
5. číslo  únor 2023 
Ročník XXXV. 
 

 
Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Plán akcí 

1. 3. Oddílovka 

11. 3. Jednodenní výlet 

7. - 10. 4. Oddílové Velikonoce 

12. - 14. 5. Přejezd 

23. - 25. 6. Závěrečná akce 

prázdniny – Lex  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sloupek pro rodiče 

Milí kamarádi, milí rodičové,  
 V lednu proběhly dvě oddílové akce. Pár starších se podívalo za německými kamarády 
a starší družinka měla družinovou akci. O obou akcích se do dočtete v Horáci. Jára a Honzík 
moc hezky sepsali svoje zážitky.  
 Také se dočtete o tom, kolik nás chodí do oddílu. Moc hezky to sepsala Lucka. Můžete 
se podívat, kdo má kolik bodů za akce, a jestli už náhodou nemáte vy nebo vaše dítko body 
nastřádané třeba na tričko nebo na mikinu.  
 Před námi jsou teď Velikonoce a Přejezd. Na obojí se prosím hlaste (tedy nahlaste své 
dítka). Pokud se přihlásí málo lidí, tak budeme muset akce zrušit, ale doufám, že se to nestane. 
Přejezd je už tradiční akce. Máme už několik ročníků za sebou, tak doufám, že úspěšně 
navážeme na předchozí ročníky.  
 Přejezd nám organizátorům nebo spoluorganizátorům dá dost zabrat, a proto si ho 
doufám užije, co nejvíc Roháčů.  
 

Mějte se krásně, Péťa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velikonoce 

Ahoj rohatí, 
 
už se nám blíží jaro a s tím i tradiční Velikonoce, letos se budou odehrávat v nedalekém 
Berouně. Můžete se těšit na několik výletů po okolí a taky na suprčupr hru v průběhu celé 
akce. :D 
Ubytovaní budeme v teple skautského střediska, akce je tudíž vhodná i pro mladší družinku.  
 
Cena předběžně 1000,- Kč bude upřesněno v příštím Horáci. 
 
Sraz: na Kladenském vlakovém nádraží 
 
Datum: 7. 4 - 10. 4. momentálně se ještě snažíme vykomunikovat s ubytováním i 6. 4., bude 
také upřesněno. 
 
 
Co s sebou? 
spacák, karimatku, něco ke svačině na první den, lžíci, pláštěnku, alespoň litrovou láhev na 
vodu, čelovku, 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, plecháček, kapesní nůž, případně kartičku na 
autobus, pokud by se někomu podařilo a chtělo poslat svému dítěti i potravinářské barvy na 
vajíčka, budeme jen rádi! Kletr si dítě poveze autobusem, prosíme tedy o zkontrolování, že 
má zabalené vše v jednom batohu, tím minimalizujeme šanci, že něco zapomeneme. 
 
Přihlášky odevzdávejte svým vedoucím do 15.3. 
 
Šachy a Barča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přejezd 2023, tentokrát ČR 

Už máme jasno. Přejezd bude. 
Dlouho jsme řešili, zda má smysl dělat 
akci pro pár lidí. A má to smysl. 
Zatím to vypadá, že nás není zase tak 
málo. Každopádně máme stále volná 
místa pro další nadšence, ať z řad 
oddílu, tak i pro přátele a kamarády.  
Takže kdo se k nám přidat, hurá do toho.  
A pár základních informací. 
Termín: 12-14.5. s odjezdem v pátek 
ráno z Kladna, návrat v neděli večer. 
Trasa: Za západu na Východ ČR, neboli z trojmezí ČR, Saska, Bavorska na trojmezí ČR, Polska a 
Slovenska, což je cca 700km. 
Čas na ujetí této vzdálenosti bude 48hodin, což je výzva, ale současně to bude v klidu, 
průměrná rychlost 14,6km/h. 
Cena akce:  
Pro děti, rádce, vedoucí přihlášený na podzim do oddílu 2000,- Kč 
Pro bývalé členy oddílu (přijatí členové, rytíři) 3000,- Kč 
Pro ostatní 3500,- Kč 
 
Po celou dobu akce se povezeme v doprovodném autobuse, kde budeme mít zázemí, pokud 
zrovna nebudete na trase. Pro jsou trasy uzpůsobeny a budou v délce 20-25 km. Tak neváhejte 
a přidejte se k nám. 
Od března budou probíhat tréninky, takže se na tuto akci může připravit každý. 
Jediné, co teď musíš udělat je vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu 500,-Kč do 1. března – do 
další oddílovky. 
 
