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Plán akcí 

12. – 14. 11. Vyzvědači = zrušeno 

16. – 17. 11. Brigáda na Opárně 

28.11. Jednodenní adventní výlet 

3. 12. Oddílovka 

17. - 19. 12. Vánoce na Hrádku 

Leden - Jednodenní výlet 

14. - 20. 2. Zex 

Březen - Jednodenní výlet 

14. - 18. 4. Oddílové Velikonoce 

13. – 15. 5.  Výsadek 

Květen/červen - Voda  

Červen - Závěrečná akce 

 

  

 
 
 
 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Ještě pořád můžeme říct, že jedeme na plné obrátky, dokonce na 130 %. Přibyla nám 

další družinka Svišťů, takže už máme družinky 3. Z nejmladší družinky dokonce jeli skoro 

všechny děti na podzimní zápočtovku, tleskám. =) A myslím, že se všem líbila.  

 Budeme doufat, že nám společné aktivity zase nezavřou, protože máme 

naplánovaných spoustu skvělých akcí. Na pár z nich už se můžete přihlásit, tak neváhejte a 

vyražte s námi. Čeká nás brigáda na Opárně a nakonec jednodenní výlet.  

 Těším se na viděnou.   

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

Oddílovka 
 
 Už máme za sebou i druhou oddílovku. Na rozehřátí jsme si dali pár her a pak hurá do 

lesa. Rozdělili jsme se na tři skupinky a vyrazili jsme. Tam pro nás Anička s Barčou vymysleli 

hru alá orientační běh. Na každém stanovišti se odpovídalo na otázky a v cíli musela skupinka 

ještě zabalit batoh a postavit stan na čas.  

Jelikož se jedna skupinka po cestě ztratila, tak jsme byli rádi, že jsme stihli doklusat ke 

Spirále včas (nebo dobře možná spíš s mírným zpožděním). Jen jsme si v rychlosti rozdali 

Horáce a rozloučili jsme se. Mikina a trička za účast na akcích se budou rozdávat až na další 

oddílovce.       

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brigáda na Opárně 

Podzim je v plném proudu a nás opět čeká brigáda na Opárenském mlýně.  
Brigády děláme, že si můžeme vyzkoušet práci se dřevem jako je sekání, řezání 
a protože nás to baví. A současně z důvodu, že oddíl dostává dotace od 
zastřešující organizace Asociace Turistických oddílů, potažmo od MŠMT. Tak na 
oplátku děláme dobrovolnickou brigádu na asociačních chalupách. 
Letos nás čeká naporcování pár stromů a další jiná práce se dřevem. 
Určitě bude i prostor splnit si políčka do Codexu. 
 
Sraz v úterý 16.11. v 18:30 u Spirály 
Návrat ve středu 17.11. v 18:30 tamtéž 
Cena: 150,-Kč 
Na akci pojedeme automobily. 
S sebou: Spacák, úterní večeři, pracovní oblečení na ven, převlečení do chalupy, 
přezuvky, podsedák do auta ( ten kdo potřebuje ), higi potřeby.  
Ve středu budeme mít společné jídlo. 
 
Přihlášky do neděle 14.11. rádcům či mě. 
 
Skupik  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jednodenní výlet na Okoř a Budeč 

Ahoj Roháči,  

 

Tradici výletů nerušíme a i první 

adventní neděli máme jeden 

naplánovaný. Podíváme se spolu do 

okolí zákolanského potoka. Po cestě 

navštívíme dvě památky a to Okoř a 

Budeč (na tu se podíváme jen zvenku), 

ale můžeme prozkoumat místní 

vykopávky a hřbitov. 

Po cestě půjdeme krásným 

údolím. Zahrajeme si nějaké hry a k obědu upečeme buřtíky. Výlet zvládnou všichni. Je dlouhý 

jenom 7 km. Kdo by si ho chtěl prodloužit, tak může seběhnout do Kolče a nastoupit k nám do 

vlaku až v Dřetovicích. Uvidíme po cestě, jestli bude nějaká skupinka, která by si chtěla ujít víc 

kilometrů.  

