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Plán akcí 

4. – 6. 6. – Voda 

25. – 27. 6. – Závěrečka 

30. 6. – 11. 7. – Letní expedice  

25. – 28. 9. – Přechod  

  

 
 
 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Uteklo to jako voda a konec školního roku je tady. Kdo by to byl řekl, když 

děti chodili do školy asi tak dohromady dva měsíce. Ani akcí za minulý rok moc 

nebylo. Koronavirus nás vše překazil, ale my se nevzdáváme, a ještě na poslední 

chvíli se nám povedlo zorganizovat oddílovou vodu, závěrečnou akci a tábor (ten 

se tedy řeší již dlouho). Byly obnoveny družinové schůzky a můžeme se jen těšit 

na světlejší zítřky.  

 Začátek roku pak bude věnovaný další skvělé non-stop akci Přechodu. Už 

teď k ní můžete najít info v časopise a zbytek informací vám pošleme během 

prázdnin nebo na začátku nového roku.  

Mějte se krásně. Užijte si prázdniny,   

Péťa 
 

 

 

 



Letní expedice 2021 - Slovenský ráj 

Milý roháči, milí rodiče. 

Prosím bedlivě si přečtěte závěrečný popis k expedici. Jedeme do zahraničí, což 
s sebou přináší i větší množství administrativy. Věříme však, že se to vyplatí. Přesto, 

že jedeme za hranice, to bude po náročném roce tábor, kde děti zažijí spoustu 
dobrodružství v krásné přírodě, na čerstvém vzduchu a s kamarády.  

Sraz rodičů k informacím a dotazům je 9.6. v 18:45 ve středu po družinovkách na 
SPIRÁLE. Na srazu určitě bude vedoucí tábora, vedoucí oddílu a zdravotník, čili s námi 

můžete cokoliv probrat. 

Sraz máme: 30.6.2021 v 18:45, je to cca půl hodiny před odjezdem na hlavním 
vlakovém nádraží v Kladno 

Návrat: 10.7.  mezi 7:25 a 7:45 (pokud nebude mít vlak ze SR velké zpoždění). Pokud 
by vlak ze Slovenska zpoždění měl, budeme rodiče informovat SMS o pozdějším 
návratu. Návrat též na vlakovém nádraží v Kladně. 

Poslední týden před táborem budeme zařizovat výměnu Kč na EURA a zajišťovat 
pojištění, prosíme tedy o doplatek za tábor nejdéle na poslední družinovce dne 23.6., 
nebo můžete předat na informační schůzce. Doplatek, prosíme, nezasílat přes účet.   

Na srazu si převezmeme dokumenty vč. pasu a jedné kopie kartičky pojištěnce… Děti 

často mají problémy najít plecháček, tričko, lžíci, cokoliv a neradi bychom na hranicích 
hledali příslušné dokumenty. Pokud nebudete chtít a budete žádat, aby dítě mělo pas 
u sebe, budeme uvedenou skutečnost respektovat. 

Dokumenty navíc, které 
přikládáme a požadujeme mít 
vyplněny, budeme mít pro 

zapomnětlivce s sebou na 
srazu, avšak jsou některé 
dokumenty, které nemůžeme 

podepisovat na místě… 

 

 

 

 

 

Seznam věcí: 



Kletr + menší batůžek na výlety 

1x – tenisky a sandále (pohorky – na cestu) 

Spodní prádlo a ponožky – v dostatečném množství 

2 x tričko 

1 - 2 x mikina nebo košile, 1x triko 
s dlouhým rukávem 

1 x lehká kvalitní bunda, 1 x pořádná 

pláštěnka 

1 – 2 x tepláky,  2 x kraťasy 

1 x plavky 

Oblečení na spaní 

Kšiltovka, sluneční brýle, kapesníky - látkové 

šátek, uzlovačka, zápisník, tužka, KPZ, CODEX – kdo má 

čelovka + jedny náhradní baterie 

lžíci, plecháček a menší ešuš (stačí i jen ešusové víčko), láhev na pití (1 litr) 

hygi potřeby (toaletní papír, kartáček, pastu, mýdlo), ručník 

kapesné (EURO) 

používané léky, pas, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení – plnou moc, že 

můžeme s dítětem k lékaři, 2 kopie kartičky pojištěnce (jednu bude mít dítě na 
expedici u sebe v peněžence, jedna kopie bude u vedoucího), potvrzení o testu 
(Antigenní, PCR – dle aktuální situace – potřeby) 

V seznamu chybí oproti jiným akcím karimatka a spacák, děti je mít nemusejí, 
budeme spát na postelích a budeme mít peřiny. 

