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Plán akcí 

11. 10. – Běh Járy Cimrmana 

18. 10. Den stromů 

28. 10. - 1. 11. Zápočtová akce 

6. 11. Oddílovka 

20. – 22. 11. – Vyzvědači 

27. – 29. 11. Brigáda na Opárně 

18. – 20. 12. Vánoce na Hrádku 

16. 1. – Jednodenní akce 

1. – 7. 2. Zimní expedice 

13. 3. – Jednodenní akce 

1. – 5. 4. Oddílové Velikonoce 

17. 4. – Jednodenní akce 

24. 4. – Pochod za drakem 

Začátek června - Voda 

25. – 27. 6. – Závěrečka 

Začátek prázdnin – Letní expedice  

  

 
 
 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Pokud nám to jen trochu situace s koronavirem dovolí, tak plánujeme uskutečnit 

všechny akce, které jsou v plánu akcí na minulé stránce. O případných změnách bychom vás 

včas informovali.  

V říjnu máme hned několik oddílových akcí. Můžete se vydat na Běh Járy Cimrmana. 

Více informací k němu najdete v minulém čísle Horáce anebo můžete společně s námi vyrazit 

do lesa, kde si v rámci procházky po naučné stezce zjistíme spoustu informací o přírodě, a 

hlavně o stromech. Je to akce pro všechny i pro širokou veřejnost, takže klidně vezměte 

kamarády s sebou. Více o ní se dočtete v Horáci. Na konci měsíce máme v plánu zápočtovou 

cestu. To je pravda akce trochu náročnější a jen pro ty fyzicky zdatnější z nás, ale i tak věřím, 

že se pojede hodně otužilých dětí a rádců, kteří se nebudou bát spát na konci října ve stanu. 

Snad jich vyjde i počasí.  

A co plánujeme dál. Pravděpodobně se vydáme do zatím neurčeného města do 

TOMáckou mezioddílovou soutěž Vyzvědači, kterou jsme loni vyhráli, a tak budeme obhajovat 

první místo. Ke konci měsíce pak vyrazíme na brigádu na Opárně (více o ní nejdete v článku 

v Horáci).  

Pokud se Vám nějaká akce líbí a chtěli byste s námi jet / poslat s námi vaši ratolest, tak 

nám dejte vědět pomocí přihlášky, kterou odevzdáte rádcům. Přihlášky odevzdávejte ideálně 

i s penězi. Na akce platí sourozenecká sleva, která je 25 %, anebo je cena pro sourozence 

předem stanovena organizátorem. Pokud ji chcete uplatnit, tak to řekněte rádcům při 

odevzdávání přihlášky.  

Těším se s vámi nebo s vašimi dětmi na viděnou na některé z akcí.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celoroční hra 
  
 Zdravíme, detektivové! 
Pojďte si s námi zopakovat, jak letošní celoroční hra funguje a jaké má pravidla.  
 
Během celého školního roku budou naše dva detektivní oddíly (dvě družiny) řešit lehké, ale i 
těžké detektivní případy, které mohou být cokoliv od krádeže po vraždu. 
Pro každý případ je určena speciální složka, kterou váš oddíl dostane. V této složce bude 
většina potřebných informací - ale ne všechny! Vždy bude něco chybět, takže budete muset 
zapojit svoje detektivní mozečky a provést seriózní detektivní vyšetřování. Například budete 
muset vyzpovídat svědka nebo podezřelého, prohledat místo činu, rozpoznat zločince z 
kamerového záznamu, a tak dále. 
 
Za každý vyřešený případ dostane váš detektivní oddíl určitý obnos peněz.  
Čím těžší a závažnější případ vyřešíte, tím více peněz obdržíte.  
Tuto sumu si mezi sebe rozdělíte podle toho, jak moc jste se na daném případu podíleli (takže 
když nebudete dělat nic, tak nic nedostanete a když se budete snažit pachatele dopadnout, 
tak si pořádně vyděláte).  
To, kolik má kdo peněz, bude zapsáno v tabulce, která bude aktuální v každém Horáci. 
 
