě rodiny. Hlas jsme Hejkalovi nakonec 
vrátili pomocí ctností v podobě korálků na obětním oltáři, které jsme celou dobu sbírali. Hejkal 

nám naoplátku pověděl, že klíč si nás v noci najde 
sám a tak se i stalo. Na závěr celého tábora jsme 
prošli branou zpátky do našeho světa. 
 

Martinka, Jára a Kuba 

https://vetrakja.rajce.idnes.cz/LEX_2019_Stribrne_Hory/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/LEX_2019_Stribrne_Hory/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/LEX_2019_Stribrne_Hory/


Rumunsko 

Tuto expedici jsme nevymýšleli my, ale 
byla nám nabídnuta našimi kamarády. 
Pár z nás ještě v Rumunsku nebylo, anebo 
bylo, ale nemohou se ho nabažit, a tak 
jsme doplnili jejich řady a vyrazili jsme do 
Banátu. Jak se nám tam líblo můžete 
posoudit sami.  
 

 
 
 
 

https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/


Oslavenci v září 

21. 9. dostane hobla Barča 
26. 9. oslaví narozky Tomáš Gráf 

27. 9. si sní dortík Gabča 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oko  
 

Kdo?  Počáteční stav Brigády a výběry Konečný stav (Kč) 

Jára 772  772 

Pepa 28  28 

Honza L.  652  652 

Skupik 50  50 

Anička 170  170 

Syky 145  145 

Bára H.  678  678 

Zdeněk  600  600 

Tomáš T.  600  600 

Honza Mourek 600  600 

Lucka V. 500  500 

Péťa S. 600  600 

Láďa 300  300 

Máca 800  800 

Kuba S. 600  600 

Martinka S. 600  600 

Max 300  300 

Anežka H. 100  100 

Lenka V.  100  100 

  
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Sýkorová (p.sykorova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli:  

Péťa, Petrucha, Jára, Madlenka, Martinka, Kuba, Hop 
Uzávěrka dalšího čísla: 29. 9. 2019 

Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
 


