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Plán akcí 

12. 3. – Družinová akce Svištíků (otevřená pro všechny) 

20. 3. - Jednodenní výlet 

1. 4. - Oddílovka 

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,  

 Zimní expedice je za námi. Sice na ní moc sněhu nebylo, ale i tak si to všichni, kdo tam 

byli parádně užili. Jedny prázdniny skončily a druhé už jsou skoro za rohem. To je paráda. 

Takhle by to mohlo být pořád. Doufám, že na Velikonoce vyrazíme v co největším počtu. Ve 

skupině je totiž vždycky větší sranda.  

 Některé akce koncem roku ještě nemají pevný datum, ale hned jak se na něm 

domluvíme, tak vám dáme vědět.  

 Jinak doufám, že vaše děti chodí z družinovek a oddílovek nadšené, a že s námi vyrazí 

na nějakou další akci.    

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

 

 



Velikonoce  

Milý kamarádi a cestovatelé,  
 To, že pojedeme do krásné roubenky v Dědově, víte už z minulého čísla. Na výlety se 
těšíme už teď, tak snad nám to nic nepřekazí. Naleštěte pohorky a vypilujte fyzičku. Budeme 
jí potřebovat. Adrspašské skály, Ostaš a možná i Broumovské stěny čekají jenom na nás. =D   

Více k naší hře.  Objedeme („virtuálně“) celou naši republiku, ale jak to uděláme? Víte, 
jak rychle dokáže člověk šlapat pěšky, jak rychle na kole, nebo jak rychle se jede na koni či 
autem (rámcově)? Tyhle informace by se vám mohli hodit. Dalším důležitým úkolem je, aby si 
každý přinesl svůj špendlík s hlavičkou, kterou by poznal na první pohled. Ideálně když si jich 
vezmete víc třeba tři, známe své lidi a ztráty jsou v případě malých věcí většinou veliké. 
Nechám na vaší kreativitě, jak si ho vylepšíte. Pokud zvládneme celou Českou republiku 

společně obejít pouze za pomoci vlastních nohou, tak nás všechny čeká sladká odměna.        
  
Cena: 1000,- Kč 
Odjezd: ve čtvrtek 14. 4. v 9:15 z nádraží Kladno  
Příjezd: v pondělí v 18:25 příjezd tamtéž 
Přihlašování do 1. 4. rádcům nebo přímo mně p.peskova1245@seznam.cz 
 

Tohle info tu nechávám pro jistotu i teď.        
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výlet do ZOO 

Ahoj Roháči,  

Pojeďte s námi na suprčupr výlet do pražské zoo, který se bude konat v neděli 20.3. Máme pro 

vás připravené zábavné aktivity a hry s výherní cenou, která bude překvapením. Projdeme si 

zoo, podíváme se na zvířátka a určitě si užijeme spoustu zábavy.  

Sraz: v neděli 20.3. v 8:55 na vlakovém nádraží Kladno  

Návrat: v neděli 20.3. 17:41 tamtéž  

Cena: 350,-  

S sebou: oběd a svačinu, pití na celý den, pláštěnku, kapesné, kdo má jakékoliv průkazky na 

jízdné, tak s sebou. Klidně se s sebou vezměte foťáky nebo telefony na focení, tužku, kodex 

nebo zvířátka. Na sebe teplé a pohodlné oblečení a boty.  

Těšíme se na vás a věříme, že si to všichni užijeme,  

Barča a Anička 

 

Letní expedice Jeseníky-2022 

Ahoj, 

Jak jsem psal minulý měsíc, Letní expedice bude rozdělena na putovní a stálou. 

Během putovní části se vydáme z Libiny překrásnými lesy Hrubého Jeseníku přes Rabštejn a 

Praděd na Mlýnskou chatu pod Šerákem, kde strávíme stálou část. Zájemci si během 

putování mohou zaběhnout i na Točník      .  

Zálohu 1 000,- Kč spolu s přihláškou odevzdejte svým rádcům do květnové oddílovky -

6. 5. 2022. Doplatek odevzdejte do červnové oddílovky - 3. 6. 2022 

Cena: celá LEX: 3 300Kč  

stálá část: 2 300Kč  

Záloha: 1 000,- Kč 
 

Kdy: celá LEX: 2. -16. 7. 2022  

Stálá část: 9. - 16. 7. 2022  

 

Honzík Micka 



Výsadek 

Milí 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.  

Info bylo už minulém Horáci. Jediné, co se změnilo a za to se předem moc omlouvám je cena. 

