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 https://cz.clipart.me/istock/branch-of-spruce-and-winter-landscape-vector-569079  

 



Plán akcí 

12. - 19. 2. Zex 

4. 3. Oddílovka 

20. 3. - 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,  

 Leden je za námi a my pořád čekáme na pořádnou zimu, abychom během družinovek 

mohli třeba na boby nebo sáňky. Uvidíme, jestli se nám poštěstí, ale na zimní expedici snad 

ano. Tam snad nebude o sníh nouze a budeme moct dělat i iglú a sněhuláky.  

 Pak už nás čeká březnový výlet. Holky nás napínají a zatím nevíme, kam pojedeme, ale 

určitě vyberou nějakou super destinaci. A hurá v půlce dubna na Velikonoce. To už by mohlo 

být celkem teplo a v Dědově je vždycky krásně.  

 Jinak doufám, že většina z vás vlnu Omikronu úspěšně překonala. Naší rodinu po dvou 

letech nakonec přece jenom covid dostihl, ale naštěstí jenom z lehké formě a tak snad brzo 

budeme všichni fit a někde se s vámi uvidíme.  

   

Mějte se krásně, Péťa 



Zimní Expedice 

Akce se nám blíží, kdo se nepřihlásil tak rychle do toho a pište nebo volejte. 
Sraz a návrat jsme museli posunout z důvodu změny jízdních řád / výluky vlaků do Prahy. 
Takže sraz na ČD Kladno v 8:15 v sobotu 12.2. 
Návrat na ČD Kladno v 17:46 v sobotu 19.2. 
Cena: 1800,-, případný doplatek do středy 9.2. 
Ubytování je ve zděné chalupě v Mezholezých u Kdyně. 
Při odjezdu všichni starší 12-ti let se musí prokázat negativním PCR testem, ne starším než 
72h. Výjimku mají ty, co jsou plně očkovaní nebo prodělali Covid, nejpozději 180dní před 
akcí.  
V plánu jsou zimní radovánky, snad nám počasí dopřeje dostatek sněhu, a pěší jednodenní 
výlety. 
Doporučený seznam věcí: 
Spacák, prostěradlo, oblečení do chalupy (tepláky, triko), přezuvky, higi potřeby, ručník, 
oblečení na ven (zimní kalhoty, zimní bunda, termoprádlo, mikina, čepice, rukavice, 
nákrčník), pohorky, návleky na boty, malý batužek na výlety, láhev na vodu min. 1l, 
termoska, spodní prádlo, teplé ponožky, baterku – čelovku, CODEX nebo Zvířátka, šátek, 
zápisník, tužka nebo propiska, 
léky pokud užívám, noviny na sušení bot, kartičku pojišťovny / kopii 
starší 12 let průkazku na slevu na vlak / studenský průkaz 
 
Prosím nedávejte dětem mobilní telefony a drahou elektroniku. Bude možné se obracet na 
mě ve večerních hodinách na tel: 777 618 333 
         Skupik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velikonoce  

Milý kamarádi a cestovatelé,  
 Jsme rádi, že Vás máme. S kým jiným bychom jinak mohli obcestovat celou naši rodnou 
kotlinu? Teď už jenom záleží na Vašem umu, jestli v rámci velikonoční hry pocestujete autem, 
na koni, vlakem či pěšky. Záleží na týmové spolupráci a taky trochu na náhodě a štěstí. Moc 

jste se nedozvěděli, že ano? No přece Vám nebudeme všechno říkat rovnou. 😉  
 Ale z důležitých informací by bylo dobré vědět, že pojedeme do krásné roubenky 
v Dědově. Je to Tomácká chaloupka a my se tam chystáme už déle, jak tři roky, snad to letos 
covid dovolí. Kousek odtamtud jsou Adršpašské a Teplické skály. Do obojích si uděláme výlet. 
A potom se možná koukneme i na Ostaš nebo na Broumovské stěny. Uvidíme podle počasí a 
nálady. No a hlavně objedeme („virtuálně“) celou naší republiku.  
  
