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Plán akcí 

11.1. výlet k Bubovickým vodopádům  

(změna času příjezdu a odjezdu) 

7. 2. Oddílovka 

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  

  

 

 

Akce pod čarou:  
31. 1. – 2. 2. Steinbach 

 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Jsem ráda, že jste si zase otevřeli náš měsíčník. Než to zamluvím, tak 

bych rozhodně chtěla zmínit změnu čas odjezdu a příjezdu na naší zítřejší 

jednodenní akci. Sraz bude v 8.00 na autobusové zastávce Kladno, Gymnázium 

a zpět přijedeme v 16.45 hodin na o samé místo. Vemte si s sebou oběd a 

dobrou náladu. =)  

 V prosinci jsme s kamarády vyrazili na oddílové Vánoce, o kterých víc píše 

Anička ve svém článku. Někteří z nás potom neodolali a dojeli si na Silvestra na 

Opárno. Sešlo se tam nemálo Roháčů a oslavili spolu vstup do Nového roku.  

 A co nás čeká? Na konci měsíce se vydáme do Steinbachu. Máme málo 

řidičů, ale snad se do aut poskládáme. A v březnu už nás čeká zimní zápočtovka. 

Taky k ní máme v Horáci jeden článek. Rozhodně se přihlaste a pojeďte.  

 Také zkoumáme předběžný zájem o letní expedici, jestli uvažujete, že by 

vaše dítko s námi na expedici jelo, tak nám prosím vyplňte předběžnou 

přihlášku.  

Mějte se krásně.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zimní EXpedice Sloup 2020 

Ahoj rohatí a rodičové, 
letos v čase jarních prázdnin 
vyrazíme na asociační chalupu 
do Sloupu v Čechách, nedaleko 
České Lípy. Chata je vytápěná 
s veškerým sociálním zařízením. 
Jelikož letos nepředpokládáme 
sníh, nebudeme sebou brát 
běžky. Cestovat budeme 
vlakem, autobusem a hlavně po 
svých. 

Termín akce je od So 7.3. 2020 do So 14.3.2020.  Sejdeme se v 10:00 na 
Kladenském nádraží a vrátíme se za týden na stejné místo v 18:08. 
Cena je 1800 Kč (cena pro druhého sourozence 1350 Kč) za celý týden včetně 
dopravy, vstupů a výborného jídla vlastní výroby. (Ostatní se domluví přímo s 
námi, podle délky pobytu a druhu dopravy.) 
A co se bude dít? Budeme vyrážet na pěší výlety po okolních lesích a skalách, 
kde budeme hledat stopy po místním poustevníkovi Samuelovi Görnerovi.  
Podíváme se do Nového Boru a místní sklárny. Vyrazíme se otužit v nedalekého 
rybníku a poté ohřát do bazénu v České Lípě. 
Co sebou ještě upřesníme v příštím článku. 
Na závěr Vás požádáme o vyplnění přihlášky. Přihlášku odevzdejte svým 
rádcům nebo přímo Kubovi do středy 12.2.2020. 
 

Už se těšíme  
Lucka a Kuba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoce na Hrádku  

 

Letošní Vánoce na Hrádku nejsou 
výjimkou od předchozích ročníků a pro jejich 
popsání lze užívat jen a pouze pozitivní 
adjektiva! Díky globálnímu oteplování jsme ani 
neměli zas tak velkou zimu a byť by někdo mohl 
považovat za škodu, že nebyl sníh, tak to 
rozhodně neubralo na vánočnosti atmosféry a 
například v Trucovně ji bylo na rozdávání. A také 
že se rozdávala, ještě dva týdny po návratu 
domů jsme si všichni zpívali Nesem vám noviny a 
vzpomínali na náš krásně ozdobený stromeček.  

