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Plán akcí 

7. – 14. 3. Zimní expedice 

28.3. Přes mlýny k cíly        

3. 4. - Oddílovka 

9. – 13. 4. Oddílové Velikonoce 

16.5. vystoupáme na Louštín 

29. – 31. 5. - Voda 

19. -21. 6. – Závěrečka 

1. – 11. 7. – Letní expedice  

  

 

 

 
 
 

 

 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Už i únor je za námi a vezmu to pro tentokrát stručněji. =) Čekají nás jarní 

prázdniny s nimi i ZEXka, odjíždíme už zítra. Bude tam s námi i pár kamarádů 

s oddílu i s dětmi a užijeme si i bez sněhu určitě hodně srandy. A pak už přijde 

výlet kolem mlýnů. Do jednoho z nich se i podíváme. Normálně taková možnost 

není, takže ji chyťte za pačesy a vyrazte i s dětmi s námi. Nakonec nás na 

začátku dubna čekají Velikonoce. S oddílem je strávíme v zapomenutém koutu 

České republiky, ale víc o tom v článku. Jinak připomínám, že je nejvyšší čas se 

přihlásit na letní expedici. Program začíná být doopravdy zajímavý.  

 A kde jsme byli minulý měsíc? Výlet do Steinbachu se bohužel zrušil, 

jelikož se nás přihlásilo málo, ale děti vkročili do nového pololetí a naši vedoucí 

a rádci strávili hezký víkend na chatě. Probírali tam toho hodně. Vymysleli také 

datumy závěrečky a vody, na kterou společně pojedeme, takže si je zapište do 

diářů.      

Mějte se krásně.  

Péťa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddílové Velikonoce 

Milí Roháči a Roháčata,  

 Jak už jsme nastínili, tak můžete těšit na roubenku v Dědově nebo na 

vícero skalních měst, ale i tradiční velikonoční zvyky nezůstanou zapomenuty. 

Jak by se vám líbilo upéct si svůj mazanec nebo beránka?  Pokud se nám na to 

povede nasbírat dostatek surovin, tak ho určitě společnými silami zvládneme.  

 A máme ještě prozradit něco málo ke hře? Všichni jsou napjatí 

k prasknutí, tak proč ne. Kde byste chtěli pracovat? V pekárně anebo třeba na 

statku? Jakou budovu, její výrobky a pracovníky budete potřebovat do 

koželužny? Něco vám to připomíná? Hádejte =)  

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, batoh na výlety, lahev na vodu, 

plecháček a lžíce 

Těšíme se na vás 

 Péťa, Láďa, Barča 
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Zimní EXpedice Sloup 2020 

Ahoj Rohatí, rodiče a kamarádi.  
Píšeme Vám poslední článek o letošní zimní expedici, která se kvapem blíží. 
V tomto článku najdete všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli 
v sobotu 7.3. odjet  včetně seznamu věcí, které si nezapomeňte sbalit do 
batohu jelikož pojedeme vlakem a z vlaku nás poté čeká ještě kus cesty na 
chatu.  
 
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. 
Odkaz na chatu: https://chalupy.a-tom.cz/chalupa/39-sloup-ubytovna         
 Doufáme, že se těšíte tak jako my a nezapomeňte v sobotu dorazit na nádraží. 
Lucka a Kuba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Jednodenní výlet – přes mlýny k cíly 

 
Koncem  března (28. 3.) nás čeká další jednodenní výlet. Vydáme se z Unhoště přes Kalivodův 
mlýn, Suchý mlýn až k Proškovu mlýnu.  

V posledně jmenovaném mlýně se pokusíme domluvit 
prohlídku. Jedná se o jeden z nejzachovalejších mlýnů na 
Lodenickém potoce. Ve vlastnictví rodiny Prošků je od 
roku 1892. K ukončení činnosti došlo v roce 1946 a mlýn 
je od té doby prázdný. 
V interiéru mlýna se 
pak dochovala černá 
kuchyně s udírnou z 
18. století a mlýnské 

zařízení dokládající jeho postupný vývoj od 17. do 
počátku 20. století. No všechno to uvidíme ti, kdo s námi 
vyrazíme na výlet. 
 

 
Na konci cesty nás čeká výšlap na jeden velký 
kopec, kde si rozděláme oheň a uděláme buřtíky. 
Jen doufáme, že nebude moc foukat, jinak se 
z lezení na rozhlednu mohlo stát dobrodružství.  
 