Skupik 

 
 
TRÉNINKY 
 
Jak všichni jistě víte, na konci května nás čeká cyklopřejezd naší krásné vlasti z trojmezí na 
západě, na trojmezí na východě. Vychází to přibližně na 700 km a na takový výkon je třeba se 
řádně připravit. Proto vás zveme na společné tréninky, kde pravidelným cvičením zlepšíme 
svoji tělesnou zdatnost. Pokud se na přejezd nechystáte, ale rádi byste přišli na trénink, budete 
také vítáni.  
 
KDY: každé úterý 17:00-18:00 
KDE: V tělocvičně na Spirále 
S SEBOU: sportovní oblečení do tělocvičny, boty, které nedělají šmouhy, pití a hromadu 
odhodlání 
 
Honzík Micka, Barča, Máca a Jára Vítr 



Členství v ASOCIACI-TOM v roce 2023 

 
Náš turistický oddíl je jednak zájmovým kroužkem začleněným v činnosti SVČVS Labyrint 
Kladno, jednak je organizační jednotkou Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace 
TOM). 
Všichni řádně přihlášení v letošním roce do zájmového kroužku v Labyrintu jsou oddílem 
registrováni také do Asociace TOM. Tuto registraci (150,- Kč za rok na os) hradí v plné výši oddíl 
(vždy k začátku nového kalendářního roku). Na základě registrace jsou oddílu poskytovány 
dotace na činnost, nájmy kluboven, akce pro členy i veřejnost, kterých je během roku celá 
řada, ať už ve spolupráci s Labyrintem nebo KČT, či jinými organizacemi. 
 
 
Seznam přihlášených na školní rok 2022/2023 
 

Družina Čokolády Družina Křováci Ostatní aktivní členové 

Bára Hofmanová 
Tomáš Musil 
Tereza Bobková 
Anežka Herinková 
Adam Hofman 
Matěj Kinčl 
Eliška Koubínová 
Martin Kropáč 
Jan Motejzík 
Mia Osvald 
Petr Švejcar 
Adam Tůma 
Ema Turková 
Barbora Uzlíková 
Tereza Vlková 
 

Jaroslav Větrovec 
Jan Mourek 
Richard Bambas 
Michal Ipser 
Jan Kabát 
Daniel Kruglyak 
Kristina Kruglyaková 
Robin Kusák 
Patrik Nosál 
Patrik Polýnek 
Tomáš Pospíšil 
Filip Solčani 
David Soukup 
Hugo Ulrich 
Olesia Zalozna 
 

Petr Soukup  
(a Denča) 
Lucie Tučková 
(Hanička a Zdeněk st.) 
Gabriela Tůmová-Podroužková (s rodinou) 
Petra Hofmanová 
Petra Pešková 
Ladislav Peška 
Lucie Pospíšilová 
(a Štěpánka) 
Marcela Záňová 
 

 
Celkem: 62 osob  do 15-ti let: 34         do 18-ti let: 5 nad 18 let: 23 
 
Děkujeme všem kamarádům oddílu za podporu členské základny: Podroužkovi ze mlýna, Viky 
Pešek, Kratinovi, Müllerovi, Kabátová Alena, Madla Vígh, Martin Tučka 
 

 
 
Lucie Tučková  730 109 499 
hospodář oddílu lutuc13@gmail.com 

mailto:lutuc13@gmail.com


Steinbach 

Jaké to bylo na běžkách v Krušných horách… 
V pátek jsem vyrazil a vyzvedl Honzíka ve Švermově a Ferdu ve Slaném a pokračovali 

směr Chomutov a Výsluní. Z města jsme ještě skoro tři kilometry k místnímu nádraží, kde jsme 
u Volkera bydleli. Přivítali se s Němci, kteří už dorazili a za hodinku dorazila i Helenka a Bocman 
s rodinou. Po výborném gulášku si povídali a poslouchali tóny kytar a našeho zpěvu.  