Za tyto peníze si budete moci kupovat všelijaké zajímavé odměny. Dražba bude na každé 
oddílovce, nebo si můžete šetřit a své úspory utratit až na závěrečné akci v červnu, kde bude 
spousta velkých odměn, jako třeba deskové hry, nebo trička.  
 
Tak hodně zdaru! 
 

 

Anička a Šachy 
 
 
 



Zápočtová cesta Slavkovský les 

 

Jak bylo již v minulém časopise psáno, na konci října, o podzimní prázdniny, 
jedeme na zápočtovku do krásné krajiny slakovského lesa. Doufejme, že nám 
bude aspoň trochu přát počasí a že si to 

užijeme       

 
Sraz: Ve středu 28. října v 9:20 na hlavním 
vlakovém nádraží 
Návrat: V neděli 1. listopadu v 19:25 tamtéž 
Přihlášku a peníze odevzdejte do neděle          
18. října.  
Cena: 650,- Kč, druhý sourozenec 450,- Kč 
Co s  sebou: 

• Kletr – pláštěnku na kletr, karimatku, 

kvalitní zimní spacák 

• Menší ešus, plecháček a lžíci 

• Pevné (naimpregnované) membránové 

boty 

• Teplé a prodyšné oblečení na sebe (vč. 

bundy a čepice); teplé oblečení náhradní 

(2x Triko, 2x triko dlouhý rukáv, teplá mikina, kalhoty, dostatek ponožek 

a spodního prádla, oblečení na spaní a pláštěnku- pončo) 

• Zápisník, tužku, šátek, KPZ, čelovku, kopii kartičky pojištěnce  

• Středeční svačinu do vlaku (cca do jedné hodiny), dvě brambory 

• Láhev na pití (1,5 l) 

• Roušku do vlaku (dezinfekci budeme mít s sebou) 

• Hygienické potřeby (pasta, kartáček, malý ručník), toaletní papír 

Balte tak, abyste v kletru měli ještě aspoň malé místo i pro společný materiál 
nebo jídlo…  
 
A nebojte se, zvládnete to. Ze starší družinky už to jsou schopni zvládnout 
všechny děti. Každé z nich zvládá ujít 15 km, což víme z našich akcí, unese 
batoh i zvládne spát ve stanu… Z mladší družinky jsou již také některé 
děti,které to zvládnou. Celkově budeme chodit 10-15 km jako na letní 
expedici.  
       

                                     Petrucha 
 
 
 
 

Rozhledna Krudum 



Den stromů - Mrákavy 

Ahoj kamarádi,  
 
zveme vás na tradiční procházku 
lesem po naučné stezce Mrákavy 
s tématickými úkoly pro malé i 
velké. Jedná se o akci den stromů 
pro veřejnost, kterou pořádá náš 
oddíl. Naučná stezka vypráví o 
našich domácích stromech a historii 
Mrákav, kdysi pískovcových lomech.  
Více info na stránkách   http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-mrakavy.htm . 

Pobavíte se drobnými hrami se stromy a o stromech, ale nejen o nich. Bude 
připraveno něco zajímavého pro starší i pro nejmenší. 
 
Akce se koná v neděli 18.10. 2020. 
 

Jsou dvě varianty, jak se dne stromů 
můžete zúčastnit. Buď můžete jít jako 
rodina nebo s kamarády a průběžný 
start je mezi 13:00 a 16:00 od 
parkoviště u Záplav v kamenných 
Žehrovicích. Parkování opět přímo u 
rybníka (rozcestí červené a modré 
Turyňský rybník), kousek odtud bude i 
začátek vaší procházky (u smrku, 
zastavení č. 5 naučné stezky). Start 
bude od rybníka naznačen. Nebo 

můžete jít s námi společně, což by bylo moc fajn. Sejdeme se v 14.30 u Kostela. 
A návrat bude na stejnou zastávku pouze v opačném směru v 17.17 hodin.  
 
