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Plán akcí 

21. – 23. 2. Akce pro velké 

6. 3. Oddílovka 

29.2. uvidíme Třtické rybníky 

7. – 14. 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 

1. – 11. 7. – Letní expedice  

  

 

 

 
 
 
 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Leden už je za námi. Děti už mají po pololetních prázdninách a blíží se 

nám zimní expedice. Kdo s námi vyrazí? Přihlášky je potřeba odevzdat do 12. 2. 

Snad nám ještě trochu nasněží, abychom mohli stavět sněhuláky a dělat andílky 

ve sněhu. Chvíli po ZEXce už budou Velikonoce. I na ty se už můžete přihlásit. 

Tradice jsou samozřejmostí, a tak nevynechte šanci si vyhodovat nějaké to 

vajíčko, anebo si ho namalovat. Také se společně podíváme do Adršpašských 

skal. Poslední z akcí, na které se už můžete přihlásit je letní expedice. Byla jsem 

u jejího plánování a bude skvělá, takže se určitě přihlaste.  

 Výlet k Bubovickým vodopádům se zase vydařil. Sešlo se nás tolik, že 

jsme se málem nevešli do vlaku. Ne to přeháním, ale skoro by to tak bylo. 

Článek k výletu najdete také v Horáci.      

Mějte se krásně.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zimní EXpedice Sloup 2020 

Ahoj rohatí a rodičové, 
jak už všichni víte z minulého článku, pojedeme do asociační chalupy ve Sloupu 
v Čechách. Budeme spát v teple na postelích ve vlastních spacácích. Pro 
zájemce bude možnost přespat i venku ve stanu.  
Vydáme se na výlety po okolních skalách, navštívíme místní skalní hrad. V plánu 
máme i koupačku v Českolipském bazéně. Po dobu akce plánujeme hodně 
výletit, hrát všelijaké zajímavé hry a užívat si klidné a zábavné večery. 
Termín akce je od So 7.3. 2020 do So 14.3.2020.   
Sraz: v 10:00 na Kladenském nádraží pod vrbou! 
Návrat: v 18:08 na stejném místě 
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.) 
Co s sebou: batoh, spacák, karimatka pevná obuv, dostatek teplého oblečení na 
ven, věci na převlečení do chaty, přezůvky, plavky, ručník, hygienické potřeby, 
čelovka, věci na družinovku, kartička pojišťovny, nůž, plecháček, oblíbená 
desková hra, sobotní svačinu a oběd do vlaku 
Pro zájemce je možnost spaní venku, je nutno se však vybavit opravdu teplým 
oblečením a zimním spacákem! Případné dotazy směřujte na Kubu. 
Na závěr Vás požádáme o vyplnění přihlášky. Přihlášku odevzdejte svým 
rádcům nebo přímo Kubovi do středy 12.2.2020! 
Odkaz na chatu: https://chalupy.a-tom.cz/chalupa/39-sloup-ubytovna         

Už se těšíme  
Lucka a Kuba 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://chalupy.a-tom.cz/chalupa/39-sloup-ubytovna


Jednodenní výlet k Třtickým rybníkům 

 
Milí rohatí, 

už jste byli někdy na výletě 29.2.? Tak letos, protože je přestupný rok, a ještě tohle datum 

vychází na sobotu, se nám to povede ;) 

 

Letošní rok jsme už na třech výpravách zamířili 

do okolí Berouna (Děd, Máminka, Karlštejn + 

Bubovické nevodopády), takže jsme vcelku 

prozkoumali přírodu a památky jižně od 

Kladenska. Tentokrát vyrazíme na jinou stranu 

a to západně od Kladna ke Třtickým rybníkům. 

Projdeme se kolem Punčochy, Mlýnského, 

Pilského a Červeného rybníku. Cesta nebude 

dlouhá, čeká nás 8 kilometrů krásnou přírodou 

přírodního parku Džbán. 

Na výpravě potkáme opět nějaké naše „staré“ a milé kamarády, kteří chodili dříve do oddílu 

a kteří s námi znovu povýletí. 

