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Plán akcí 

10. – 12. 6. Závěrečná akce 

 

  

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Naposledy s Vámi pro letošní školní rok vedu svůj pravidelný monolog. Navzdory všem 

možným překážkám bych řekla, že se nám toho povedlo zrealizovat hodně a dáváme si 

nemenší cíle.  

Letos proběhla jedna non-stop akce a to Přechod a příští rok je v plánu Přejezd. Ten je 

logisticky náročnější už jenom kvůli kolům, ale už padly návrhy, a jestli vyjdou, tak už se moc 

těším.  

Jinak Vám všem přeji klidné a pohodové prázdniny a ať nás na podzim zase nezavřou a 

ať budeme mít čím topit.  

 Těším se na vás na viděnou.     

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Závěrečka 

 

Milí Roháči, 
Závěrečná akce se bude konat, jak už jistě víte, o víkendu 10.-12.6. Bydlet 
budeme ve stanech v kempu s koupalištěm a bude nás obklopovat krásná 
příroda Kokořínska. V mezičase akce si budeme plnit Codex a Zvířátka, takže si je 
určitě vezměte s sebou☺ 
 
 
Sraz: pátek 10.6. ve 14:00 na vlakovém nádraží Kladno 
Návrat: neděle 12.6. v 16:25 tamtéž 
 
 
S sebou: svačina a večeře na pátek, pití, plavky, ručník, pláštěnku, kapesné, 
doklady, vhodné oblečení, dostatečné množství spodního prádla, boty na 
chození (případně i sandály nebo jinou obuv na pláž a k vodě), Codex nebo 
Zvířátka, spacák, karimatka, lžíce, plecháček, věci na družinovku, čelovku, 
hygiena, batůžek na výlety, jeden velký batoh do kterého to všechno zabalíte  
 
 
Těšíme se na vás, 
 
Barča a Anička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní expedice Jeseníky 2022 

Letní expedice se nám kvapem blíží, je tedy na čase si upřesnit poslední informace.  
Sraz na vlakovém nádraží Kladno: 
 celá LEX: 2. 7. 2022 9:00  
 Stálá část:  9. 2.2022 8:00  
Návrat: všichni v 16. 7. v 18:25 tamtéž 
Putovní část: Začínat budeme v Libině a půjdeme přes Jeseníky až k Mlýnské chatě. 
Stálá část: Mlýnská chata https://alsol.cz/uvod/lesy/chata-mlynska. Budeme chodit na  výlety 
s malým batůžkem. 
Podíváme se na pěkné kopce          (Šerák, Praděd), zavítáme do lázeňských středisek  (Karlova 
Studánka, lázně Lipová), ale čekají nás také vodopády a jeskyně. A hlavně plno přírody, her, 
pohody a kamarádů. Pokud dovolí počasí, budeme každý večer dělat oheň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S sebou: pořádný batoh, malý batůžek na výlety (bohatě postačí i kompresák nebo takový ten 
sportovní vak), spací pytel, karimatka, spodní prádlo (množství dle uvážení:), ponožky, 
větrovka, pláštěnka, 2x náhradní triko, mikina, krátké i dlouhé kalhoty, 1x tepláky, oblečení na 
spaní, plavky kapesníky, hygi potřeby (mýdlo – ekologické (jelen), pasta na zuby, kartáček, 
ručník, toaletní papír, hřeben), nůž, čelovka + náhradní baterie, kšiltovka, KPZ, CODEX, šátek, 
alespoň 2x lahev 1,5l (děti na stálou část – 1x lahev), lžíce, plecháček (není potřeba mít ešus), 
léky, kapesné (domluvili jsme se s rodiči na společné schůzce, že dětem co pojedou na stálou 
lex doporučujeme mít max 200 kč a děti na celou lex 400 kč). 
-Stačí si vzít jen pevné boty (s membránou proti protečení, naimpregnované) a sandály, žádná 
sportovní obuv (tenisky) nebude potřeba. 
bezinfekčnost a kopie průkazky pojištěnce-stačí na nádraží 
 
Prosíme, neberte si s sebou zbytečnosti, pronesou se. 
 
