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Plán akcí 

21. 9. Oddílovka 

24. 9. Seznamovák 

5. 10. Družinovky začátek 

16. 10. Běh Járy Cimrmana – akce pro veřejnost 

23. 10. Den stromů – akce pro veřejnost 

26. - 30. 10. Podzimní zápočtovka 

11. – 13. 11. Brigáda na Opárně 

16. - 18. 12. Vánoce na Hrádku 

18. - 25. 2. Zex Kamenka 

6. - 10. 4. Oddílové Velikonoce 

28. 4. – 1. 5. Přejezd 

Červen - Závěrečná akce 

Začátek července - Lex 

 

  

 
 
 

• Akce pro veřejnost – Jedná se o akci, která je pořádána bývalými nebo současnými 
členy oddílu nebo jejich kamarády. Na akci můžete vyrazit s kamarády / rodiči je 
otevřená pro všechny, i pro veřejnost. Akce, které označíme jako pro veřejnost, 
neplánujeme navštívit společně s rádci. Je tedy na vás, jestli přesvědčíte babičku / dědu 
nebo maminku / tatínka nebo třeba tetu a dorazíte. Svoje rádce tam možná potkáte 
v roli spoluorganizátorů / organizátorů. 



Nový rok je tady, info pro rodiče 

Milí kamarádi, milí rodičové,  
Je to tu! Nový školní rok již začal, a tak začíná také naše oddílová činnost. Družinové schůzky 
budou začínat hned následující středou (ale až tou po státním svátku), tj. 5.10. od 16:30 do 
18:30 na Spirále. 
Oddílové schůzky každou první středu v měsíci během družinovky. Rozdáme si tu oddílový 
časopis Horác, zhodnotíme co jsme se naučili za uplynulý měsíc a odměníme nejlepší z nás. 
Mladší družinku (6-9 let) povedou Bára a Šachy 
Starší družinu (10-14 let) povedou Jára, Honzík a Máca 
Zápisné zůstává 1500,-Kč. Přihlášky na webových stránkách SVČ Labyrintu 
https://www.labyrint-svc.cz/krouzky vyplňte nejpozději do konce září. Prosíme také o 
odevzdání papírových oddílových přihlášek, které děti dostali s tímto časopisem. 
Během roku nás čeká putování s Hobity a také spousta akcí a zážitků, ať již velkých či malých, 
krásných, dobrodružných jednodenních a vícedenních. O všem se včas dozvíte, ale můžu Vám 
prozradit, že by se na jaře měla konat další z našich non-stop akcí, a to non-stop přejezd na 
kole. Takže do sedel a trénujte, ať s námi můžete na jaře vyrazit. První podzimní akcí bude 
Zápočtovka o podzimních prázdninách na konci října.  

Mějte se krásně, Péťa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.labyrint-svc.cz/krouzky


Podzimní zápočtovka 

Milí Roháči, 
Od 26.-30.10. se bude konat tradiční akce ,,zápočtovka” která letos bude mít motivy stejné 
jako celoroční hra, a to je Hobbit.   

Jednou za Bilbem Pytlíkem, hobitem z rodu Pytlíků, přišel čaroděj Gandalf s třinácti 

trpaslíky a oznámil mu, že byl spolu s těmito trpaslíky vybrán, aby se zúčastnil 

dobrodružství za účelem znovuzískání trpasličího pokladu, který jim kdysi ukradl drak 

Šmak. Bilbo se nejprve zdráhal, ale nakonec šel s nimi. Po cestě je ovšem zajali zlobři..... 

Vydejte se s námi zažít další nová dobrodružství Bilba Pytlíka! 