 

Sraz: 29.2. v 8:30 na autobusové 

zastávce Kladno, Nám. Svobody ve 

směru Rozdělov. 

Návrat: v 16:19 tamtéž. 

S sebou: Oblečení dle počasí, oběd, 

svačinu, pití, dobrou náladu, šátek. 

Nezapomeň na deník razítkáře ☺ 

Cena: 60,- (doprava) 

 

 

Přihlášku odevzdej do středy 26.2 svým rádcům. 

 

Těší se 

Petrucha a Gabča 

 



Oddílové Velikonoce 

Milí Roháči a Roháčata,  

 Vydejte se s námi do zatím 

neprobádané krajiny. Po dlouhé cestě, 

která nás čeká dorazíme do cíle, kde si 

budete muset svoje postavení zasloužit. 

Můžete být sedlákem, ale klidně i jenom 

výpomocnou silou ve mlýně. Pokud se 

vám povede postavit mlýn, tak potom 

budete moci zásobovat i pekárnu a tak dále. Vše se dá řetězit. Každý začne 

s milířem a s čím skončí, to záleží jen a jen na něm. 

 Společně se podíváme i do Adršpašských a Teplických skal. Zajdeme si do 

skalního města Ostaš, a když se zadaří, tak se společně podíváme i do nějakého 

bunkru.   

Termín akce: 9. - 13. 4.  

Sraz bude ve čtvrtek 9. 4. v 8.00 na železniční zastávce Kladno. Vrátíme se 

potom v pondělí 13. 4. v 17.30 hodin.  

Cena za akci bude: 950,- Kč 

Přihlášky odevzdejte do 20. 3. rádcům. Ti, co nechodí aktivně do oddílu mi 

můžou psát na mail p.peskova1245@seznam.cz. 

Co s sebou: batoh, spacák, karimatka pevná obuv, oblečení podle počasí, věci 

na převlečení, přezůvky, plavky, ručník, hygienické potřeby, čelovka, věci na 

družinovku, kartička pojišťovny, nůž, plecháček, barvy na vajíčka – holky, 

barevné pentle – kluci, kodex/zvířátka 

Těšíme se na Vás, Péťa, Láďa, Barča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.peskova1245@seznam.cz


ROZKOŠNÁ LETNÍ EXPEDICE 

 

Zdravíme vás, přátelé! 
Byli jste již v Orlických horách? Jestli ne, máte jedinečnou příležitost! Jestli ano, 
tak určitě víte, jak boží jsou a dozajista se do nich chcete podívat znovu. 
Vydáme se do nich hned na začátku prázdnin, a to konkrétně do Nového Města 

nad Metují, kde v malebné chatičce na pravém 
břehu Metuje strávíme první část expedice. Tu 
druhou, a podstatně záživnější, projdeme Orlické 
hory křížem krážem, cestou necestou a řekou 
neřekou. Nikdo se nemusí bát, že to nezvládne, 
protože na tuto pouť půjdeme značně odlehčení 
- jen s malými batůžky. Po cestě navštívíme třeba 
i dělostřelecké tvrze a další skvosty, nehledě na 
to množství výhledů. Těmito krásnými jedenácti 

dny nás bude provázet celotáborová hra, při které budeme vyrábět studánky, 
stáčet vodu, péct pekárny (nebo stavět?:-), hrát si na dřevorubce, kovkopy, 
nebo třeba poustevníky. Nudit se rozhodně nebudete! 

 
 

● termín: 1. 7. - 11. 7. 

● cena: 2300,-  

● přihlášku se zálohou 1000,-  prosím      

odevzdejte svým rádcům do 15. dubna 

● zbytek (1300,-) odevzdejte do konce 

května 

 
Čas odjezdu, příjezdu a seznam 
věcí objevíte a svým okem přečtete 
v červnovém Horáci. 
 
