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Plán akcí 

20. -21. 6. – Závěrečka 

1. – 11. 7. – Letní expedice  

A příští rok zase spousta skvělých akcí 

 

  

 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Letošní školní rok už je skoro za námi. Jaro bylo takové prazvláštní, ale vypadá to, že se 

vracíme do starých kolejí a jsme za to rádi. V květnu se nám nakonec povedlo začít družinovou 

činnost a vyjet na vodu. Jsme rádi, že jsme to zvládli, a že pokračujeme pořád dál a dál.  

 Těšte se na příští rok. Máme pro vaše děti už teď v hlavě připravených spoustu akcí a 

koncem srpna už je budeme mít i na papíře a v dalším čísle pro vás do Horáce. Ale ani tenhle 

školní rok ještě nekončíme. Čeká nám závěrečka a potom i tábor. Obě akce budou určitě 

skvělé, takže se již nemůžu dočkat.  

  Jsem ráda, že jste moje měsíčníky každý měsíc přečetli, anebo snad i jenom prolétli a 

podívali se na fotky z akcí minulých a na kalendář akcí budoucích. Doufám, že stejně tomu 

bude i příští rok. Přeji krásné a bezstarostné léto. V srpnu na slyšenou.  

Péťa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Závěrečná akce 
 
Poslední akce letošního roku.  
Sraz: v sobotu 20.6. v 9:20 na nám. Svobody u lékárny 
Návrat: v neděli 21.6. v 15:45 tamtéž 
Cena: 100,-Kč   
S sebou: Spacák, karimatku, čelovku, 
lahev s vodou 1,5l, hygienické 
potřeby, lžíce, nůž, plecháček, šátek, 
zápisník, propiska, oblečení na pobyt 
venku, vše zabaleno do jednoho 
batohu 
Na akci nás čeká spoustu zábavy, 
několik her, trochu bilancování nad 
uplynulým rokem a také odměny za 
celoroční činnost. 
 
Přihlášky do neděle 14.6. svým rádcům.  
 
Skupik  
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči  

Název akce: Závěrečná akce  

Termín akce: 20. – 21. 6. 2020  

Cena: 100,- Kč   Oko: ………………………………………………….………  

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: ………………………………………………………….  

V Kladně dne: ……………………………….…………… Podpis rodiče: ……..………………………. 

 



Letní Expedice Orlické hory 

Jsme rádi, že se nás nakonec sešla hromada a bude veselo. 
 
Blíží se nám expedice, tak přinášíme poslední informace před odjezdem. 
Sraz: 1.7. v 10:00 na vlakovém nádraží (vedoucí v 9:45) 
Návrat: 11.7. v 18:30 tamtéž 
Cena pro oddílové děti: 2300 (pokud jede dítě nezapsané do oddílu je cena 2600), záloha by 
měla být zaplacena v prvním červnovém týdnu, doplatek do 24. června (rádcům) 
Pokud někdo bude chtít vybrat si peníze z OKA a použít je na tábor, prosím, ozvěte se do pátku 
12. června, po tomto termínu nebudeme OKO pro platbu uplatňovat. 
 
S sebou na nádraží: 
Děti z družiny Hugo (mladší): Max. 40 litrový batoh s věcmi, který se poveze autem a malý 
batůžek, který budou mít děti na výlety 
Děti z družiny JOX (starší): Těm se poveze menší batoh (cca 20 litrů autem a větší – ideálně 
max 40 litrů - batoh budou mít s sebou. Do menšího zabalit těžší věci, aby se děti zbytečně 
nedřely). Na výlety, které nebudou přesouvací budou mít děti jen malý batoh. 
 
Z povinných dokumentů je třeba mít potvrzení o bezinfekčnosti, budeme posílat po dětech. 
Dále žádáme, aby měly kopii průkazu pojištěnce a pokud mají průkazku s fotkou, tak i kopii 
tohoto dokladu. 
 
Léky by děti u sebe neměli mít žádné, na nádraží užívané léky předejte svému táborovému 
vedoucímu. 
 
Dezinfekce není třeba, budeme ji mít s sebou a děti si budou přede každým jídlem dezinfikovat 
ruce. Roušky, pokud budeme muset využívat, tak pouze ve veřejných prostorách. Po zbytek 

doby je děti budou mít v sáčku. Budeme hlavně v lese a tam jsme před viry schovaní. 😊 
 
Prosím o zvážení, zda je nutné dětem dávat telefon, více jak polovinu tábora nebudeme u 
elektřiny a nejsme schopni zajistit, že je neztratí.  
 
Každý den (mezi 20:00 a 21:00), pokud bude signál a nebudeme zrovna aktivně hrát hry, 
můžete zavolat na telefon 604 660 346. Prosíme však, aby tato možnost nebyla využívána 
často. Programu máme hodně a časté volání by ho mohlo narušit, navíc děti to téměř vždy 
vyvede z rovnováhy a naopak se jim začne stýskat. 
.     