 
 
Sraz: v 10:00 na zastávce U Gymnasia, směr do 
Prahy 
Návrat: 18:47 tamtéž 

Cena: 70,- (v ceně doprava i buřtíky) 
S sebou: Oblečení dle počasí, oběd, svačinu, pití, dobrou náladu, šátek. Nezapomeň na deník 
razítkáře ☺ 
 
Těší se Gabča a Petrucha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní Expedice Orlické hory 

 
Letní Expedice se nám již kvapem blíží a už teď máte možnost se přihlásit - v tomto čísle 
časopisu bude přihláška, kterou je potřeba vyplnit do poloviny dubna.  
Abyste měli povědomí o tom, kam jedeme a jak to celé bude probíhat, přinášíme vám nějaké 
ty první informace.  
Tábor bude probíhat na dvě části, z nichž první bude stálá a druhá putovní. Stálou část 
expedice budeme ubytováni na junácké základně v Novém Městě nad Metují a druhou 
budeme putovat přes pěchotní sruby, rozhledny a jiné zajímavosti po Orlických horách. 
Putování nebude náročné, denně max. do deseti kilometrů a děti nebudou chodit s velkými 
batohy. Spát během putovní části budeme v přírodě.  
Pro rodiče bude informativní schůzka k táboru, která proběhne 20. května po družinových 
schůzkách, tj. v 18:30. Děti tam můžou zůstat s námi a poslechnout si, co se na ně chystá.   
Průběžně sledujte časopis, budou se teď každý měsíc objevovat další informace. Naše 
povídání začneme o zajímavých místech, která navštívíme během tábora, pokračovat 
budeme úvodem do celotáborové hry a v červnovém časopise bude seznam doporučených 
věcí a bližší informace - např. k časům odjezdu a příjezdu. 
  
Během stálé části tábora navštívíme - 
formou výletů - spoustu zajímavých 
míst. Mezi ně patří zámecká zahrada v 
Novém Městě nad Metují, rozhledna 
Sendráž, zřícenina hradu Výrov, nebo 
například celodřevěný kostel ve 
Slavoňově.   

 
 

V rámci odpočinkového dne nebudeme lenošit na gauči 
(protože ani žádný gauč nemáme), ale místo toho si 
skákneme do vodní nádrže Rozkoše na koupačku!  
 
 
 
 
 

 
 
 
Těšíme se na vás! 
Petrucha, Anička Maruška a Barča, která se 
furt ře(ch/h)tala, vyhrála kámen - nůžky a 
spadla z gauče :D 



 

DOPORUČENÍ A TIPY, CO SI SBALIT NA CESTU 

z cyklu: Madlenčiny rozpravy 

 
 
 

 Kvapem se nám blíží jaro a s ním další várka výletů, vandrů, zápočtovek a expedic. 
Skoro každý z rohatých dostal v rámci našeho povídání otázku, co nesmí chybět v báglu 
Roháče na cestách, pokud jsme se nezakecali o něčem jiném. A kdo jak odpověděl? Čtěte a 
inspirujte se. 

 
 
Co si vždycky balí Hop? 
 
“Z věcí které balím do batohu, to začíná kamerou. Kamera a foťák jsou první věci, které 

musím mít. Jednou jsem se vracel z chodby, protože jsem si zapomněl spacák, ale kameru 
jsem měl. :-D Lžíci můžu zapomenout, ale kameru nikdy.” 

 
 
Co nechybí v batohu Honzy Lukacka? 
 

 “Tak začnu samozřejmě karimatkou a spacákem. Určitě oblečení, nůž, čelovka, lžíce, 

dostatek vody. Pokud se jede ven, do přírody, beru na spaní hamaku. Nedávno jsem si nad ní 

koupil i plachtu, takže už ani nezmoknu. Potřeba je spousta ponožek. Samozřejmě hygi 

potřeby, ale na víkendovku snad ani potřeba nejsou ne? Peněženka s dokladama a penězma. 

Nikdy nevynechávám šátek, to je extrémně univerzální věc. Mapu. Taky si vždy beru knížku, 

i když s Roháčema je často nepotřebná.” 

 
Co k balení doporučuje Fórek? 