Těšíme se na Vás,  

Petrucha, Anička, Barča, Jára, 
Kuba, (Péťa a Láďa) :) 

 
 
 



Výlet k Bubovickým vodopádům 

Ahoj,  

Další jednodenní výlet nás čekal hned 

začátkem ledna. Jako vždy do poslední 

chvíle se netušilo, kolik nás pojede, ale 

jak je dobrým zvykem, tak se nás sešlo 

fakt hodně. Autobusem a vlakem jsme 

dojeli do zastávky Karlštejn. Cestou se 

k nám přidávali další a další výletníci až 

nás na konci bylo něco málo ke 40. První 

co, tak jsme si vyšlápli k muzeu betlémů a 

na nádvoří hradu. Dali jsme si svačinku a 

následovala cesta k vodopádům. Bohužel byly vyschlé, ale proč byly vyschlé se dozvíte 

z pověsti, kterou dali dohromady děti z oddílu a jejich rádci. Max jí pak zapsal do kroniky, aby 

se na ní nezapomnělo. Během výletu jsme se pak rozdělili na rychlejší a pomalejší skupinku. 

Rychlejší šla přes sv. Jána, ale měli jsme to tip top. Od sv. Jána jsme do kopce skoro běželi, a 

to prý že nemáme fyzičku. Myslím, že tak rychle jsem do kopce ještě nešla. =) Před malým 

Vojtou můžu jen smeknout. Z Berouna jsme pak všichni společně dojeli domů zpátky do 

Kladna.  

Péťa 

Pověst o drakovi a vyschlých vodopádech 

V dalekém kraji byl zámek. V tom zámku žila princezna 

Margareta se svým partnerem Kvídem. Jednoho dne se 

objevil příšerný drak Pepík a princeznu unesl. Kvído, 

překvapený prázdnotou princezniny komnaty a 

chyběním střechy si uvědomil, že princeznu unesl drak. 

A tak se vydal za ním. Pepík si zatím začal připravovat 

těsto a tomatový podklad na svou večeři. Kvído si bral 

brnění a meč, byl již připraven zabít draka. Drak 

postupně opekl Margaretu ze všech stran a naporcoval 

jí. Její kousky nandal na podklad a připravil večeři. Již 

započal pojídání pokrmu, když se v jeskyni objevil Kvído. 

Drak otevřel pusu zděšením a z ní vypadla princeznina 

hlava. Kvído se zuřivě rozeběhl proti drakovi. Sekl ho do 

krku a poté mu usekl nohu. Drak zděšen zraněním utekl až k Bubovickým vodopádům. Pil, pil 

a pil, až z vodopádů nic nezbylo. A pak odletěl, a již nebyl spatřen. Tak se stalo, že Bubovické 

vodopády vyschly a vznikl pokrm nazývaný pizza Margherita. Jen bez masa princezen, 

protože se staly těžce ohrožené.  

Max a spol.  



Madlenčiny rozpravy 

 
Po delší odmlce, která mě postihla v rámci příprav na svátky a do školy se opět hlásím s 
rozhovorem. Protože jsem to dvakrát zanedbala, mám pro vás jako bonus romantický 
dvojrozhovor. Dalo by se to nazvat: Láska z oddílu. No, nebudu vás napínat. Svůj čas mi 
věnovali Zlata a Joska. 
Ať se vám krásně čte a nechte se inspirovat.    
 
 
Jak a kdy jste se připojili k oddílu? 
 
Zlata: Když mi bylo třináct, viděla jsem cestou ze školy se svojí kamarádkou Ančou Fólovou 
Roháče, jak v Sítenském údolí sází stromy (myslím, že to byl Den Země). Připadalo mi to jako 
skvělý nápad a navíc se mi tam líbil jeden kluk. Anča mi řekla, že ten oddíl zná, že tam chodí 
její brácha, a od září už jsme do něj chodily obě taky.  
 