Cena: 1000,- Kč 
Odjezd: ve čtvrtek 14. 4. v 9:15 z nádraží Kladno 
Příjezd: v pondělí v 18:25 příjezd tamtéž 
 
Výlety jsou koncipovány i pro menší děti, ale i tak ujdeme alespoň dvakrát min. 10 km za den, 
prosím počítejte s tím a dejte dětem vhodné oblečení a boty. Ve skalách bývá chladněji, takže 
s sebou určitě i nějakou větrovku a tričko s dlouhým rukávem. Dále bude určitě potřeba 
pláštěnka, spacák a lžíce (alespoň dvě, děti vždycky jednu ztratí a nejenom děti, co si budeme 
povídat), cca litrová láhev na vodu, čelovka, karimatka, přezůvky, náhradní boty, malý batůžek 
na výlety (tak velký, aby se tam dětem vešly jejich věci na výlet a hlavně i třeba litrová voda a 
nějaké jídlo ze společných zásob), oblečení na dovnitř i na ven, hygiena, ručník, plavky, 
plecháček, kapesní nůž, kartička studentská, žákovská (kvůli jízdnému, tedy nějaký kde je 
fotka, jméno a datum narození) a vše ostatní, co vás napadne. Kletr si dítě poveze vlakem, 
prosím tedy o zkontrolování, že má zabalené vše v jednom a při přestupech tím 
minimalizujeme šanci, že něco zapomeneme ve vlaku.  
 

Těšíme se na všechny, co s námi vyrazí Péťa, Láďa a Míra 
 

PS: Ohledně covidové situace ještě dáme vědět podle vládních opatření. Byli bychom rádi, 
kdyby si i děti mohli udělat PCR případně antigenní test. Neradi bychom pak přijeli domů 
všichni nemocní a rovnou do karantény. I očkované dospělé poprosím o test před odjezdem. 
Díky za pochopení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní expedice Jeseníky-2022 

Máte ještě volné první dva týdny prázdnin? Pokud ne, rychle si je uvolněte, neboť nás 
čeká tradiční letní expedice. LEX bude letos rozdělena na dvě části-putovní a stálou.  Putovní 
část proběhne od 2. do 9. 7. a stálá od 9. Do 16. 7. 2022. Těšte se na dva krásné týdny strávené 
v rysí (ryzí) přírodě. 

Během puťáku si projdeme Hrubý Jeseník od jihu k severu a navštívíme Praděd a 
mnoho jiných krásných vrchů tohoto pohoří. Cesta je díky své nízké kilometrové náročnosti 
(10-12km/den) vhodná pro Keřáky i Štěňata. Spát budeme ve stanech, případně hamakách. 

Stálá část je určena pro všechny družinky. Budeme spát ve stanech v blízkosti chaty, 
nejmenší v chatě, ve které se můžeme v případě deštivého či chladného počasí ohřát. 
Navštívíme okolní vrchy, a pokud covid dovolí i krasové Jeskyně Na Pomezí. 
Kdy:        celá LEX: 2. -16. 7. 2022 
                 Stálá část: 9. - 16. 7. 2022  
Cena:     celá LEX:  3 300Kč 
              stálá část: 2 300Kč 
Podrobnosti v dalším čísle. 
 
Honzík Micka 
 
A kde budeme bydlet na stálé expedici?  
 