 

 

Za expediční tým   
                   Petrucha, Skupik, Jára, Šachy, Bára, Hans, Pepa a další 

 



Závěrečná akce 

 
Ahoj! 
Byť se to nezdá, přiblížil se nám konec školního roku, a spolu s ním i Závěrečka! 
Pojedeme na puťák do CHKO Český kras, uvidíme vodopády, skály, jeskyně, hory, 

lomy, zříceniny, rozhlédneme se po krásné krajině z mnoha vyhlídek, vyspíme se v 
lese i v kempu, zažijeme spoustu zábavy a dobrodružství a ranec dalších věcí. 
I když jdeme na puťák, tak se nemusíte bát, že to nezvládnete - trasy jsou dělané i pro 

ty nejmenší z nás :) 
 
SRAZ: pátek 25. 6. v 16:00 na nádraží  
NÁVRAT: neděle 27. 6. v 17:25 na nádraží  
CENA: 600 Kč 
S SEBOU: batoh, spacák, karimatka, věci na družinovku, oblečení, pláštěnka, 
plecháček a lžíce, hygiena, čelovka, pití, svačina na cestu, atd 
 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 9. 6. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



NON-STOP PŘECHOD REPUBLIKY 2021 

25. - 28. 9. 2021 
 

NON-STOP přechod republiky je tradiční akcí našeho oddílu, která se koná každých 5 let již od 

roku 1981. Cílem tohoto pochodu je štafetovým způsobem v několika skupinách dojít 
z jednoho konce republiky na druhý, kterým je tradičně vrchol Sněžky, naší nejvyšší hory.  

 
Bude tomu už 5 let od konání posledního přechodu, a proto už je čas začít se připravovat na 

ten následující, který je již za dveřmi! Ačkoliv byla tato akce dříve pořádána na konci října o 
podzimních prázdninách, bylo rozhodnuto o přesunu termínu konání na konec září. Důvodem  

je nejistota při současné epidemiologické situaci, kdy se termín v září jeví jako mnohem jistější 
a bezpečnější varianta. 

Trasa přechodu začíná na významném historickém trojmezí Čechy/Morava/Rakousko, odkud 
v sobotu 25. 9. v brzkých ranních hodinách vyrazí první skupina. Cílem přechodu bude již 

tradičně vrchol Sněžky (1603 m n. m.), kam společně dorazíme 28. 9. dopoledne. Celkově tak 
ujdeme přibližně 310 km za 75 hodin. 
Celá trasa bude rozdělena na jednotlivé etapy, které budou rozděleny mezi všechny skupiny a 

ty je budou muset absolvovat. Samozřejmostí je, že celá trasa bude navržena tak, aby vedla 
především po značených turistických trasách. Délka a náročnost jednotlivých etap pak bude 
přizpůsobena tak, aby odpovídala věku a výkonu účastníků ve skupinách (vhodné pro děti 
zhruba od osmi let). Doprava mezi etapami bude zajišťována každou skupinou samostatně 
s využitím vlakových a autobusových spojů. Po celou dobu budeme mít k dispozici doprovodné 
vozidlo, které vždy poveze zavazadla skupiny, která je právě na trase. V každé skupině bude 
alespoň jeden dospělý vedoucí, který bude za svou skupinu zodpovídat a dohlížet na ní.  
Bližší informace budou k dispozici v průběhu prázdnin na našich webových stránkách 

rohaci.com a nebo také na našem facebooku Roháči Kladno. 
Doufáme, že se už začínáte těšit tak jako my, a že se tam s vámi všemi uvidíme. 
Pepa a Honza L. 
 

 

 
 

 

 



Madlenčiny rozpravy 

Všechny Vás zdravím ze severské sekce, která se probírá po dlouhém lockdownu zpět do běžného 
provozu. Co si budeme povídat, přišlo to ráz na ráz a tak je najednou červen, prázdniny na  krku a mě 
se nepodařilo uskutečnit poslední rozhovor tohoto školního roku.  

Mělo to být milé a zajímavé povídání, tak nás o něj nechci připravit a doufám, že se o něj s Vámi budu 
moci podělit hned zkraje příštího školního roku, až se všichni povracíme z vytoužených letních toulek. 

Dávejte na sebe pozor, mějte se slunečně báječně a hlavně si pojďme užívat toho, že si můžeme už 
naživo popovídat se všemi kamarády. 

Krásné léto všem! 

Písnička  

Na přání od Járy 
 

Píseň proti trudomyslnosti 
/Zdeněk Svěrák/ 

D                                                 A7 

Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek, 

                                                  D 

Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by nejraději utek', 

        G             D         E7            A7 

ba i ti šikovní Žaponci se silami jsou na konci, 

             D            G            D             A7 D 

jen jeden z národů neskoná, hrůzy severu slavně překoná! 

                                          A7 

Tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci, 

                                          D 

tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli vlci, 

                                          G 

tam, kde hy-, tam, kde hy-, kde hynuli sobi, 

A7              D     A7              D A7 D 

Čech se přizpůsobil, Čech se přizpůsobil ! 



Oslavenci v červnu 

7. 6.  oslaví narozky Šachy  
11. 6. dostane hobla Eliška 

15. 6. bude zase o rok starší Anička 
20. 6. dostane dárečky Patrik 

24. 6. si sní dortík Adámek 
27. 6. na záverečce oslaví narozky Máca 

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, Petrucha, Hans a Pepa, Anička a Šachy, Jára 

Uzávěrka dalšího čísla: 11. 9. 2021 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 

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