Joska: Tuším někdy v roce 2012. Asi 5 let jsem závodně plaval a když už toho bylo moc (8x 
týdně trénink) tak jsem s tím seknul a máma mi našla oddíl, abych se nenudil doma a tak 
jsem nastoupil k Žužu do družiky - Furkaskové (myslím). A jelikož táta byl trampík, od mala 
jsme jezdili na výlety a tábory co pořádal, tak mi to prostředí bylo velice blízké a už jsem v 
oddíle zůstal.  
 
Vzpomenete si na svou první akci s Roháči? 
 
Zlata: Nejspíš výlet s družinou do Kuksu, ale moje první oddílová akce přes noc byly Vánoce 
na Hrádku. 
 
Joska: Úklid na Bezdězu - To je první víkendovka, kterou si pamatuji. Pokud byla nějaká 
menší před tím, nevzpomenu si. Ale vím, že hned druhá byl Přechod republiky.  
 
Máte nějaký společný nezapomenutelný zážitek? Odkud? Povyprávějte nám. Jsme zvědaví, 
jestli se shodnete. 
 
Zlata: Těch je spoustu :-D například cesta z Bechyně do Tábora podél Lužnice. Tenkrát jsem 
jela s Joskou a jeho družinou jako host na jejich akci, spali jsme pod širákem, bylo krásné 
počasí, ale ráno jsem ve spacáku hrozně kosila. Na závěr akce jsme to završili v cukrárně, kde 
jsme si dali šlehačkového ježka a ještě několik let potom jsem šlehačku nemohla ani vidět. Jó 
to byly časy :-D. 
 
Joska: No, ehmm. Nezapomenutelných zažitků máme spoustu, ale spoutu z nich bych tu asi 
nezveřejňoval :-) . Ale myslím, že je se Zlatou nezapomenutelný zážitek každý. Ať už se mnou 
leze do jeskyně, nebo sedíme v kavárničce a ona je celá šťastná, že přežila jeskyni :-D.  
 
 
 



Co vám oddíl přinesl, co jste se tam naučili? 
 
Zlata: Oddíl je pro mě jako druhá rodina, přinesl mi osudovou lásku a nejlepší přátele jaké si 
člověk dokáže představit, naučil mě rozdělat oheň a spát v lese, že nikdy není dost špatné 
počasí, aby se nešlo ven, a že když nejde o život, nejde o nic, a taky uvařit jídlo pro hodně 
lidí.  
 
Joska: Oddíl mě naučil mnoho užitečných věcí od vázání uzlů a rozdělání ohně na 3 sirky po 
to, že když si nedáte spacák do kompresáku tak vypadá váš batoh plnější a nemusíte nést 
kotlík :-). 
Přinesl mi spousty super přátel na celý život (děkuji) a také spousty životních mouder jako: 
Ta zkratka je sice delší, ale zato i horší cesta. Či: To nedopečené syrové kuře z drátěnky nejez. 
Nebo: Ano, zmrzlá tkanička jde zlomit.  
Už nějakou dobu jste manželé. Myslíte si, že společné zážitky z oddílových akcí pomohly k 
tomu, že jste se dali dohromady? Co rozhodlo, že se vezmete? 
 
Zlata: Nebýt oddílu a Joskovi vytrvalosti, tak se nikdy nedáme dohromady, protože bychom 
se nejspíš ani nepotkali. O svatbě u mě rozhodlo, že mě požádal o ruku. Docela mě překvapil. 
Říkala jsem si, že je ještě mladej na závazky a jsme spolu krátce, takže na veselku jsem 
nemyslela, abych si nedělala zbytečné naděje.  
 
Joska: Oddíl nás nepochybně svedl dohromady, takže společné oddílové akce jistě vedly k 
tomu, aby přeskočila ta jiskra a já měl dost času na to Zlatu uhnat. A to také rozhodlo o tom, 
že jsme se vzali, už neměla sílu utíkat. 
 
Kterou akci si nikdy nenecháte ujít? 
 
Zlata: Vánoce na Hrádku a Svíčkovou s koprem 23.12.  
 