S sebou si vezměte: karimatku, spacák, svačinu do vlaku, pití, pláštěnku, teplé oblečení, 

dostatek spodního prádla a ponožek, náhradní oblečení, pohorky, oblečení na spaní, 

hygienické potřeby, čelovku, lžíci, KPZku, uzlovačku, šátek, tužku a zápisník, codex nebo 

zvířátka (kdo má), plecháček, menší batoh na výlety...a to vše zabaleno do JEDNOHO 

BATOHU 

V říjnu se budou děti učit balit si batoh na akce, přesto prosíme již na začátku školního 

roku, věnujte větší pozornost výběru vybavení a oblečení. Batoh vybírejte společně s 

dětmi tak, aby jim seděl pohodlně a dobře na zádech, ideální velikost pro děti do osmi 

let je 40 litrů. Devět až deset let je potom cca 50 litrů. Batoh by měl mít prsní a bederní 

pás, který dětem odlehčuje váhu na zádech.  

Spacák určitě nekupujte letní, vybírejte spíš z třísezónních nebo zimních spacáků. V 

potaz berte i jeho váhu a velikost (děti si zpravidla nosí věci samy).  

Loni se nám stávalo, že děti si nosily některé věci v ruce/taškách, toho bychom se rádi 

zbavili      

Místo konání, čas srazu a návratu, cenu a bližší informace dostanou děti na první říjnové 

družinovce. Přihlášky se potom budou odevzdávat na následující družinovce, to je 

12.10.  

Těšíme se a doufáme, že vás pojede co nejvíce, 

Bilbo Pytlík      , Máca a Barča 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Běh Járy Cimrmana 

Ahoj,  
 
Zveme Vás na kufroběh Járy Cimrmana, který se bude konat 16. 10. 2022. Pořádá ho již 
tradičně Hop a tady něco ze vzpomínek na dva roky starý běh.  
 

Neorganizovaná akce s účastí členů oddílu proběhla 11. října 2020. Po trasách Běhu 
Járy Cimrmana se letos vydalo přes třicet poutníků. V tomto čísle jsou ovšem započteni psi a 
domácí zvířata včetně plyšových. Účastnící z řad lidí pak startovali ve dvou vlnách. 

Dětská kategorie odběhla svůj závod po zcela nové lesní trase tak, aby se s ostatními 
nepotkala. Poutníci se vydávali na trasu průběžně podle svého příchodu na start. A jak to tedy 
dopadlo? 

V kategorii batolat byla poprvé v historii vyhlášena kategorie zbloudilých běžců. Vyhrál 
ji Nocolas Kovalčik, který byl nejrychlejší, ale neměl kufr, proto budiž vyhlášen ve zvláštní 
kategorii. Tradiční kategorii batolat ovládl Vojta Kratina před svým o pár minut starším 
bratrem Petrem a Davidem Záněm. Za nimi skončil Kryštof Osvald. V kategorii dívek byla 
nejrychlejší Jana Záňová před Miou Osvald. 

Na nejdelší trase si koronu (dříve korunu) nejrychlejšího běžce odnáší ten, který je 
uveden pod pseudonymem Karel Běhavý. Jeho skutečné jméno redakce zná, ale nechce 
zveřejňovat. Koneckonců koho si obyčejný člověk představí pod jménem Edson Arantes Dos 
Nascimento? Asi nikoho. Jen opravdový znalec ví, že se tento fotbalista proslavil pod jménem 
Pelé. Karel Běhavý je tedy jakýsi Pelé našeho kufroběhu. Mimo korony si mohl na rok odnést i 
putovní kufr, ale po vyfotografování ho odevzdal zpět do depozit pořadatele. Píšu to hlavně 
proto, abych za rok, až budu vzpomínat, kdo mi má cenu vrátit, jsem si včas uvědomil, že ji 
mám já. Jsem hlava děravá a lepší to nebude. 

Karel ovšem nesplnil zásadní podmínku, kterou je zaplacení startovného. Na startu se 
mi omlouval, že na něj nemá. Proto dalším vítězem budiž vyhlášen kufroběžec s iniciálami LM. 
Kdo si pod touto zkratkou představí Lidové Milice, toho ujišťuji, že je to podobnost čistě 
náhodná. 

Co napsat na závěr? Vybavuje se mi dialog z konce filmu Černí baroni.Mám před očima 
nádraží a na něm vojína Kefalína v podání Ondru Vetchého, jak říká: ,,Ale stejně, že to bylo 
všechno absurdní?" A major Haluška ztělesněný Pavlem Landovským odpovídá: ,,Veru bolo. A 
čo si predstavujete pod takým slovom absurdní?" 