Sraz: v 8:45 u Spirály a návrat na železniční stanici Kladno 16:08  

Cena: 100 Kč (cena je za autobus, vlak a vstup do hradu Okoř a buřtík) 

S sebou: Průkazku studenta (nebo jakoukoliv průkazku, kde je fotka), pláštěnku, pití a svačinu, 

KPZ, teplou čepici, rukavice a šálu, svíčku a sirky, penízky na suvenýry, pokud budete nějaké 

chtít – všechno hezky zabalené do batůžku 

Přihlášky prosím do 19. 11. rádcům, anebo na mail p.peskova1245@seznam.cz  
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Podzimní zápočtovka v Liberci 

 Já jsem se na zápočtovku byla 

podívat pouze na část, ale i ta se vydařila. 

Skautíci mají v Liberci moc hezkou 

základnu. Je to kousek od ZOO, do které 

jsem si řekla, že příště musím zajít. A také 

kousek od tramvaje 3, která projede 

celým městem a vyhodí turisty skoro až 

pod Ještědem, takže stačí jen zdolat 

závěrečný kopec.  

Večer, co jsme dojeli jsme opékali 

buřtíky, někdo klobásky.      A po 

celodenním výletě šli všichni brzo spát. 

Znavení, ale spokojení.  

V pátek byl hlavní program dne 

bazén. Všichni se na něj moc těšili, ale 

ještě předtím jsme si zahráli skvělou hru, 

během které jsme si bazén nejdříve 

museli postavit a co bylo zajímavější, 

získat si na něj povolení. Povedlo se to nakonec všem třem skupinkám a konstrukce ze špaget 

a maršmelounů překvapivě dobře držely. Odpoledne už jsme se vydali na doopravdový bazén, 

ale po cestě jsme se ještě stačili stavit na hřišti, protože pár z nás muselo nejdřív na antigenní 

test, aby nás tam pustili. My s Láďou jsme se pak rozloučili a byli jsme moc rádi, že jsme se 

alespoň na chvíli mohli stavit.  

Péťa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madlenčiny rozpravy 

Na Dni stromů jsem potkala pár milých známých tváří a jednou z nich byl Honzík, kterého jsem 
rovnou vyzpovídala pro náš časopis. Hezky se usaďte a užijte si povídání. 
 
Ahoj Honzo! Mám radost, že jsme se dneska potkali tady, na Dni stromů. Pověz mi, co Tě 
sem na Mrákavy zavedlo?  
Ahoj! Mě sem zavedl Den stromů, když je to jako oddílová akce, tak jsem se chtěl zúčastnit. 
Měl jsem přijít se starší družinkou, jenomže oni nějak nepřišli, tak jsem se vydal sám. 
 
Tak já se Tě zeptám obligátně, jako všech. Jak jsi se dostal k oddílu?  
Mě k oddílu přivedli rodiče, kteří se znali s Bocmanem. Najednou se mě zeptali, jestli bych 
chtěl chodit do Roháčů, tak jsem řekl, že jo. Ten rok měl Láďa nějaký den otevřených dveří, tak 
jsem tam byl a protože to bylo s Láďou, tak se mi to samozřejmě líbilo. Pak jsem pak přišel na 
první oddílovku na Šibenci a od té doby chodím. 
 
Kolik Ti bylo?  
Nějakých sedm, nebo osm. 
 
Tak to už je taky docela dlouho, viď?  
No, chvilku. 
 
Tak si trochu zavzpomínej a řekni nám, která akce v Tobě zanechala nějaký hluboký zážitek?  
Hluboký zážitek byla moje první akce, což byla zápočtovka v Jaroměři, kdy jsme jeli s Járou 
autem a zbytek jel vlakem. Původně jsme měli spát ve škole, ale navigace nás navedla do 
středu Jaroměře do kasáren. Jen tak z legrace zeptali pána, který tam hlídal, jestli bychom tam 
nemohli přespat. On řekl, že jo a tak jsme tam nakonec spali celou dobu. Nechali nás tam spát 
zadarmo a ještě nám k tomu ten pán zařídil vstup do podzemí, do Josefovské pevnosti. Bylo to 
moc milý. 
 
