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Plán akcí 

5. 3. – Oddílovka - ZRUŠENO 

13. 3. – Jednodenní akce - ZRUŠENO 

1. – 5. 4. – Oddílové Velikonoce - ZRUŠENO 

9. 4. – Oddílovka 

17. 4. – Jednodenní akce 

24. 4. – Pochod za drakem 

Začátek června - Voda 

25. – 27. 6. – Závěrečka 

1. – 11. 7. – Letní expedice  

  

 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Jak to vypadá s našimi akcemi? To je jeden velký otazník. Ty nejbližší 

rušíme, bohužel se to týká i Velikonoc. Co se dá dělat, tak s Láďou uspořádáme 

třeba ty, co budou příští rok. =) Sledujte stránky a Horáce a vždy se včas dozvíte, 

co se bude konat a co ne. Rádcové jsou s Vašimi dětmi a i s Vámi v kontaktu, 

takže se případně ptejte jich na všechno, co Vás napadne.  

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

Péťa 

 

 



Letní expedice 2021 

 

Ahoj roháči, 
v létě věříme, že bude zase možnost normálně cestovat, proto i my už 
připravujeme letní expedici. 
Tentokrát pojedeme do SLOVENSKÉHO RÁJE. 
Termín: 30.června (odjezd předpokládáme v odpoledních hodinách) – 
10.července 
Ubytování budeme v chatkovém komplexu přímo u vstupu do ráje.  
Cena: 3.300,- (záloha 1500,-) 
Ubytování máme zarezervované, ale kvůli počtu míst bude potřeba závaznou 
přihlášku vč. zálohy odevzdat do 20. dubna. V rámci zálohy budeme na přelomu 
května a června kupovat místenky ve vlaku Praha – Poprad, popř. Praha - 
Spišská nová Ves.  
 

Slovenský ráj je plný roklin, cest 
kolem vodopádů lemovaných 
žebříkama a to samo už 
napovídá, že si děti užijí spoustu 
dobrodružství. 
 
 

Pojďme si tedy po náročném roce užít 
společný čas v nádherné přírodě, 
s kamarády, turistikou a večerním sezením u 

ohně       
 
Těší se Petrucha, Jára, Anička, Bára, Šachy a 
další 
 
 
 
 
 
 

kláštorisko 

Suchá Bela 



Přechod republiky 

Byl jsem požádán o článek k Přechodu republiky do Horáce. Úkol krásný a trochu 
nesnadný zároveň. Těch zážitků je moc, v hlavě se prolínají a splývají. Každý ví, že jsem 
především běžec. Ale nejlepší přátele mám v Turistickém oddílu mládeže Roháči. A vzhledem 
k zaměření činnosti máme jako oddíl ze všech našich štafetových akcí nejblíže právě 
k Přechodu. 

Poprvé jsem z Plechýho na Sněžku vyrazil roku 1991 a od té doby jsem nevynechal. 
V tom posledním, roku 2016, byla moje účast spíš symbolická. Ale stálo mi za to naložit ani ne 
dvouleté syny do kočáru, dojet vlakem do Kolína a absolvovat s nimi jednu etapu. Oproti tomu 
v roce 1996 jsme s Mírou Luštincem šli Přechod ve dvou, takže jsem ušel nejvíc kilometrů ze 
všech účastníků. Co se mi vybaví, když vzpomínám na jednotlivé Přechody? 

Roku 1991 jsem byl na Přechodu nováčkem. Mám z toho několik černobílých fotografií. 
Sněžka tehdy dostála svému jménu, byl tam opravdu sníh. A jestli mě paměť neklame – Kamil 
by mě možná opravil – zatloukli jsme tehdy na vrcholu kovovou pamětní desku s mapou 
republiky a naší trasou z jihu na sever. Protože deska nebyla tak velká, chyběl tam kus 
Slovenska. A za pět let už na mapě našeho státu díky rozdělení federace chybělo Slovensko 

celé.      A taky jsme toho roku zapomněli v doprovodném autě vlajku, která slouží jako 
štafetový kolík. Já se pro ni vracel a Sněžku pak vyběhl. Stihl jsem to ve stanoveném čase.  