Vstupné: 40,- kč + 10,- Kč za dopravu 
Přihlášky odevzdejte do 14. 10. svým rádcům. 
S sebou: vhodné oblečení do lesa; věci, které nosíte na družinovku; svačinu a 
pití a dobrou náladu 
  
Bližší informace na tel: 604 115 938 

Těší se na vás Gabča, Barča a Péťa 

http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-mrakavy.htm


Brigáda na Opárně 

Ahoj přátelé, 
Příští měsíc nás čeká další skvělá akce a tou je brigáda na Opárně. 
Opárenský mlýn je chalupa Asociace turistických oddílů mládeže, kterou spravují 
naši oddíloví kamarádi Helenka a hlavní vedoucí oddílu ve výslužbě Kamil 
Bocman Podroužek s rodinou. 
Co nás vlastně čeká? 
Čeká nás sušení masa, zpracování dřeva, hrabání listí, úklid a další vypečené 
úkoly od paní správcové. Pro zájemce budou určitě i nějaké večerní hry. 
Doprava bude auty a tím se dostáváme k další důležité informaci: 
Sraz: 27.11. 16:30 u Spirály 
Návrat: 29.11. 18:00 u Spirály 
Cena: 250,- na jídlo a dopravu, ubytování se v rámci brigády neplatí 
 
Barča a Jára 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



První oddílovka 

Ahoj Roháči a Roháčata,  
Kdo nebyl na první oddílovce, tak o 
hodně přišel. Sešlo se nás tam tolik, že 
jsme to přestali počítat. Nejdříve jsme se 
seznámili, a že tam bylo hodně nových 
dětí, ale i starých Roháčů a potom už 
jsme začali se samotným hraním. Mě 
nejvíc bavilo Bingo. O spoustě lidí jsem 
si zjistila informace, které by mě jinak asi 
nenapadly. Začátek celoroční hry byl 
také moc povedený. Po tom, co jsme se 
dozvěděli, že budeme pátrat po vrahovi, 
tak nám spisy ukradl nějaký kluk, ale my 
jsme ho nakonec chytili a Jára ho odvezl 
policistům. Takže fotky z kamerového 
systému byly zase naše. Děti budou 
případ řešit i na družinovkách, ale časem 
by všechny případy měly být k nalezení i na našem roháčovském webu.  

Mějte se krásně, Péťa 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Madlenčiny rozpravy 

Zdravím všechny ze severské redakční sekce a přeji vám pěkné podzimní počtení. 
 
 
Máco, pověz nám, co Tě oddíl naučil, co sis z něj odnesla? 
 
Toho je hodně. Myslím si, že jednou z nejdůležitějších věcí, co mě oddíl naučil je asi vychování. 
Takový trochu jiný, než bych asi dostala od rodičů. Taky spousta kamarádů, protože vlastně 
nikde moc jiný kamarády nemám. Určitě taky skvělou životní zkušenost, kterou tak nějak 
potřebuju předávat dál, nebo respektive vím, co chci předávat dál. 
 
 
Ty jsi teď aktivní. Čemu se nejvíc věnuješ? 
 
No, minulý rok jsem vedla družinku. Letos to bude tak, že budu nejspíš chodit jeden týden do 
práce a jeden týden do oddílu, takže budu chodit vést děti jednou za 14 dní. Budu se snažit 
chodit taky na všechny oddílovky a už jsem se uvázala, že v červnu zorganizuju vodu. Nechci si 
na sebe brát žádný další velký akce, ale budu se snažit skoro na všechny akce jet. Buď sama, 
nebo s dětma. 
 
Zmínila jsi družinku. Jakou družinku vedeš?  
 
Mladší děti. Minulý rok se jmenovali Hugo a teď ještě nevím, jak se budou jmenovat. 
 
Kdo je ve vaší družince Tvoje pravá ruka? 
 
Vedu s Aničkou a s Bárou, takže pravá ruka nevím, vlastně. Vloni to bylo tak, že já jsem byla 
hlavní, pravá ruka Anička a Bára byla pomocník. Tenhle rok to chceme koncipovat tak, že 
Anička bude ta hlavní, já budu občasná pomoc, takovej jako moralista a Bára bude pravá ruka. 
 
Řekni mi, co Tě nejvíc baví na vedení družinky, co Tě motivuje? 
  