 
 

https://alsol.cz/uvod/lesy/chata-mlynska


Po celou dobu strávíme bez přístupu ke zdroji elektrické energie, prosíme tedy, aby si děti 
nebraly mobilní telefony ani žádnou jinou elektroniku. Pokud budete potřebovat nějaké 
informace během expedice, můžete psát SMS: 

1. týden Járovi: +420 774 517 393 

2. týden Skupovi: +420 777 618 333 

 
Putovní část: 
Budeme si všechny věci nosit s sebou na zádech, je proto důležité, aby si kluci balili sami 
a úsporně, Barča by měla balit společně s mamčou. 
-Místo na společné věci a jídlo- cca do 3 kg,  Barunka do 1- 1,5 kg 
Stálá část:  
Svišťům vezmeme batohy z nádraží, ostatní si je ponesou sami. Přesto prosím, balte úsporně.   
 

Těšíme se       
Za putovní část: Honzík, Jára, Boci, Barča 
Za stálou: Honzík, Barča, Anička, Petrucha, Gabča, Skup 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Jak bylo na vodě 

Jak bylo na vodě? Kdo nezažil, neuvěří. Báječně. 
Namátkou pár útržků. 

- Honzíkovo spaní v autobuse 

- Karlovi dotazy na počet skluzavek 

- 20+13km + 6 jezů a spousty oleje 

- Zruč nad Sázavou, Kácov, Český Šternberk 

- Zámek a hrad 

- Několik malých přeháněk deště 

- Vzpomínání na Spidermanovu baštu 

- Sobotní porážka v hokeji 

- K obědu sekaná s okurkou a chlebem 

- Věčné hladový Štěpán 

- Chybějící lžíce 

- Nedělní výhra v hokeji 

- Spinkání ve vlaku 

- Mickův kotlík plný suchých těstovin  

- Vodní bitvy  

- Sobotní večerka velmi brzo – pro některé  

- Jedno nechtěné koupání 

A také několik fotek. Tak příště, Ahooooj  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Bodování 

 

Jméno body před 
body plus a 
mínus  aktuální body 

Adam Hofman - T 21   21 

Anežka Herinková 9   9 

Anička Hajníková - T,M 16   16 

Anička Korecká 0 3 Voda 3 

Bára Hofmanová - T,M 39   39 

Barča Uzlíková - T 12 3 Voda 15 

Dominik Černický 7   7 

Eliška Koubínová 8   8 

Ema Turková 6 3 Voda 9 

Filip Bílený 22   22 

Gabriela Tůmová - T 5   5 

Gabriela Tůmová ml. - T 5   5 

Helča Podroužková 3   3 

Honza Kabát - T,M 23 3 Voda 26 

Honza Miky Motejzík - T,M 6   6 

Honza Mourek - T,M 12 3 Voda 15 

Honza Vostatek 1   1 

Hugo Ulrich - T 18   18 

Jára Větrovec - T,M 37 3 Voda 40 

Kamil Podroužek 9   9 

Karel Turek 6 3 Voda 9 

Láďa Peška - T 16   16 

Lenka Vachalcová 7   7 

Lucie Pospíšilová - T 4   4 

Lucka Tučkovà 26   26 

Matěj Kinčl 21   21 

Max Kříž 9   9 

Mia Osvald 10   10 

Michal Ipser - T 10   10 

Michal Tůma 22   22 

Michal Tůma ml. - T 5   5 



Míša Barešová 1   1 

Patrik Polýnek - T 2 3 Voda 5 

Pepa Ulrich - T 9   9 

Péťa Pešková - T,M 5   5 

Petr Soukup -T,M 13 3 Voda 16 

Petr Švejnar 16   16 

Petrucha Hofmanová - T,M 14   14 

Rozárka Podroužková 9   9 

Štěpán Miškovský 17 3 Voda 20 

Terka Vlková 1   1 

Tomáš Pospíšil - T 14   14 

Tomáš Šachy Musil - T,M 6 3 Voda 9 

Vojta Mařík 1   1 

Vojta Podroužek 11   11 

Oslavenci v červnu 

7. 6. oslaví narozky Šachy 
11. 6. na závěrečce bude slavit Eliška 

15. 6. na družinovce bude slavit Anička 
20. 6. bude o rok starší Patrik 

24. 6. si sní dortík Adámek 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

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

Péťa, Barča a Anička, Skupík, Honzík a spol. 
Uzávěrka dalšího čísla: 2. 9. 2022 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