                                  Těšíme se Petrucha, Péťa, Barča, Jára, Anička, Kuba, Šachy 
 
 
 
 
 
 
 



Doporučený seznam věcí: 
Kletr        
Menší batůžek      
1x pohorky      
1x sandále      
1x tenisky      
karimatka      
spacák       
spodní prádlo a ponožky - v dostatečném množství   
2 x tričko       
1x bílé tričko      

1 x mikina/košile      
1 x triko s dlouhým rukávem     
1 x lehká bunda      
1 x pořádná pláštěnka     
1 x dlouhé kalhoty      
2 x kraťasy      
oblečení na spaní      
kapesníky - látkové!      
kšiltovka, sluneční brýle     
šátek, uzlovačka, zápisník, tužka, KPZ, CODEX   

čelovka + jedny náhradní baterie    
lžíci, plecháček a menší ešuš (stačí i jen ešusové víčko)  
používané léky       
hygi potřeby (toaletní papír, kartáček, pastu, mýdlo - jelen - přírodní) 
ručník       

 
 

 

 

 

 

 

 



Hořcová výzva 

Milí Roháči a Roháčata,  

Letošní Hořcová výzva je za námi. Povedlo se nám splnit neuvěřitelně mnoho 

úkolů. Jak jsme dopadli se můžete dočíst buď na stránce horcovavyzva.cz, anebo na 

v tabulce, která je o pár řádků níž.  

Bojovali jsme jako lvi, a tak nebylo do poslední chvíle jasné, kdo vyhraje. Někdo 

více plnil úkoly na začátku a jiní se „rozjeli“ až ke konci.  

Mě osobně hra hodně bavila a doufám, že to nebyl poslední ročník. Příště snad 

už budeme moct plnit úkoly dohromady jako jsme to dělali před dvěma lety.  

Péťa 

 

 

Děti 

Pořadí Jméno Body 

1. Honzík  347 

2. Maxx  202 

3. Barča  135 

4. Paprika  120 

5. Jahodový Jirka 113 

6. Hekr 91 

7. Anežka  86 

8. Šachy  55 

9. Adámek  48 

10. Míša  22 

   

 

Dospělí 

Pořadí Jméno Body 

1. Lúca Boule 260 

2. Skupik 203 

3. Vítr  182 

4. Péťa 157 

5. Petrucha  112 

6. Kuba Jakub 96 

7. Lucka P.  70 

8. Macek  69 

9. Anička Maruška  22 

http://www.horcovavyzva.cz/hraci/790/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/466/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/471/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/736/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1090/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/579/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1691/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/508/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1989/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/323/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/323/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/507/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/667/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/667/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/730/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/664/


 

Hořcová výzva     

počet bodů Ceny (vyber si jednu) 

350-400 desková hra křesadlo ešus 

250-350 čelovka nůž kniha 

150- 250 plecháček multifunkční příbor míč 

50-150 propisovačka uzlovačka pexeso 

 
 
 
Komiks od Péti 

 
 
 
 
 
 



Celoroční bodování 

Skvěle rozjetou celoroční hru nám stopnul Koronavirus. Je to škoda, ale co se dá dělat. Ještě 
přikládám výsledky celoročního bodování, které je aktualizované po oddílové vodě, která 
proběhla koncem května. Příští rok bude jiná, neméně promakaná, hra.  

Péťa 
 

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Jára Větrovec 4 24 0 15 

Jakub Slovák 2 28 0 0 

Tomáš Šachy 
Musil 6 27 1 20 

Lucka Tučkovà 0 6 0 0 

Lenka 
Vachalcová 2 7 1 0 

Honza Mourek 4 25 1 21 

Patrik Polínek 1 10 0 0 

Max Kříž 5 24 1 17 

David 
Mourecek 1 0 0 0 

Honza Vostatek 1 1 0 0 

Zdeněk Skřivan 2 6 0 0 

Matyáš 
Komárek 1 2 0 0 

Jirka Mourek 4 21 0 25 

Marcela 
Záňová 3 12 0 0 

Anna Hajníková 5 23 1 0 

Bára 
Hofmanová 5 27 0 0 

David Záň 2 11 1 0 

Honza (Miky) 
Motejzík 0 3 0 0 

Michal Ibser 3 3 1 0 

Adam Hofman 1 1 0 16 

     

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Anežka 
Herinková 5 11 2 15 

Eliška 
Koubínová 3 8 0 0 

Lucie 
Pospíšilová  3 13 0 0 

Petrucha 
Hofmanová 0 8 0 0 

Karel Petřík 4 5 0 0 

Tomáš Pospíšil 2 1 1 0 

Honza Kabát 3 20 1 15 

Adam 
Zdvořáček 2 3 0 0 

Péťa Pešková 0 15 0 0 

Láďa Peška 0 15 0 0 

Kamil 
Podroužek 3 6 0 0 

Vojta 
Podroužek 3 6 2 0 

Rozárka 
Podroužková 2 6 0 0 

Petr Soukup  5 13 0 0 

Nikola  2 1 0 0 

Denča 
Soukupová 0 3 0 0 

     

 
ZELENÁ - turistika  
MODRÁ - schůzky 
ČERVENÁ - aktivita 
ŽLUTÁ - razítka



 

Madlenčiny rozpravy 

Všechny vás zdravím ze severní redakční sekce. 
Rozhovor s Barčou, který si za chvilku přečtete, 
vznikal v době karantény, v dubnu, jenže jsem ho tak 
trochu nestihla poslat. Díky komunikaci přes 
Messenger jsme se s Barčou pohodlně spojily a při 
čtení následujících řádků už se můžete pomalu těšit 
na léto, volnější režim a taky na společné výletění. 
Přeji vám všem krásné prázdniny a těším se na 
shledanou! Třeba hned na letní expedici. Juchúúú! 
 