Ležím na perónu a brečím bezmocným vztekem. Touto větou začínala brožura 
k Přechodu republiky 1996. Tehdy jsem poprvé použil schéma, které jsem později několikrát 
opakoval. Tedy že v předmluvě umírám únavou, pak jako retrospektivu popíšu celou akci, 
vygraduji děj, aby to bylo zajímavější, a pak vše zhodnotím. Samozřejmě tomu trochu 
přidávám, ale i teď po letech směle můžu říct: Byl to záhul! Ano, řeč je o našem hecu s Mírou 
Luštincem. Tehdy jsem 
ho pozval, ať jde 
s námi, a on na to, že jít 
se skupinou je měkký. 
A že by to celé prdnul 
sám. Tolik zkušeností 
jsem měl, že jsem to 
považoval za nereálné. 
A tak z toho nakonec 
vyšel nápad jít trasu 
jako štafetu dvou lidí. 
Udělali jsme rozpis 
s tím, že se vždy 
budeme držet 
jednotlivých skupin, 
navigaci ani další úkoly 
členů skupiny jsme tedy neřešili. Bylo to zajímavé, protože na trase třeba bylo ubytování 
v tělocvičně. Já došel etapu, přespal na nádraží, k ránu se přemístil s původní skupinou, která 
se těšila na teplou sprchu a vyspání v tělocvičně. A na nádraží jsem se připojil k jiné skupině, 
která byla odpočatá a šla zase na to. Ještě zajímavější ale bylo to, že já měl jít 100 km, Míra 
taky, pak já 80, Míra 60, pak něco já a společně na Sněžku. Ale ta první stovka mi tak dala 
zabrat, že mi byla jasná jedna věc. Ten Mirek to nedá. Tak jsem na trase náš plán včetně 



přesunů překopal. Sobě jsem naložil víc a Mirkovu ubral. On na to přistoupil, a to realizaci 
našeho snu zachránilo. Dali jsme to, i když při sestupu z české nejvyšší hory mě strašně bolel 
lýtkový sval a sestup trval dvojnásobně dlouho. Pak si taky vybavuji stříhání videa a videoklipů 
s Kamilem – to jsem si užíval, protože pro mě byl a je Boci nejlepší kamarád, který vždy řekne 
do očí i nepříjemnou pravdu. A ten vztah zůstává, i když se vidíme málo. Proto třeba teď moc 
rád vzpomínám na podzimní brigádu na Opárnu, kde byl čas a prostor pokecat. Ale to jsem 
odbočil. 

Roku 2001 jsem jako čerstvě ženatý šel z Plechýho na Sněžku s Markétou. A pokračuji 
s ní i na cestě životem. Šli jsme spolu i v roce 2006. 

O pět let později jsem vyrazil přes republiku téměř rovnou z nemocnice. Měl jsem 
problémy se zubem, cestou do práce jsem v autobuse zkolaboval. Řidič zavolal sanitu, já sebou 
v nemocnici hvízdnul podruhé a skončil jsem na kapačkách. Napojen fyziologickým roztokem 

jsem vyrazil k zubaři, který mi otevřel zub, bohužel ten vedlejší.       To bylo v pondělí. Volal 
jsem do práce, ať mi napíšou dovolenou. V pondělí jsem si lehnul a snad s pár přestávkami na 
záchod jsem spal nepřetržitě dvacet hodin. V úterý jsem se probudil, ve středu částečně zotavil 
a ve čtvrtek odjel na Moravu (tehdy se šlo z trojmezí Česka, Slovenska a Rakouska) s první 

skupinou.       
A roku 2016, jak už jsem vzpomínal, jsme se potkali u Kolína se členy oddílu, přičemž 

první krůčky na Přechodu po vyndání z kočáru měli za sebou i Péťa a Vojta. 
Co letos? Asi to nedáme celé, ale rád bych poprvé dostal kluky pěšky na Sněžku. Třeba 

to nevyjde, ale zatím to mám v plánu. Uvidíme. 
Každopádně se máme na co těšit.  

Hop 
 
 

 



Madlenčiny rozpravy 

 
Všechny vás opět zdravím ze severské sekce a hlásím se z děčínského okresu. Pobývám v 
době pandemie v dobrovolné izolaci, jak to jen jde a jak moje mentální zdraví snese a tak 
bude březnový rozhovor trochu netradiční. Ano, možná si budete myslet, že mi začíná trochu 
hrabat. Neee, nezačíná. Nebo, že bych to s tou izolací vážně trochu přehnala? :-D Chtěla jsem 
si prostě jenom popovídat zase s někým pěkně zblízka a naživo.  
S kolegy, spolužáky a kamarády se vidíme převážně na chatu, či na obrazovkách a v době, kdy 
čtete tyhle řádky se naše možnosti ještě trochu smrsknou. Ale víte co? Venku začíná být 
jarně a já věřím tomu, že se už brzy povede se zase potkat s kamarády bez větších omezení, 
vyjet někam ven do skal a strávit noc u ohně. Jsem zvědavá, kolik stanů a ohnišť vyroste do 
21. března v Lapáku. Prozatím se dá vymýšlet všechno možné k trávení času. Jarní úklid, 
procházky s rodinou, učení se něčemu novému, čtení, výroba čehokoliv, zdokonalování se a 
třeba i rozmlouvání sám se sebou. Už jste si někdy popovídali sami se sebou? Zajímalo mě, 
jaké to je, a tak jsem to zkusila.  
 
 
Vzpomeneš si, která akce byla Tvá první? 
 
