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Plán akcí 

20. - 22. 1. Družinová akce Křováků 

27. - 29. 1. Steinbach 

1. 2. Oddílovka 

19. - 25. 2. Zex Kamenka 

7./8. - 10. 4. Oddílové Velikonoce 

Půlka května - Přejezd 

Červen - Závěrečná akce 

prázdniny – Lex  

 

 

Sloupek pro rodiče 

Milí kamarádi, milí rodičové,  
 Před Vánoci vypukla epidemie různých nemocí, a tak se nás na Hrádku sešla skromnější 
skupinka. Ale i tak jsme si oddílové Vánoce moc užili. U „štedrovečerní“ večeře nás zasedlo 
skoro 40. Ještě předtím jsme společně obešli stezku kolem Hrádku.  
 Na jaře nás čeká pár dalších akcí. Bohužel u některých nemůžeme slíbit, že se uskuteční, 
protože například na ZEX nakonec chybí rádci, kteří by se dětí ujali. Uvidíme, jak se to vyvrbí a 
budeme vás hned, jak to půjde informovat. 

Mějte se krásně, Péťa 
 
 
 
 
 
 
 



Na běžky do Krušných hor! 

Ahoj Rohatí, nabízíme opět možnost vyrazit na víkend na běžky do Krušných hor za 

kamarády ze saského Steinbachu. Ubytovaní budeme u městečka Výsluní pod Jelení horou, v ubytovně kamaráda 

Volkera Weise u nádraží. Má tam fotovolterickou elektřinou, vodu a ústřední topní. Hlavním programem je sobotní 

výlet na běžkách a nedělní kratší lyžování/bobování.  

Akce je určena pro děti od 12ti let, pro zdatnější běžkaře. Běžky s sebou jsou tedy nutné! Ovšem komu je více než 

15let, neběžkuje, ale chtěl by si jet jen tak zařídit na sníh, je to taky možné. Musí však počítat s tím, že v sobotu si 

zařídí vlastní alternativní program.  

Cestovat budeme auty, vlak tam v zimě nejezdí. Kdo může vzít auto, domluvte se, co nejdříve, náklady na cestu si 

rozpočítají pasažéři každého auta mezi s sebou. Myslím, že se vejdeme do 200,- Kč za pasažéra. Z Kladna pojede 

pravděpodobně jen Jára, takže bude mít tři možná čtyři volná místa.  

Odjezd: pátek 27. 1. v 17hod od klubovny, či dle dohody jednotlivých posádek aut. 

Příjezd: neděle 29. 1. nejpozději do 17hod ke klubovně 

Cena: 400,- Kč, v ceně není cesta autem, jen příspěvek na jídlo a ubytování.  

Přihláška: odevzdejte na družinovkách do pátku 20.1., ostatní mimo družiny se nahlašte Pétě Peškové také do 

pátku 20.1. Peníze vybereme při odjezdu. 

S sebou: běžky, můžete vzít plastové ježdíky (boby – pokud by se vešly do auta), oblečení na běžky a do sněhu, 

teplé převlečení do chaty, pevné nepromokavé boty, přezůvky, spacák – teplý!, karimatka, čelovka nebo jiná 

baterka – nutné!, průkaz pojišťovny, občanka nebo pas, páteční večeře, malá svačina na sobotu a neděli ven.  

 

Pojeďte. Těšíme se!      Helča, Boci, Vojta, Rozinka, Bětka Podroužkovi 

 

 



Zimní expedice – Kamenka 

Ahoj Rohatí s rodinami a kamarádi. 
 
O jarní prázdniny v termínu (ne 19.2. - so 25.2) 
máme zamluvenou asociační chalupu Kamenka 
v oblasti Oderských vrchů na Ostravsku.  
Vzhledem k tomu že nejsou rádci, co by mohli 
jet na celou dobu a starat se o oddílové děti, 
nebudeme tuto akci pořádat jako typicky 
oddílovou. Chtěli bychom to pojmout spíše jako 
,,komunitní hory,, pro členy oddílu s rodinami a 
kamarády. 
Měli jsme i myšlenku propojit celou akci nějakou hrou, a společnými večery či výlety. 
Po dohodě se správcem bude příjezd do chalupy možný od neděle 19.2 cca od 14:00. Pro více 
informací mi neváhejte napsat. 
 
Prosím kdo byste se chtěl přidat dejte vědět nepozději do neděle 22.1. 
 
Tímto bych se chtěla omluvit všem rodičům oddílových dětí, kteří počítali s tím, že mají pro 
děti zajištěn program na prázdniny. Pokud byste někdo přece jen neměli rodinný program a 
chtěli dorazit s dítětem rádi se s Vámi poznáme a můžeme se domluvit. 
  