 
“Spoustu ponožek a obecně spodní prádlo. Trička stačí dvě, nějaký kalhoty, pak 

rozhodně karimatku a spacák, vždycky dobrý kvalitní boty, dobře seřízenej batoh. Ono je 
těžký doporučit něco takhle obecně, takže možná je taky zásadní, co určitě nebrat. Určitě, 
když si s sebou vezmu nějakou věc, kterou ani jednou nepoužiju, tak bych jí příště nebalil. Asi 
taky dobrá nepromokavá bunda, i když jsem zjitil, že mnohem lepší je deštník. Když prší, tak 
ti nenaprší mezi záda a batoh. Protože i když máš nepromokavou bundu a pláštěnku na 
batohu, tak ti pořád teče voda po zádech a pak nasakuje do batohu, takže jakmile přestane 
pršet a ty sundáš pláštěnku, tak máš okamžit mokrý záda. Deštník se mi teď osvědčil na 
výsadku. Takže možná deštník, no. :-)” 

 
 
 



Jak si balí Kuba Slovák? 
 
„Já vždycky říkám že nůž a toaleťák použijes vždycky. Tu druhou věc i kdybys nechtěl, 

takže to. V batohu samozřejmě nesmí chybět pytel dobré nálady, bez toho to nejde. Potom 

spacák, lžíce a náhradní ponožky. To asi stačí. Poslední dobou, při cestování s batohem, 

zjišťuju jak málo věcí vlastně potřebujeme k životu.“ 
 
Co nesmí chybět podle Petruchy?  
 
„Spacák, karimatka, KPZka a s tím se dá přežít.“ 
 
Co nesmí v batohu chybět podle Aničky Hajníkové? 
 

„Chybět může co chce, ta akce bude stejně super. Na víkendovku mě nenapadá jediná 

věc, bez které bych nedokázala jet. Kdybych ji měla funkční a doplněnou, napsala bych KPZ, 

ale takhle zmíním asi vodu a spacák.“ 

 

Co nechybí v batohu Zlatě? 

 

„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.“ 

 
A co doporučuje balit 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 ;-).” 
 
 
 
Za  severskou redakční sekci zdraví Madla a těším se na další setkání s vámi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celoroční bodování 

Letos v oddíle máme celoroční bodování. Sbíráme jak razítka, tak i bodíky, za které si 
pak budeme moci nakoupit mikiny nebo dostat jinou odměnu. Tady už si můžete přečíst 
aktuální stav bodů k 27.2. 2020. 
 

Co přesně můžete, za jakou barvičku získat, je napsané v Horáci z listopadu. Zelená se 
rozdává za navštívené akce (1 bod za 1 den akce), modrá za schůzky (za účast na oddílovce 
nebo když si přinesete všechny věci na družinovku), za červené body můžete získat štěstíčko 
(jde o body za aktivitu navíc) a žluté body jsou za razítka.  
 

 

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Jára Větrovec 4 17 0 15 

Jakub Slovák 2 17 0 0 

Tomáš Šachy Musil 6 19 1 20 

     

Lenka Vachalcová 2 7 1 0 

Honza Mourek 4 14 1 21 

Patrik Polínek 1 3 0 0 

Max Kříž 5 17 1 17 

David Mourecek 1 0 0 0 

Honza Vostatek 1 0 0 0 

Zdeněk Skřivan 2 3 0 0 

Matyáš Komárek 1 2 0 0 

Jirka Mourek 4 17 0 25 

Marcela Záňová 3 12 0 0 

Anna Hajníková 5 14 1 0 

Bára Hofmanová 5 16 0 0 

David Záň 2 11 1 0 

Michal Ibser 3 3 1 0 

     

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Adam Hofman 1 1 0 0 

Anežka Herinková 5 10 2 15 

Eliška Koubínová 3 8 0 0 

Vojta Náprstek 2 0 0 0 



Jakub Náprstek 1 0 0 0 

Karel Petřík 4 5 0 0 

Tomáš Pospíšil 2 1 1 0 

Honza Kabát 3 10 1 15 

Adam Zdvořáček 2 3 0 0 

Péťa Pešková 0 12 0 0 

Láďa Peška 0 12 0 0 

Kamil Podroužek 3 2 0 0 

Vojta Podroužek 3 2 2 0 

Rozárka Podroužková 2 2 0 0 

Petr Soukup  5 6 0 0 

Lucie Tučková 0 1 0 0 

Lucie Pospíšilová 3 6 0 0 

Petrucha Hofmanová 0 7 0 0 

 
A také se těšte, už jsme pro vás všechny vybrali návrhy na trička, které lze v rámci odměn 
získat. Za chvíli půjdou do výrobu, tak snad se něco nezkomplikuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v březnu 

4. 3. si dá dortík Kuba N.  
10. 3. oslaví narozky Jirka 

17. 3. bude o rok moudřejší Jára 

 
 
 
 

 
 

Oko  
 

Kdo? stav v únoru 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., Madla, Petrucha, Gabča, Anička 

Uzávěrka dalšího čísla: 29. 3. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 

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

 