Byly to určitě Vánoce na Hrádku, když mi bylo asi 7 let. Pamatuji si, že byl sníh a atmosféra 
na hradě byla naprosto kouzelně vánoční.  
 
Zavzpomínej na nějaký nezapomenutelný zažitek. Povyprávěj nám. 
 
Nezapomenutelné jsou všechny, které si pamatuji a je jich opravdu spousta. Vybrat jeden je 
těžké, ale teď se mi vybavil zrovna ten, kdy jsme byli na letní expedici na Ukrajině. Když jsme 
vyšli do hor, byli jsme několik dní jako "gorily v mlze", pořád mžilo, jedli jsme čínské nudle s 
nudlemi a když jsme takhle mokří na kost putovali pár dní, rozhodlo se, že jeden den bude 
odpočinkový. Postavili jsme mokré stany, vlezli do mokrých spacáků a začali sušit vlastním 
teplem ve spacácích všechno, co se tam dalo nacpat. Ve stanech jsme také vařili, protože se 
nikomu nechtělo vylézat ven. Ze stanu do stanu jsme si povídali a poslouchali hovory. 
Najednou se odvedle ze stanu ozvalo: "Kájo, nedávej tu hlavu tak blízko k tomu vařiči!" 
Kájovi bylo tenkrát čerstvých 15. Za chvíli se ozvalo znovu: "Kájo, v tom kotlíku je horká voda. 
Nedávej tu hlavu tak blízko k tomu vařiči!" Za chvíli se ozval řev, svištění stanového zipu a již 
zvenku ječící Karel: "Aaaaaaa! Já si budu muset udělat novou fotku na občanku! Dyť mě 
nikdo nepozná!" Aneb, jak Kája nedbal bezpečnostních upozornění a pak nás všechny 
překvapil svojí absolutně originální reakcí na opařený obličej uprostřed hor. S ohledem na to, 
že Karlovi se obličej velmi hezky zahojil a nezůstaly mu žádné trvalé následky, mě tahle 
vzpomínka vždycky hodně pobaví.  
 
Co Ti oddíl přinesl? Co ses tam naučila? 
 
Oddíl mi přinesl do života skvělé kamarády, zážitky, zkušenosti a třeba i to, že jsem se naučila 
hrát na kytaru a že se nebojím hrát ani ve vlacích, na ulici, na veřejnosti. Všichni naši vedoucí, 
rádci a pravé ruce pro mě byli vždycky inspirativní a u každého jsem obdivovala něco trochu 



jiného, takže bylo kde čerpat příklad. Oddíl určitě přispěl také k tomu, že jsem se naučila 
zvládat nezvyklé situace, vydržet nějaké to nepohodlí a překonávat překážky. Také umím 
uvázat pár uzlů, zavázat si tkaničku jednou rukou a mám ráda přírodu a pobyt v ní se snahou 
chovat se nějakým způsobem zodpovědně ke svému okolí, i k té přírodě. Těch věcí, které mi 
oddíl nabídl a předal, je hrozně moc.  
 
Kterou akci si nikdy nenecháš ujít? 
 
Rozhodně Vánoce na Hrádku. 
 
Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v batohu? 
 
Karimatka, spacák, náhradní ponožky, nůž, voda, ešus a KPZka. Hlavně ale nesmí chybět 
někdo, s kým na tu víkendovou akci vyrazím. :-) 
 
Co bys vzkázala všem Roháčům? 
 
Na tuhle otázku jsem se těšila nejvíc! Chtěla bych pořád někomu něco vzkazovat. :-)  
 
Vydržte s dobrou náladou, nebo alespoň s nadhledem co to jde, i když je to teď občas na 
palici. Ať se vám daří překonávat všechny překážky, ať si máte vždycky s kým popovídat 
(někdy klidně i sám se sebou). Pište, tvořte, hrajte si, čtěte, zpívejte, pořád prostě buďte. No, 
a jestli budete mít pocit, že vám možná hrábne, vězte, nejste v tom sami. 
 
 
Tady většinou děkuji respondentům za jejich čas pro poskytnutí rozhovoru, ale tentokrát 
bych moc ráda poděkovala všem, kdo věnují svůj čas oddílu, časopisu, stránkám a jakékoliv 
další činnosti, která je činí šťastnými a také činnosti, která je třeba občas víc povinnost a 
zodpovědnost, než zábava, ačkoliv alespoň špetka zábavy by neměla chybět nikdy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oslavenci v březnu 

10. 3. dostane doma hobla Mourek 
17. 3. může zapít narozky Jára 

24. 3. si sní dortík Viky a Johanka 

Oko 

Jak funguje OKO (neboli "Osobní KOnto") se můžete dočíst v říjnovém 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, Madlenka, Petrucha, Hop 
Uzávěrka dalšího čísla: 28. 2. 2021 

Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


