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Plán akcí 

začátek června - Voda 

25. – 27. 6. – Závěrečka 

30. 6. – 11. 7. – Letní expedice  

Konec září/října – Přechod  

  

 
 
 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Už je to tady. Něco, na co jsme celou dobu čekali. Můžeme se konečně 

vidět offline, od 5. 5. se mohou konat družinové schůzky.  

V dubnu proběhla první letošní akce, a to pochod za drakem.  Byla letos 

řešená, tak aby šla uspořádat i za korony. No více se dozvíte v článku. Na expedici 

se zatím to tak vypadá pojede. Juhu. Přihlášky skončily a Petrucha eviduje 

krásných 26 lidí, takže se máme na co těšit.  

Vodu zatím plánujeme, ale nevíte, jestli dostaneme zapůjčené všechno 

vybavení a více věcí je ještě ve hvězdách. Více informací vám pošleme hned, jak 

to budeme vědět i my, takže vydržte, ale posílejte předběžné přihlášky. Více info 

od Skupa v článku. 

Hlavu vzhůru, a hlavně hodně zdraví. Mějte se krásně,   

Péťa 

 

 

 



Letní expedice 2021 - Slovenský ráj 

Expedici máme za necelé dva měsíce, přidáme tedy pár dalších informací. 
 
Odjezd a příjezd 
specifikujeme v dalším 
časopise, nejdéle však do 
půlky června. Stále čekáme 
na přidání dalších 
vlakových spojení, které 
jsou díky pandemii nyní 
omezené, ale na léto se 
opět rozšíří. V tomto duchu 
máme potvrzeno i od 
RegioJetu. 
 
 

Budeme jako každý rok pořádat 
setkání s rodiči k táboru, abyste 
se mohli na cokoliv zeptat. Loni 
toto setkání nešlo uspořádat na 
Spirále, kde máme klubovny, ale  
v Labyrintu, uvidíme jak to bude 
letos. Termín setkání vychází 
na 9.6. po družinovkách 
v 18:45. Místo domluvíme 
(nejspíše opět Labyrint) a včas se 

ho dozvíte. 
 
Pro rodiče a případné zvědavce uvádíme i webovou adresu, kde se 
můžete podívat na ubytování dětí … turistickyraj.sk 
Dovolujeme si připomenout, že je ideální čas na zajištění cestovních pasů 
(pokud je děti nemají). 
 
Za expediční tým   
                   Petrucha, Skupik, Jára, Šachy, Bára, Hans, Pepa a další 
 

 

 
 
 
 



Voda Jizera 

Je tomu již rok, co jsme si užívali rozbouřenou řeku Ohři 
při průjezdu kolem Svatošských skal, slalom u Hubertusu a 
koupel v teplých termálních pramenech v Karlových Varech. 
Letos se vydáme na řeku Jizeru v úseku od Spálova do Příšovic. 

Po cestě určitě potkáme několik jezů, z raftu uvidíme 
skalní hrad Vranov v Malé Skále, zámek Hrubý Rohozec a 
zažijeme spoustu legrace při kličkování mezi kameny. 

 
Termín: 4-6.června 
Spát budeme v kempu v Dolánkách u Turnova. 
Ostatní informace budeme vědět v příštím týdnu, včetně ceny, 
odjezdu, příjezdu apod. 
 
Přihlašujte se pak svým rádcům nebo mě do 30.května 
 
Skupik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pochod za drakem 

Řekli jsme si, že se nevzdáme a Pochod za drakem 

uspořádáme. Nejvíce se na tom podílela Lucka B. a Gabča a 

na místě pak Honzík M. Tímto všem děkuji, protože já jsem 

byla jedna z účastníků a pochod se mi moc líbil.  

Přemýšleli jsme nad tím, jak ho letos zrealizovat, aby 

to nebylo proti vládním opatřením a nakonec nějakou 

chytrou hlavu napadlo udělat pochod s kontrolami, které 

fungovali podobně jako kešky. Jen na startu a v cíli byl 

fyzicky někdo, kdo mohl účastníkům poradit.  

Naše skupinka já, mamka, Jarka a Míra (jo a vlastně 

pejsek Shelly) jsme vyrazili hned v deset nula nula a celou 

cestu jsme stíhali dráčka, který nám schovával kontroly. :D 

Poschovával je dobře, protože jsme všechny našli a v cíli 

jsme si mohli vybrat nějaký dárek za to, jak statečně jsme pochod zdolali.  

Ráno to ještě s počasím vypadalo bledě, ale pak se udělalo tak krásně, že jsme 

rozhodně nelitovali, že jsme vyrazili. Po cestě nazpátek jsme potkali další dvě skupinky a tak 

jsem měla konečně pocit, že se něco děje. Že je akce úspěšná a ostatním se taky líbí.  