 



Výsadek 

Milá kamarádi,  
 Jelikož k mojí strany bude Výsadek pořádně náročná akce a nerada bych jí připravovala 
jen tak, tak prosím o přihlášku do konce března, jestli pojedete nebo ne. Nejpozději na 
dubnové oddílovce vám pak řeknu více info anebo to, že bohužel nepojedeme. Stanovila jsem 
si limit minimálně 9 účastníků, tzn. 3 dvojice. Akce je koncipovaná pro všechny od 12 let. Tak 
hurá do přihlašování. Já bych tuhle akci totiž moc ráda udělala.  
 A pro ty kdo ví, o co se jedná. Výsadek je dá se říct dlouhý orientační závod s úkoly, 
šiframi a hádankami. Vysazeni na neznámém místě budete v pátek večer a máte čas do neděle 
do poledne, abyste došli do cíle. Pokud se vám povede zvolit optimální trasu, což není vůbec 
jednoduché (bráška by mohl vyprávět), tak ujdete kolem 40 km. Jinak to bude samozřejmě o 
dost delší. Nebudu nikomu nic nalhávat akce to vůbec není jednoduchá, ale když ji zvládnete, 
tak ze sebe budete mít opravdu dobrý pocit.  Výsadek ve větším hledisku pořádá pro dospělé 
i mimo Roháčů Marek a vždycky ho vymyslí skvěle. Říkala jsem si, že pokud nechcete jít rovnou 
na jeho Výsadek a chcete si dát nejdřív nějaký „jednodušší“, tak tohle by mohlo být něco pro 
vás. Taky to určitě bude komornější.  
 Akce bude stát 150, - Kč s tím, že každý si vezme jídlo dle vlastního uvážení v cíli bude 
teplé místo, kam položit spacáček a dospat se, pokud přijdete dřív, než ostatní. No je to přece 

trochu soutěž. 😉 Bez toho trochu. :D A také nějaké jídlo se v cíli najde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Písnička  

 

Mávátka - Nohavica 
 
 

Dvacet devět roků chodím po světě 
A ten svět furt a furt se stejně točí 
Já budu klidně smát se budu veselý 

Jenom mi vydloubněte oči 
Neviděl bych vypasené páprdy 

Tisíce let a stále titíž 
Když něco prohnilého v státě zasmrdí 

říkají Ty snad něco cítíš 
Říkají mi 

Dobráci v Rudém právu 
Není tak zle 

Jen chlapče zvedni hlavu 
Dejte mi do ruky mávátko 
A řekněte jak volat sláva 

Já už si najdu ten správný směr 
A budu mávat mávat mávat 

Můj soused odvedle je farář v kostele 
Moc príma kluk jenže často hledí k nebi 

Já jaksi v nebi nemám žádné přátele 
A Bůh ten pro mě nikdy nebyl 

Čtu jenom básně těch kteří už zemřeli 
A ten svět furt a furt se stejně točí 
Já budu klidně smát se budu veselý 

Jenom mi vydloubněte oči 
Říkají mi 

Dobráci u koryta 

Není tak zle 
Jen doba je složitá 

Dejte mi do ruky mávátko 
A řekněte jak volat sláva 

Já už si najdu ten správný směr 
A budu mávat mávat mávat 

Okresní inspektor má vilu dům a byt 
Takové nic a jak si krásně žije 

Já musel sedm roků bez koupelny žít 
Proto ať žije anarchie 

Když tátu vyhodili máma brečela 
že nedokázal převléct vlastní kabát 

A to mám někde na dně duše docela 
Třeste se trůny knížat a hrabat 

Říkají mi 
Dobráci za koryty 

Není tak zle 
Ovšem musíte pochopiti 

Já zpívám 
Dejte mi do ruky mávátko 
A řekněte jak volat sláva 

Já už si najdu ten správný směr 
A budu mávat mávat mávat 

Mávat mávat mávat 
Mávat 

 

 



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).  
 
 Kvůli tomu, že jsme v lednu nemohli vyrazit na žádnou akci, tak se bodování moc 
nezměnilo. Celé ho tedy dáme zase do příštího čísla. 

Oslavenci v únoru 

2. 2. se narodil Pepa 
10. 2. dostane hobla Michal 
16. 2. si dá dortík Petrucha 

28. 2. oslaví narozky  

 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

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

Péťa, Honzík M., Skup 
Uzávěrka dalšího čísla: 27. 2. 2022 

Toto číslo vychází v nákladu 40 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