Jak trávíš volný čas v době karantény, když 

nemohou být ani hromadné akce, ani schůzky? 

Co doporučuješ proti nudě? 
Já si hodně čtu knížky, někdy jdeme s rodinou na 

výlet, či na chatu a občas cvičím, ale většinou čtu:). 

 

Jak a kdy ses připojila k oddílu?  
No, myslím, že v 9, protože do oddílu chodí i moje mamka, tak mi to navrhla a já jsem zkusila 

jít na družinovku:). 
 
Vzpomeneš si, která byla první akce, které ses zúčastnila? 

Moje první, kde jsem byla úplně sama, byly Vánoce na Hrádku, ale úplně první byla nějaká 

jednodenní akce.  
 
Máš nějaký nezapomenutelný zážitek? Odkud?  

Hořcová výzva 2018 - byli jsme na Velikonocích a žádali různé kolemjdoucí o podpisy. 

Prošla okolo nás starší paní a hrozně nás podezřívala, že jí chceme nějak okrást. Nakonec nám 

podpis nedala.  

 

Čemu v oddíle momentálně 
věnuješ nejvíce času a energie? 

Vedení družinky, připravit určitou 

část programu, snažit se pomáhat 

dětem.  

 

Co Ti oddíl přinesl, co ses naučila a 
co bys tam ještě ráda vyzkoušela?  
Oddíl mi přinesl kamarády, 

zkušenosti a soběstačnost. Naučila 

jsem se otevřeně mluvit s cizími 

lidmi. Zatím asi nemám představu, 

co bych chtěla zkusit. Chtěla jsem 



zkusit být pravá ruka vedoucích a to zkouším a baví mě to.  
 
Kterou akci si nikdy nenecháš ujít?  
Vánoce na Hrádku. To je jedna z nejlepších akcí roku.  

 

Jaké máš další koníčky, kromě turistiky a oddílu? 
Lukostřelba a chodím do gymu (fitka). 
 
Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v báglu žádného Roháče? 

Já bych řekla že nesmí chybět spacák, karimatka, pití, KPZ, jídlo a čelovka.  
 
Co bys vzkázala všem Roháčům? 

Držte se, karanténa brzy skončí a pak se všichni znovu setkáme!  

 

Barunko, moc Ti děkuju za spolupráci a dálkové popovídání. Brzy někde ahoj! 

 

 
 

PS: Fotky z akce jsem přidala z jedné expedice. Poznají ti, kdo tam byli, z jaké akce to je?  

Péťa 



Oddílová voda 

“Ahooooj!” 
Toto jsme slyšeli a křičeli fakt 
mockrát, když jsme se na 
víkend stali vodáky. 
V pátek jsme se naskládali do 
aut a vyrazili za vodou. 
Nafoukli jsme lodě, naplnili 
bříška večeří, postavili stany a 
udělali oheň.  
V sobotu jsme už vyrazili na 
cestu po Ohři ve dvou raftech 
a dvou pálavách. Během akce 
jsme viděli krásnou přírodu, 
spoustu mostů a sjeli jsme tři jezy (a ani jednou jsme se necvakli!). 
Máme spoustu zážitků, bolavý ruce a záda, mokrý oblečení a chuť co nejdřív zase 
někam jet!  
Anička a Bára 
 
 

 
 



Oslavenci v červnu 

7. 6. dáme hobla Šachymu 
11. 6. bude zase o rok chytřejší Eliška 

15. 6. se o rok přiblíží k plnoletosti Anička 😉 
20. 6. si sní dortík Patrik 

24. 6. oslaví narozky Adámek 
27. 6. si užije svůj narozeninový den Máca 

 
 
 
 

 
 

Oko  
 

Kdo? stav v květnu 

Jára 1447 

Skupik 50 

Anička 170 

Bára H. 753 

Zdeněk 975 

Honza Mourek 600 

Tomáš T. 600 

Lucka V. 175 

Péťa S. 350 

Láďa 50 

Máca 675 

Kuba S. 25 

Martinka S. 600 

Max 25 

Anežka H. 138 

Lenka V. 100 

Tomáš M. 525 

Karel Petřík 825 

Patrik Polýnek 25 

Eliška Koubínová 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, Petrucha, Anička, Máca, Jára, Barča, Madla, Šachy 

Uzávěrka dalšího čísla: 29. 8. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků.  

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

 