To je hezký zážitek. Když jsme u těch akcí, řekni nám, kterou akci bys nikdy nevynechal? 
Tak, já se snažím jezdit všude, ale asi bych nikdy nevynechal právě zápočtovku, protože to je 
prostě zápočtovka. 
 
Teď se zeptám na současnost. Co teď v oddíle tvoříš, co máš na starosti? 
Já vedu starší družinku. Řekl bych, že jsem taková Járova pravá noha.  
 
Kolik máte ve skupince lidí?  
Máme třináct členů a jsme na ně čtyři vedoucí. 
 
Kdybych po Tobě chtěla, abvys nalákal nové členy do oddílu, na co bys je vábil? 
Asi bych se snažil lákat na akce. Na spaní venku, znalost přírody a tyhle věci.  
 
Dobře, no, a jaké to vlastně bylo vloni, když se nedalo nikam hromadně jezdit, nebyly 
povolené ani akce a schůzky? Jak jsi to prožíval, co jste dělali? 



Měli jsme schůzky přes počítač, které tedy podle mě ani zdaleka nenahradí ty normální 
schůzky naživo.Vždycky to spočívalo v tom, že se připojila taková třetina lidí, někdo si vymyslel 
téma o kterém mluvil, povídali jsme si a spíš jsme to přežívali, než abychom žili. 
 
Myslíš, že vám to dalo taky něco dobrého, něco co funguje třeba doteď? 
Myslím, že moc ne.  
 
Jak moc Ti vloni chybělo to ježdění ven?  
Mě to chybělo hodně, ale dostal jsem se ven bez oddílu s kamarádama. Třeba jsme spali v 
seníku. Vlastně dost podobný způsob jako oddílové akce, ale bez oddílu. Jeli jsme třeba ve 
dvou, nebo ve třech. 
 
Jaké máš koníčky mimo oddíl? 
Hraju na varhany. Zatím spíš jenom cvičím, sednu si k varhanům a hraju třeba hodinku, dvě, 
když na to mám čas.  
 
Máš nějakého oblíbeného autora, kterého hraješ? 
Já nejradši hraju toho nejvýznamnějšího autora. To byl anonym. Ten napsal v různých dobách 
všechno. Nevím, jestli to byl jeden, nebo jestli se střídali, ale vždycky anonym a je osvědčenej. 
 
Od kolika let hraješ? 
Od takovejch deseti. 
 
To je hezký koníček. A co Tě udrželo u Roháčů? 
Mě tady udrželi hlavně kamarádi. V oddíle jsou 
ti praví kamarádi, ne jako ve škole, kde je sice 
sem tam někdo fajn, ale tady jsou to lidi se 
kterýma člověk něco zažije. 
 
Moje oblíbená otázka. Co nesmí chybět v 
batohu Roháče, když jede na zápočtovku? 
Podle mě tam nesmí chybět lžíce, která mi tam 
často chybí. Já si třeba někdy vezmu i dvě, ale 
jindy si pak zapomenu vzít i tu jednu a to mě pak 
zachraňují ostatní. Nejčastěji Jára s vidličkou. 
 
S kým že jsi ve skupince? 
Je tam Jára, Skup, Max a já. 
 
A co máte za celoroční hru? 
Teď se věnujeme oddílovým tradicím. Sice to 
není ta akční hra, kdy se jede po nějakým 
příběhu, třeba jako před sedmi lety Rychlé šípy, 
ale má to zase svoje kouzlo, kdy si člověk 
vzpomene na ty oddílové tradice, na které by třeba jinak nevzpomněl. 
 
Pověz nám něco o tradicích i pro nováčky. Třeba, které jsou důležité pro Tebe? 



Pro mě je důležitý Kodex. Ten žije pořád. Pak tady jsou zvířátka, která jsem nikdy neřešil, ale 
teď mi přijdou důležitá, když si vezmu naše mladší členy, pro které jsou zvířátka super. 
Pak beru tradiční akce, jako zápočtovka, Přechod, Vánoce, Velikonoce. Doufám, že se konečně 
uskuteční Velikonoce v Dědově na které se teď už čeká několikátý rok kvůli lockdownu. 
 