Joska: Jelikož jsem byl cca 9 let uplně mimo kontakt s oddílem, uteklo mi toho bohužel 
spoustu.  
V posledních letech to jsou například Vánoce na Hrádku, ačkoliv trochu jinak než většina 
oddílu. A samozřejmě také Svíčkovou s koprem (jestli se tomu ještě tak říká :))  
 
Jaké máte zájmy, kromě turistiky? 
 
Zlata: Mojí největší zálibou je můj muž. Nevycházím s ním z údivu :-D a pak taky literatura, 
jóga, plavání, kulturní dění a kavárenské povalečství. 
 
Joska: No jéjej, těch je, ale tak málo času. Tak například plavání, vyrábím různé věci ze dřeva 
a kůže, výroba nožů, výroba šperků, leptání kovů a skla, koukání na filmy, zajímám se o 
techniky a vybavení k přežití v přírodě, zkameněliny, ale také třeba výroba jednoduchých 
tištěných spojů a vlastně celých elektrických udělátek. Ale největší koníček je Zlata.  
 
 
 
 
 



Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v báglu žádného Roháče? 
 
Zlata: Spacák, karimatka, lžíce a hrneček, lahev s vodou, nůž, baterka, příděl jídla, toaleťák, 
kartáček na zuby, karty, KPZ a samozřejmě oblečení podle počasí, tričko na spaní a vlněné 
ponožky.  
 
Joska: První mě napadl spacák, pak karimatka, nůž, sirky, pití, baterka(čelovka), hodí se také 
plecháček a lžíce, je dobré i nějaké to jídlo, KPZ, ideálně nějakou uzlovačku, zapisník a tužku. 
Pokud zbyde místo, je dobré mít i kodex (nebo zvířátka), protože na víkendových akcích se 
toho dá spousty snadno splnit ;-). 
 
Co všechno jste si v oddíle vyzkoušeli a jak jste se zapojili do chodu oddílu? Pokračujete 
teď v oddíle nějak aktivně dál? 
 
Zlata: To je široká otázka.... pokud jde o zážitky, vyzkoušela jsem v oddíle kromě turistiky i 
vodáctví, horolezectví, cyklistiku, běhání a lyžování, pokud jde o funkce, byla jsem pravá 
ruka, vedoucí družiny, vedoucí akce, kuchařka, zdravotnice, ekonomka, redaktorka Horáce a 
na víc už si asi nevzpomenu, aktuálně aktivní v oddíle nejsem. 
 
Joska: Zkusil jsem si dělat pravou ruku i rádce, určitě jsem i nějakou akci připravoval. 
Samozřejmě jsem byl i děckem v družince. Jednou jsem s Mírou K. také dělal celoroční hru. V 
oddíle momentálně aktivní nejsem, ale kdo ví co přinese čas.  
 
Co byste vzkázali všem Roháčům? 
 
Zlata: Viribus unitis. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oslavenci v lednu 

6. 2. dostane hobla Matyáš K.  
10. 2. sní si dortík Michal Tůma 

16. 2. bude mít narozeninový den Petrucha 
22. 2. na akci oslavíme narozky Maxe 
28. 2. bude o rok starší Honza Mourek 

 
 
 
 

 
 

Oko  
 

Kdo? stav v lednu brigády a výběry konečný stav 

Jára 1447  1447 

Skupik 50  50 

Anička 170  170 

Bára H.  753  753 

Zdeněk 975  975 

Honza Mourek 600  600 

Tomáš T. 600  600 

Lucka V. 1175  1175 

Péťa S. 350  350 

Láďa 50  50 

Máca 675  675 

Kuba S. 675  675 

Martinka S. 600  600 

Max 825  825 

Anežka H. 138  138 

Lenka V. 100  100 

Tomáš M. 525  525 

Karel Petřík 825  825 

Patrik Polýnek 525  525 

Eliška Koubínová 38  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, Kuba, Lucka P., Max, Madla, Petrucha, Gabča, Anička 

Uzávěrka dalšího čísla: 1. 3. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 

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

 