S pozdravem Lucka P. (Veinerka) a Lůca Boule 
 
Přikládám odkaz na info k chalupě: https://chalupy.a-tom.cz/kamenka 
 

Družinová akce Křováků  

Sraz: 20.1.2023 15:30 ČD Kladno  
Návrat: 22.1.2023 18:11 ČD Kladno  
Cena: 400,- (150,- doprava, 150,- jídlo, 100,- ubytování)  
S sebou: batoh, teplý spacák, karimatka, teplé oblečení na sebe a na převlečení a spaní, lžíce, 
plecháček, batůžek na výlet (stačí do dvojice), láhev na pití, kartáček a pastu, oblíbenou stolní 
hru nebo hudební nástroj (kdo má)  
Ubytovaní budeme v domku v Ležkách u Lubence bez tekoucí vody. Zatopíme si pomocí kamen 
a bufiku. Vařit si budeme na kamnech, na vařiči a na ohni. V sobotu půjdeme na výlet po okolí 
za bunkry, skalkami, tajemnými kostely a překrásnou přírodou. Budeme se hodně věnovat 
tmelení družinového kolektivu, proto by bylo dobré, kdyby jeli všichni Křováci. Náročnost bude 
přizpůsobena tak, aby ji zvládl i nejslabší článek výpravy.  
Přihlášky odevzdávejte do středy 18. 1.  
Vítr, Honzík Micka, Macek a Patrik 

https://chalupy.a-tom.cz/kamenka


Oddílové Vánoce na Hrádku 

Ahoj Roháči a Roháčata,  
Letos se nám po dlouhé době, po dvou letech, povedlo znovu se potkat v trucovně u 

společné večeře. Prošli jsme si vánoční stezku a pak jsme si zazpívali koledy u stromečku. 
Nakonec jsme všichni šli do věže, kde jsme si dali svařák / mošt na přípitek a bramborový salát 
s řízkem. Pak jsme si rozdali dárečky a hrálo se na kytaru až do rána.  

Péťa 
 
  
 
„Vánoce se mi moc líbily a hlavně jsem ráda viděla všechny, co jsem dlouho předtím 

neviděla“ - 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 12   12 

Anežka Herinková - T,M 17   17 

Anička Hajníková - T,M 27   27 

Bára Hofmanová - T,M 62 2 Vánoce 64 

Barča Uzlíková - T,M 18   18 

David Soukup 3   3 

David Záň 5   5 

Eliška Koubínová 8   8 

Ema Turková 12   12 

Gabriela Tůmová - T 13   13 

Gabriela Tůmová ml. - T 13   13 

Helča Podroužková 3   3 

Honza Kabát - T,M,T 29 3 Vánoce 32 

Honza Miky Motejzík - T,M 24   24 

Honza Mourek - T,M 60 3 Vánoce 63 

Honza Vostatek 1   1 

Hugo Ulrich - T,M 24   24 

Jana Záňová 5   5 

Jára Větrovec - T,M 58 3 Vánoce 61 

Kamil Podroužek 19 2 Vánoce 21 

Láďa Peška - T 18 3 Vánoce 21 

Lucie Pospíšilová - T 13 2 Vánoce 15 

Lucka Tučkovà 26   26 

Matěj Kinčl - T 19   19 

Marcela Záňová 5   5 



Mia Osvald - T 11   11 

Michal Ipser - T 18   18 

Michal Tůma 30   30 

Michal Tůma ml. - T 9   9 

Patrik Nosál 3   3 

Patrik Polýnek - T,M 3   3 

Péťa Pešková - T,M 7 3 Vánoce 10 

Petr Soukup -T,M 27 3 Vánoce 30 

Petr Švejnar - T 17   17 

Petrucha Hofmanová - T,M 25   25 

Richard Bambas 5   5 

Robin Kusák 5   5 

Rozárka Podroužková 12 2 Vánoce 14 

Terka Bobková 5   5 

Terka Vlková 4   4 

Tomáš Pospíšil - T,M 2 3 Vánoce 5 

Tomáš Šachy Musil - T,M 9   9 

Vojta Podroužek 18 2 Vánoce 20 

     

     

Aktuální ke dni 9.1.2023     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v lednu 

3. 1. se narodil Hop a jeho žena Markéta a narozky oslaví i Zuzka Cihla 
29. 1. oslaví narozky Dominik 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

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

Péťa, Boci, Lucka P., Honzík M. 
Uzávěrka dalšího čísla: 29. 1. 2023 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