Máš nějakou akci, na kterou se těšíš? 
Těším se na Běh Járy Cimrmana!  
 
A poslední otázka. Co bys vzkázal všem Roháčům? 
Vzkázal bych, že není důležitý jak daleko se na akci jede, ale je důležitý, aby se jelo, aby ta akce 
měla úroveň. Není důležitý, jestli se bude spát někde v zahraničí, nebo na Spirále, ale hlavně 
abychom se sešli a měli ty společné zážitky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bodování 

Body lze získat za účast na akcích. Za každý den dostane ten, kdo se zúčastnil jeden bod. 
Potom je možné body směnit za mikinu (20 bodů) nebo tričko (15 bodů). 
 
 
 
 

Jméno 
body 
před 

body 
plus a 
mínus  

aktuální 
body 

Jára 
Větrovec 39 5 ZC 44 

Jakub Slovák 26   26 

Tomáš Šachy 
Musil 26   26 

Lucka 
Tučkovà 21 1 DS 22 

Lenka 
Vachalcová 7   7 

Honza 
Mourek 23 5 ZC 27 

Patrik 
Polínek 10 5 ZC 15 

Max Kříž 9   9 

Honza 
Vostatek 1   1 

Zdeněk 
Skřivan 6   6 

Matyáš 
Komárek 2   2 

Jirka Mourek 12   12 

Marcela 
Záňová 1   1 

Anička 
Hajníková 30 5 ZC 35 

Bára 
Hofmanová 45 6 DS+ZC 51 

David Záň 0   0 

Michal Ibser 25   25 

Adam 
Hofman 9 4 DS+ZC 13 

Anežka 
Herinková 23 5 ZC 28 

Eliška 
Koubínová 8   8 

     

Jméno 
body 
před 

body 
plus a 
mínus  

aktuální 
body 

Lucie 
Pospíšilová  4   4 

Petrucha 
Hofmanová 20 6 DS+ZC 26 

Karel Petřík 5   5 

Tomáš 
Pospíšil 29   29 

Honza Kabát 27 5 ZC 32 

Adam 
Zdvořáček 3   3 

Péťa 
Pešková 17 2 ZC 19 

Láďa Peška 9 2 ZC 11 

Kamil 
Podroužek 6   6 

Vojta 
Podroužek 6   6 

Rozárka 
Podroužková 6   6 

Petr Soukup  17   17 

Gabriela 
Tůmová 11 6 DS+ZC 17 

Gabriela 
Tůmová 11 6 DS+ZC 17 

Michal Tůma 16 6 DS+ZC 22 

Michal Tůma 11 6 DS+ZC 17 

Jan Lukacko  27   27 

Pepa Škodák 13   13 

Hugo Ulrich  17   17 

Filip Bílený  14   14 

Honza Miky 
Motejzík 18   18 

Denča 
Soukupová 6   6 



Jméno 
body 
před 

body 
plus a 
mínus  

aktuální 
body 

Pepa Ulrich 8   8 

Dominik 
Černický 5 1 DS 6 

Barča 
Uzlíková 5 5 ZC 10 

Míša 
Barešová 0 1 DS 1 

Jméno 
body 
před 

body 
plus a 
mínus  

aktuální 
body 

Vojta Mařík 0 1 DS 1 

Mia Osvald 0 6 DS+ZC 6 

Matěj Kinčl 0 5 ZC 5 

Petr Švejnar 0 5 ZC 5 

Štěpán 
Miškovský 0 5 ZC 5 

 
Novinka už máme i mikiny. =) Těšíte se na ně taky?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v listopadu 

2.11. oslaví narozky Šimon 
3. 11. si sní dortík Péťa s Vojtou 

8. 11. dostane hobla Vojta P. 
22. 11. oslaví narozky Péťa Š. a Míša B. 

23. 11. dostane dárečky Róza 
26. 11. dostane hobla Vojta M. 
30. 11. dostane dortík Gábinka 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli:  

Péťa, Skupík, Madla 
Uzávěrka dalšího čísla: 28. 11. 2021 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