Akce bude stát 300, - Kč (udělala jsem si znovu propočet a zjistila jsem, že do 150,- Kč bych nezvládla 

vměstnat ani cestu) 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.  

Cena: 300,- Kč pro členy oddílu, co zaplatili zápisné a 500,- pro ty, co letos zápisné nezaplatili. 

Pokud mi zbydou nějaké peníze, tak v cíli bude čekat nějaké překvápko. 

Těším se na vás, Péťa  

 

Družinová výprava Svištíků –„ Hvězdárna a 

Planetárium v Praze“ 

Zveme Vás na družinovou výpravu Svištíků, která se uskuteční 12. 3. v sobotu. Chceme s dětmi 
navštívit Hvězdárnu a také Planetárium ve Stromovce. Pokud bude zájem i z jiných družin, tak 
jste srdečně zváni.  
Sraz: 9 hod na nádraží ČD (odjezd vlaku v 9,15)  
Návrat: 17,29 hod na nádraží ČD (odjezd vlaku 16,36 v Prahy Masarykovo n.)  
Vstupné: 400,-Kč (vstupné do obou zařízení, cestovné) + s sebou něco na útratu  
Přihlášky: do 9.3.22  

Info: Gabča Tůmová Podroužková, tel.:604115938 



Zimní expedice, aneb závod o Jižní pól 

Letošní zimní expedici jsme se vydali na Antarktidu a závodili, kdo bude na Jižním pólu dříve. 
Po získání lodního lístku, přesunu lodní dopravou bylo nejprve nutné vybudovat si základní 
tábor, z kterého jsme pak podnikali průzkumné výpravy a poznávali okolí. 
Prozkoumali jsme např. obydlí předešlých obyvatel na hradech  Herštejn, Rýzmberk, Pušperk, 
či staré osady Ruchomperk a Příkopy. 
Dále vzhledem k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám, jsme se šli podívat i do 
novodobých civilizací do Klatov, kde jsme poznávali kulturní a místní památky. 
Naštěstí se počasí udobřilo a mohli jsme se se vypravit na závod a dobít jižní pól přes 
rozhlednu Koráb, kam vylezli ti nejodvážnější a nejlepší z nás. 
Jen se podívejte na fotky, jak jsme se měli skvěle a příště s námi… 
Skupik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27 8 ZEX 35 

Tomáš Šachy Musil 26   26 

Lucka Tučkovà 22   22 

Lenka Vachalcová 7   7 

Honza Mourek 9   9 

Patrik Polínek 1   1 

Max Kříž 9   9 

Honza Vostatek 1   1 

Anička Hajníková 15   15 

Bára Hofmanová 33   33 

Michal Ipser 25   25 

Adam Hofman 15   15 

Anežka Herinková 8   8 

Eliška Koubínová 8   8 

Lucie Pospíšilová  4   4 

Petrucha Hofmanová 8   8 

Tomáš Pospíšil 29   29 

Honza Kabát 13 8 ZEX 21 

Péťa Pešková 0   0 

Láďa Peška 11   11 

Kamil Podroužek 6 3 Opárno, Hrádek 9 

Vojta Podroužek 8 3 Opárno, Hrádek 11 

Helča Podroužková 0 3 Opárno, Hrádek 3 

Rozárka Podroužková 6 3 Opárno, Hrádek 9 

Petr Soukup  20 8 ZEX 28 

Gabriela Tůmová ml. 3   3 

Gabriela Tůmová 3   3 

Michal Tůma 22   22 

Michal Tůma ml. 3   3 



Jméno body před body plus a mínus  aktuální body 

Hugo Ulrich  5 8 ZEX 13 

Filip Bílený  14 8 ZEX 22 

Honza Miky Motejzík 18 8 ZEX 26 

Pepa Ulrich 11 8 ZEX 19 

Dominik Černický 7   7 

Barča Uzlíková 13 8 ZEX 21 

Míša Barešová 1   1 

Vojta Mařík 1   1 

Mia Osvald 8   8 

Matěj Kinčl 6 8 ZEX 14 

Petr Švejnar 7 8 ZEX 15 

Štěpán Miškovský 7 8 ZEX 15 

     

Aktuální ke dni 1.3.2022     

Oslavenci v březnu 

16. 3. oslaví někde v klídku a pohodě narozky Joska 
17. 3. se narodil Jára a dostane určitě nějaký pěkný dárek 

 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

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

Péťa, Gabča, Honzík, Skup, Barča a Anička 
Uzávěrka dalšího čísla: 27. 3. 2022 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