Asi výsledek. Nevím. Já vlastně děti vedu už hrozně dlouho. Vedla jsem děti i na jiných místech 
a v oddíle mě nejvíc baví to, že máme pořád ty stejný děti, že si je tam vypipláme, umíme spolu 
pracovat a tím pádem jakoby do nich nacpeme víc a víc. Ne vědomostí, ale toho důležitýho, 
takový ty dobrý věci pro život. Umět si udělat v lese oběd, umět si postavit stan a takový věci, 
co jsou podle mě důležitý. Nejen to, ale přijde mi, že ty děti jsou pak vnímavý a že je 
vychováváme tak trochu morálně, bych řekla.  
 
Máš splněný kodex? 
 
Kodex jsem nesplnila vlastně nikdy, protože jsem ho asi 4x ztratila, ale jsem jak přijatá, tak 
jsem i rytířem.  
 
Takže sis přijetí zasloužila svojí prací a aktivitou, dalo by se říct? 



 
Asi ano. 
 
A teď kodex máš, můžeš ho plnit? 
 
Někde jo, ale jak se teď pořád stěhuju z místa na místo, tak úplně nevím kde. 
 
Vzpomeneš si, jak sis vybojovala svůj první kodex? 
 
To už vůbec netuším. Takový věci si nepamatuju. 
 
Určitě si ale vzpomeneš na nějaký silný zážitek? 
 
Těch je hrozně moc. Úplně nejvíc si asi vzpomínám na svoje první Rumunsko, někdy v roce 
2008. Bylo tam asi 15 lidí a všechno to byli dospělí, až na Fórka, kterýmu bylo asi 15, a mě a 
mou sestru, kdy mě bylo asi 8 a ségře tak 10. Takhle nějak to zhruba bylo. Bylo to náročný, ale 
krásná krajina. My jsme stoupali do takovýho strašnýho krpálu, bylo hrozný vedro a do toho 
pršelo, takže jsme na sobě měli jenom plavky, ponča a batohy. Vystoupali jsme ten hroznej 
krpál, kdy to pořád nekončilo a pak jsme se nakonec z toho lesa vyškrábali na takovou jako, 
řekla bych tomu, dastárvitě obdělávanou půdu, kde jsme řekli, že přespíme. My, jak jsme toho 
měly se ségrou plný kecky, tak na nás přišla taková euforie, že jsme tam 2 hodiny myly kotlíky 
slámou. Kamil nám řekl, že to máme umejt slámou a my jsme se tomu tak rozchechtaly, že 
jsme se tomu tlemily asi 2 hodiny v kuse a nemohli nás ubrzdit. Tak to si pamatuju, že po tom 
poutním dni, jak bych tomu řekla, přišla taková příjemná euforie. Jinak, těch vzpomínek z 
oddílu je opravdu hrozně moc.  
 
No, a když se takhle zamyslíš, co by podle Tebe nemělo chybět v batohu žádnýho Roháče na 
víkend? 
 
(Bez zaváhání, okamžitě.) Toaletní papír!  
Pak asi spacák, doklady, peníze a nevím. Co ještě já s sebou potřebuju úplně nejvíc, to jsou asi 
moje děti, ale ty asi nepotřebuje každej Roháč. (Smích.) 
 
Jaký máš další koníčky, kromě Roháčů? 
 
Co asi dělám nejvíc, je to, že se starám u babičky o zahrádku. Pak taky běhání a občas mám 
ráda posedět si s kamarádama.  
 
A teď trochu aktuálně. Na jaře byla karanténa a mě zajímá, co Tě drželo nad vodou, když jsi 
nemohla na to posezení s kamarádama a nikam na společné akce? 
 
To je zrovna hrozně těžká situace, protože se mi teď hrozně změnil život. No nevím, vlastně 
karanténu jsem vůbec nevnímala a měla jsem období, že mi bylo úplně jedno, že jsem zavřená 
doma. No, a teď, kdyby se to vrátilo, tak nevím, co by mě drželo nad vodou. Asi bych si 
malovala, protože to taky hodně ráda dělám, a kdyby mi nezakázali chodit ven, tak bych asi 
chodila běhat. 
 
Co bys vzkázala Roháčům? 