 
 



Střípky z letní expedice 

Letos se expedice sestávala z putovní a stálé části, a protože fotky jsou nejlepším 
vyprávěním, tak přidávám pár fotek, ze kterých je vidět, že si to děti pořádně užily.  

 



Záverečná akce 

Ahojky Roháči, 
začíná nám nový školní rok, a tak vás chceme navnadit na oddílovou 
činnost poohlédnutím se k jedné z posledních akcí loňského roku, a to za 
závěrečkou.  
 
Strávili jsme tři dny v 
Nedamově, v krásném 
kempu, kde jsme měli 
možnost kromě 
výletění se i koupat v 
místním rybníce. V 
sobotu jsme vyrazili na 
celodenní výlet plný 
krátkých her. Zahráli 
jsem si samozřejmě 
naše nejoblíbenější 
hry, jakými jsou ninja, 
skautská schovka 
nebo káně letí.  
 
Sobotní večer jsme zakončili hodnocením celého roku a každý z nás si za 
svojí činnost v oddíle mohl vybrat dvě odměny. Některé děti si tak odnesly 

oddílová trička, některé 
deskové hry, anebo 
třeba nový zápisník. 
V závěrečném kolečku 
jsme si pak dali pár 
nápadů, co by kdo chtěl 
příští rok dělat a zažít.             
Barča 
 
  



Bodování 

Body lze získat za účast na akcích. Za každý den dostane ten, kdo se zúčastnil jeden bod. 
Potom je možné body směnit za věci s roháčovskou tématikou. Některé z nich jsou teprve ve 
výrobě.  
 
První Tričko  15b 
První Mikina 20b 
Následně volitelné odměny: 
Tričko  20b 
Tunel (šátek) 15b 
Plecháček 20b 
Softshel vesta 35b 
Mikina  30b 
Ponožky 15b  
 
 

Jméno body před body plus a mínus  aktuální body 

Adam Hofman - T,M 1 11 Záverečka,LEX 12 

Anežka Herinková 9 8 LEX 17 

Anička Hajníková - T,M 16 11 Záverečka,LEX 27 

Anička Korecká 3   3 

Bára Hofmanová - T,M 39 18 Záverečka,LEX 57 

Barča Uzlíková - T 15 15 LEX 30 

Dominik Černický 7 3 Záverečka 10 

Eliška Koubínová 8   8 

Ema Turková 9 3 Záverečka 12 

Filip Bílený 22   22 

Gabriela Tůmová - T 5 8 LEX 13 

Gabriela Tůmová ml. - T 5 8 LEX 13 

Helča Podroužková 3   3 

Honza Kabát - T,M 26 18 Záverečka,LEX 44 

Honza Miky Motejzík - T,M 6 15 LEX 21 

Honza Mourek - T,M 15 18 Záverečka,LEX 33 

Honza Vostatek 1   1 

Hugo Ulrich - T 18 18 Záverečka,LEX 36 

Jára Větrovec - T,M 40 13 Záverečka,LEX 53 

Kamil Podroužek 9 7 LEX 16 

Karel Turek 9 3 Záverečka 12 



Láďa Peška - T 16   16 

Lenka Vachalcová 7   7 

Lucie Pospíšilová - T 4 7 Záveřečka,LEX 11 

Lucka Tučkovà 26   26 

Matěj Kinčl - T 6 8 LEX 14 

Max Kříž 9   9 

Mia Osvald 10 11 Záverečka,LEX 21 

Michal Ipser - T 10 8 LEX 18 

Michal Tůma 22 8 LEX 30 

Michal Tůma ml. - T 5 4 LEX 9 

Míša Barešová 1   1 

Patrik Polýnek - T 5 18 Záverečka,LEX 23 

Pepa Ulrich - T 9 11 Záverečka,LEX 20 

Péťa Pešková - T,M 5   5 

Petr Soukup -T,M 16 8 LEX 24 

Petr Švejnar - T 1 11 Záverečka,LEX 12 

Petrucha Hofmanová - T,M 14 11 Záverečka,LEX 25 

Rozárka Podroužková 9   9 

Štěpán Miškovský 20 15 LEX 35 

Terka Vlková 1 3 Záverečka 4 

Tomáš Pospíšil - T 14 8 LEX 22 

Tomáš Šachy Musil - T,M 9   9 

Vojta Mařík 1   1 

Vojta Podroužek 11 7 LEX 18 

     