Hned v pátek po zábavné cestě vlakem a méně 
zábavném výšlapu jsme zjistili, že namísto spánku budeme 
řešit jakýsi problém s Konrádem. Jsme ale šikulové a 
splnili jsme všechny jeho úkoly na jedničku, proto nás na 
hradě nechal, když jsme slíbili, že se k němu a jeho okolí 
budeme chovat ohleduplně.  

V sobotu jsme si 
rozdělili úkoly jako zdobení 
stromečku, zdobení Trucovny, 
příprava bramborového salátu, 
udržování ohně a další a poté je 
plnili. Vše se nám krásně 
povedlo i s polední pauzou na 
buřtguláš a večer jsme si šli 
zazpívat koledy a rozdat dárky k 
ozdobenému stromku v lese za 
hradem. Pak už nás čekal jen 
samotný vánoční večer 

v Trucovně. Byl salát s řízkem, byl svařák/mošt, byly tradice, byly 
dárky, byly kytary, bylo to super!  

V neděli jsme se již jen s lítostí v 
srdcích sbalili, uklidili hrad a vydali se na 
cestu k vlaku, kterým jsme se poté vrátili 
za našimi milovanými rodinkami, 
abychom oslavili ty druhé a o něco málo 
méně supr-čupr Vánoce.  

Všichni děkujeme Máce, Madle a 
ostatním zainteresovaným za realizaci 
této legendární akcičky a těšíme se na 
příští rok!  

Anička 
 



Silvestr na Opárně - aneb děti všude kolem nás, děti kam se podíváš 

 

Dne 29.12.2019 úderná dvojka Jára a Barča po nákupu v kladenském Kauflandu 
dojela v časných odpoledních hodinách k Černodolskému mlýnu, odkud vyrazila směr 
Opárenský mlýn. Cesta to nebyla dlouhá, zato zdlouhavá, těžká, namáhavá a možná by se 
dalo říct i pomalá. Přitížil jim totiž velký nákup. Po obědě si dvojka ještě vyrazila na krátkou 
procházku směr Velemín a Chotiměř, kde získala razítko z Motorestu Velemín. Ostatní 
pokusy ve Vietamských obchodech byly bohužel neúspěšné. Večer se k naší dvojce přidala 
Lucka P., která ovšem nakonec na spaní opět odjela. 
 Další den byl naplánován výlet, ovšem Barča dočasně zapomněla, jak se spí, a proto 
byla ráno při snídani nevyspalá. Jára se tedy vydal sám na výlet na Kletečnou a rozhlednu 
Radejčín, kterou si vyloženě užil. Odpoledne přijeli Skup, Boban s Danou, Olí s Natálkou, 
Kolínovi a Wyderkovi. Hráli jsme téměř čtyři hodiny Trabantí hru a v noci jiné zajímavé hry. 
 Na Silvestra jsme po pozdní snídani roztočili mlýnské kolo s generátorem a vyráběli 
elektřinu. Přijela rodina Pokorných. Těsně před padnutím tmy jsme vyrazili na zříceninu 
hradu Košťálov, odkud jsme pozorovali Silvestrovský ohňostroj nad Lovosicemi. Úchvatná 
podívaná... Po návratu do mlýna jsme si zahráli Trabantí pexeso, vytvářeli i konzumovali 
chlebíčky. Zanedlouho už byla první půlnoc, kterou jsme s dětmi odpočítali, oslavili 
prskavkami a dětským šampáněm a poslali děti spát. V dobré konverzační atmosféře jsme se 
nestačili divit, jak brzy nastala ta pravá, v pořadí druhá půlnoc. Oslavili ji prakticky stejně jako 
děti, jen šampáňo bylo alkoholické a prskavkami jsme máchali před objektivem fotoaparátu, 
čímž vzniklo krásné péefko. 
 Ráno v novém roce jsme vstali, posnídali a postupně se trousili do domovů. Uklidili 
jsme prostory, ve kterých jsme se pohybovali a při loučení s Bocmanem a Helčou dostali 
výborné křížaly. Letošní oslava nového roku se vyloženě povedla. 
     Všem čtenářům přeje všechno nejlepší v novém roce    
Jára 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Na běžky do Krušných hor! 