 
Asi bych jim vzkázala to, co řekl kdysi Kamil. Jak ono to bylo. "Kdo nechce, hledá důvody, kdo 
chce, hledá způsoby." To by bylo asi všechno.  
 
To je celkem jasná a stručná zpráva. :-)  
Ještě bych se chtěla vrátit do minulého roku. My jsme spolu organizovaly Vánoce a co týče 
příprav na Kladně, nákupu, přihlášek, tak jsi to pěkně oddřela, protože to leželo hlavně na 
Tobě a ještě na dalších lidech, kteří pomáhali a bez kterých by to nešlo, jako jsou rádci, pravé 
ruce a další dobrovolníci na odvoz, přípravy her a zábavy. Moc za to děkuju. Bylo to 
perfektní. Zajímá mě, jaká je asi organizačně největší akce, kterou jsi připravovala a co 
všechno jsi měla na starosti? 
 
To je zajímavá otázka. Já jsem spíš taková, že jsem se tomu organizování spíš vyhýbala. Možná 
to bylo i tím, že nejdřív jsem do oddílu chodila jako dost mladá, jakmile jsem začala vést děti, 
tak jsem na to neměla, pak jsem z oddílu na docela dlouhou dobu zmizela a vrátila jsem se se 
svýma dětma. To to organizování větších akcí nebylo úplně reálný. Vánoce byly vlastně jedna 
z největších akcí, co jsem kdy dělala a jestli jsem předtím něco organizovala, tak to byly spíš 
nějaký malý výlety. Nic jinýho jsem nikdy nedělala. Teď teda bude ta voda a potom 
samozřejmě něco dalšího. Uvidíme.  
 
Co bys řekla rodičům, abys je přesvědčila k tomu, aby dali své děti do oddílu? 
 
Asi podle toho, co by to bylo za rodiče, nejdřív bych řekla, že oddíl je jedno z mála míst, kde 
člověk opravdu může objevit sám sebe a přírodu. Není to nijak drahý ani nijak náročný a 
přesto, když to člověk dobře pojme, tak je to velká zkušenost do života. Určitě příjemný 
prostředí. Máme spoustu malejch i větších lidí, pohodový vedoucí a nevím co víc dodat. 
 
Jak komunikujete s rodičema?  
 
Většinou komunikují jenom přes email, nebo přes FB. My přímo to máme udělaný tak, že 
Anička komunikuje s rodičema a když už neodepisujou na nic jinýho, tak píšeme SMSky, nebo 
voláme. 
 
Jsou akce, kam se můžou rodiče přijít podívat? 
 
Většinou bývají nějaký jednodenní výlety, kam by rodiče mohli a někdy jsme dělali dny 
otevřených dveří. Nevím, jestli letos plánujeme nějakou veřejnou akci.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Celoroční bodování 

Za to, že s námi budete jezdit na akce si stejně jako loni můžete vysloužit odměnu. Jaká jsou 
pravidla?  

• za jeden den na akci je jeden bod 
• odměna: trička a mikiny (s oddílovým potiskem) 
• cena: tričko - 15 bodů, mikina - 20 bodů 
• není povinnost si koupit tričko v moment, kdy dosáhnu 15ti bodů, můžu tričko 

vynechat a místo toho si rovnou šetřit na mikinu 

Oslavenci v říjnu 

14. 10. dostane hobla Honza Kabát 

27. 10. oslaví na ZC narozky Zdeněk 

31. 10. si sní dortík Tomáš 

Oko 

Jak funguje OKO (neboli "Osobní KOnto") se můžete dočíst v zíjovém Horáci z letošního roku 
na konci časopisu. Aktuální stav je vždy zveřejněn na stránkách www.rohaci.com. Zároveň 
musíme ovšem doplnit, že usnesením parlamentu se rozhodlo, že tento vklad lze vybrat pouze 
do konce daného školního roku. Pak se jede zas od nuly. V případě vkladu či výběru na akci, i 
nejasností, kontaktujte včas organizátora akce a Lucku P. (oddílový pokladník). 
 
  

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli:  
Péťa, Petrucha, Anička, Kuba, Barča, Jára, Šachy, Madla, Gabča 

Uzávěrka dalšího čísla: 1. 11. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 

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