     

Aktuální ke dni 19.9.2022     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Písnička na závěr – Nestíhám, Pavel Čadek 

Nestíhám, 
všichni po mně chtějí všecko, 

každej jak malý děcko! 
Nestíhám, 

do telefonu ti povidam. 
Já nestíhám, 

já nemám čtyři ruce, 
každej po mně něco chce. 

Nestíhám. 
Už tu z toho nevim kudy kam. 

To bys nevěřila co ten můj. (No?) 
Teď na chvíli radši stůj. (No?) 

Doma nic neudělá, 
všechno musím dělat já, 

teď už ani na toaletě si po sobě to prkýnko 
neuhlídá, (Ne!) 

všechno musim dělat já. (No né!) 
Já nevim, kam dřív skočit, 
kam dřív upřít svoje oči, 

to se na srdci zúročí, 
mně se hlava z toho točí, 

a s tim nic nenaděláš. (Né, no.) 
A jak se vlastně máš? (No...) 

Řeknu ti, svět není fér, 
někdy zajdem na kafe, 
zlatko, povíš mi to tam, 

já už teď trochu spěchám, 
synek nemůže jít ze školy sám, 

a já už hodinu volám 
svým kamarádkám! 
O tom, že nestíhám, 

všichni po mně chtějí všecko, 
každej jak malý děcko. 

Nestíhám, 
do telefonu ti povidam. 

Nestíhám, 
já nemám čtyři ruce, 

každej po mně něco chce. 
Nestíhám. 

Už tu z toho nevim kudy, 
už tu z toho nevim kudy, 

už tu z toho nevim kudy kam! 
A dnes mě naštval ředitel, (No?) 

to neuvěříš co mi chtěl. (No?) 
Ničemu nerozumí, 

jenom řiká rozumy, 
kdybychom to řidily my, 

navýšily bychom příjmy, 
naše rady může mít, 
ale to nesnese! (Ne!) 

Jsem oslíku otřes se. (No ne!) 
Každý se mnou zametá, 

jsem už leta vymletá, 
co bys chtěla od toho dnešního bláznivýho 

světa? 
No to prostě nechceš zažít! (Ne no...) 

A jak se vlastně daří? (No...) 
Každý má těžký život, 
někdy zajdem na pivo, 
zlatko, povíš mi to tam, 

já už teď trochu spěchám, 
až nad hlavu toho mám, 

ještě musím vyřídit tisíc věcí, 
na úřadě pracují šneci, 

a já čekat nechci 
jako minule 

samá byrokracie, 
mě už z toho omyje, 

nalítám se kvůli mzdám, 
které si můžou víte kam strčit 

a celé odpoledne volám 
svým kamarádkám! 

Nestíhám, 
všichni po mně chtějí všecko, 

každej jak malý děcko. 
Nestíhám, 

do telefonu ti povidám. 
Nestíhám, 

já nemám čtyři ruce, 
každej po mně něco chce. 

Nestíhám! 
Už tu z toho nevim kudy, 
už tu z toho nevim kudy, 

nestíhám, 
nestíhám, nestíhám 

nestíhám! 
Nestíhám! 

Do telefonu ti, do te- 
do telefonu ti, do te- 
do telefonu ti, do te- 
do telefonu ti, do te- 
do telefonu ti toto... 

Povidam. 

 



Oslavenci v září 

2. 9. si sní dortík Míša 
13. 9. slaví narozky Karel 

14. 9. dostane hobla Hugo 
16. 9. mají narozky Filip a Dominik 
21. 9. bude zase o rok starší Barča 

23. 9. si slaví kulatiny Ondra 
27. 9. bude mít narozky Gabča 
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