31.1 – 2.2. 2020 

 

Ahoj Rohatí, nabízíme opět možnost vyrazit na víkend na běžky do Krušných hor za kamarády 

ze saského Steinbachu. Ubytovaní budeme mimo civilizaci v lesácké chatě Wilder Jäger bez 

elektřiny a vody. Hlavním programem je sobotní výlet na běžkách k Volkerovi do Výsluní a 

nedělní kratší lyžování/bobování. V pátek večer pro nás místní nachystají hostinu 

s krušnohorskými dobrotami, zahrajeme na kytary a v sobotu to zas oplatíme my jim a 

uvaříme něco českého.  

Akce je určena pro děti od 12ti let, pro zdatnější běžkaře. Běžky s sebou jsou tedy nutné! 

Ovšem komu je více než 15let, neběžkuje, ale chtěl by si jet jen tak zařídit na sníh, je to taky 

možné. Musí však počítat s tím, že v sobotu si zařídí vlastní alternativní program.  

Cestovat budeme auty, vlak tam nejezdí. Kdo může vzít auto, hlaste se co nejdříve Helče na 

tel. 605586877, náklady na cestu se plně vrátí. Bližší info ráda podám telefonicky.  

Odjezd: pátek 31.1. v 17hod od klubovny. 

Příjezd: neděle 2.2.nejpozději do 17hod ke klubovně 

Cena: 400Kč (sourozenec 300Kč), v ceně je cesta autem a příspěvek na jídlo a ubytování 

(ubytování zčásti uhradí pořadatel, jídlo zčásti obstarává hostitel).  

Přihláška: odevzdejte na družinovkách do pátku 17.1., ostatní mimo družiny sms Helče co 

nejdříve po oddílovce. Peníze vybereme při odjezdu. 

S sebou: běžky, můžete vzít plastové ježdíky (ne boby – nevešly by se do auta), oblečení na 

běžky a do sněhu, teplé převlečení do chaty, pevné nepromokavé boty, přezůvky, spacák – 

teplý!, karimatka, čelovka nebo jiná baterka – nutné!, průkaz pojišťovny, občanka nebo pas, 

páteční večeře, svačina na sobotu a neděli.  

Pojeďte. Těšíme se!      Helča, Boci, Vojta, Rozinka, Bětka & Kulich Podroužkovi 

 
 
 



 
 

Oslavenci v lednu 

3. 1. oslaví narozky Hop a Markéta 
14. 1. se narodil Honza Lukacko 

 
 
 
 

 
 

Oko  
 

Kdo? stav v prosinci brigády a výběry konečný stav 

Jára 772 + 675 brigáda lanáč 1447 

Skupik 50  50 

Anička 170  170 

Bára H.  678 - 450 Vánoce + 525 brigáda lanáč 753 

Zdeněk 600 + 375 brigáda lanáč 975 

Honza Mourek 600  600 

Tomáš T. 600  600 

Lucka V. 500 + 675 brigáda lanáč 1175 

Péťa S. 350  350 

Láďa 50  50 

Máca 800 - 800 Vánoce + 675 brigáda lanáč 675 

Kuba S. 150 + 525 brigáda lanáč 675 

Martinka S. 600  600 

Max 300 + 525 brigáda lanáč 825 

Anežka H. 100 + 38 brigáda lanáč 138 

Lenka V. 100  100 

Tomáš M. 0 + 525 brigáda lanáč 525 

Karel Petřík 0 + 825 brigáda lanáč 825 

Patrik Polýnek 0 + 525 brigáda lanáč 525 

Eliška Koubínová 0 + 38 brigáda lanáč 38 

 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli: Péťa, Anička, Helča, Kuba, Lucka P. , Jára 

Uzávěrka dalšího čísla: 2. 2. 2019 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 

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

 