Za mě se moc těším na další rok, to už bude nějaké úkoly plnit Míra a snad už zase 

budou na kontrolách stát lidi z masa a kostí.  

Mějte se krásně, Péťa 

 



Madlenčiny rozpravy 

Všechny Vás zdravím ze severu a posílám Vám povídání se Šachym, se kterým jsme se spojili 
přes email, aby se s námi podělil o nějaké své vzpomínky a zkušenosti. Mějte krásné jaro! Ať 
počasí přeje výletům a společným setkáním někde venku na čerstvém vzduchu. Hezké počtení 
a jdeme si povídat.  
 
Pamatuješ si ještě, jak ses připojil k 
oddílu a kde jsi byl na první akci?  
K oddílu mě přivedl táta, který sám 
do Roháčů dříve chodil. Moje první 
akce byla Vyzvědači v Litoměřicích.  
 
V současné době jsi v oddíle aktivní. 
Čemu se tam věnuješ a co Tě nejvíc 
baví?  
V současné době pracuji na celoroční 
hře. Nejvíce mě baví připravovat hry 
pro děti.  
 
Jaké akce jsi připravoval a organizoval? Co je pro Tebe při organizaci akce největší výzva?  
S přípravou a organizací akcí zase tolik zkušeností nemám. Nikdy jsem žádnou akci sám 
neorganizoval. Maximálně jsem pomáhal jenom s nějakou její částí (jídelníček, hry).  
 
Vzpomeneš na nějaký výjimečný zážitek? Povyprávěj.  
Vzpomínám na svůj ne moc šťastný zážitek. Byli jsme na vodě. Spal jsem v hamace, nad kterou 
jsem měl špatně uvázanou plachtu. V noci slejvák a já se uprostřed noci probudil úplně 
promočený. Neměl jsem u sebe nic suchého. Vyždímal jsem si oblečení a šel si lehnout do 
nejbližšího stanu. Když jsem zjistil, že stan je přeplněný, neměl jsem už ani sílu jít opět do deště 
a usnul vsedě a v mokru. Nyní už na to s úsměvem vzpomínám, ale tu noc mi do smíchu moc 
nebylo.  
 
Co bys doporučil zabalit do batohu na víkendovou akci? Vyber maximálně 5 nezbytných věcí, 
které by neměly chybět v batohu žádného Roháče.  
Tak určitě bych začal spacákem, potom by se hodil nůž, KPZ, čelovka a plecháček.  
 
Jaké máš další koníčky a záliby kromě oddílu a turistiky?  
Kromě turistiky je nyní mým největším koníčkem spánek. Chodím běhat, učím se hrát na 
ukulele, rád si taky zahraju šachy.  
 
V poslední době zažíváme plošný lockdown, v současné době už se trochu rozvolňuje, ale 
pořád jsme trochu omezení. Co doporučuješ jako lék na nudu a pro udržení dobré nálady? Co 
Tobě zaručeně zlepší náladu?   



Od začátku druhého lockdownu běhám 
hodinu každý den. Při běhání si 
pročistím hlavu a udělám něco dobrého 
pro zdraví. Všem doporučuji. Pro 
zahnání nudy je nejlepší popovídat si s 
kamarády alespoň online. Mně se velmi 
osvědčily filmy a písničky.  
 
Co Ti oddíl dal a dává?  
Oddíl mi dal hlavně spoustu nových 
kamarádů, zkušeností, zábavy. Díky 
oddílu jsem také poznal spoustu 

krásných míst.  
 
Kterou akci si nikdy nenecháš ujít jako účastník? 
Snažím se nevynechat žádnou akci. Jednou z mých nejoblíbenějších akcí jsou Velikonoce. Líbí 
se mi na nich, že začíná hezké počasí a snaha o dodržování tradic.  
 
Co bys aktuálně vzkázal všem Roháčům?  
Aktuálně bych vzkázal všem Roháčům, ať neztrácí naději v lepší zítřky. Brzy se určitě potkáme 
a vše snad bude jako dřív :).  
 
Moc děkuju za Tvé zavzpomínání a popsaní, Šachy. Ať se daří.  
 
 
 

 

 
 
 
 



Oslavenci v květnu 

7. 5. oslaví narozky Péťa a Syky 
10. 5. si sní dortík Míša Ipser 

16. 5. bude zase o rok starší Tomáš P. 
23. 5. dostane dárečky Marek V. 

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, Skupík 
Uzávěrka dalšího čísla: 30. 5. 2021 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