Ráno nás vzbudila vůně snídaně formou švédských stolů a s plnými bříšky vyrazili na 
pěší výlet. Vzali jsme boby a sáňky a mezinárodní skupinka vyrazila objevit krásu nejvyššího 
vodopádu Krušných hor. Cesta k němu byla moc hezká, ale teprve teď začínalo to pravé 
dobrodružství. Museli jsme totiž najít cestu strmým srázem na louky nad vodopádem. 
Dvouletý Franc i tříletá Betynka, všichni starší i klouzací prostředky se vyšplhali bezpečně na 
louky. Ve Slunečné nás vábil oběd v hospůdce U Zlatého jelena, po kterém se jen zaprášilo. 
Večer už se chýlil a my si zahráli hru Krycí jméno a po vyprávění zážitků nedávných i minulých 
se odebrali na kutě.  

V neděli jsme po snídani využili sněhové nadílky a projeli si asi dvanácti kilometrový 
okruhu na běžkách. Po cestách i drážním tělese jsme objevili chatku v lese s názvem Rumová 
víla, pokrytá byla nejrůznějšími etiketami pivních plechovek, podtáckami i logy výrobců 
lahodných moků. Čas se chýlil a Eintopf již voněl z naší hájovny, kde přebýváme. Po jídle jsme 
poklidili a se slzou v oku se loučili s klidem lesa i odjíždějícími kamarády.  

Jára 

 

 

 

 



Družinová akce Křováků  

Milí roháči a rodiče,  
máme za sebou první akci tohoto roku a zároveň první akci některých z nás. Aby nebylo 

těch prvenství málo, byla to také první družinová akce ve školním roce a hlavně: první akce 
v Járově velkolepém sídle v Ležkách! Právě tam chystáme oddílové brigády i různé další akce, 
ale o tom až někdy jindy. 

Na výpravě nás překvapil sníh, a to příjemně i nepříjemně. Užili jsme si dovádění ve 
sněhu, hlavně při nekonečné koulovačce a klouzání po zmrzlých cestách. Postavili jsme 
dokonce i pár sněhuláků. 

V sobotu jsme vyrazili na výlet k tajemnému kostelu v Přibenicích. Cestou jsme prolezli 
každý bunkr i rouru pod cestou. Vrátili jsme se úplně promočeni, pročež jsme museli celé 
odpoledne strávit uvnitř. To bylo to nepříjemné překvapení.  Nenechali jsme se však odradit a 
v neděli jsme vyrazili na nedaleký vrch, kde jsme si uvařili oběd na ohni. Byla to výzva, ale 
společnými silami se dílo podařilo.  

Myslím, že převažují positiva nad negativy, a doufám, že se příště sejdeme v ještě 
hojnějším počtu. 

Honzík Micka a Jára Vítr 
 
 

 



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 64   64 

Barča Uzlíková - T,M 18   18 

David Soukup 3 3 DA Křováci 6 

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 Steinbach 6 

Honza Kabát - T,M,T 32 3 DA Křováci 35 

Honza Miky Motejzík - T,M 24   24 

Honza Mourek - T,M 63 6 
Steinbach 
+DA 69 

Honza Vostatek 1   1 

Hugo Ulrich - T,M 24 3 DA Křováci 27 

Jana Záňová 5   5 

Jára Větrovec - T,M 61 6 
Steinbach 
+DA 67 

Kamil Podroužek 21 3 Steinbach 24 

Láďa Peška - T 21   21 

Lucie Pospíšilová - T 15   15 

Lucka Tučkovà 26   26 

Matěj Kinčl - T 19   19 



Jméno 
body 
před 

body plus a 
mínus  

aktuální 
body 

Marcela Záňová 5   5 

Mia Osvald - T 11   11 

Michal Ipser - T 18   18 

Michal Tůma 30   30 

Michal Tůma ml. - T 9   9 

Olesia Zalozna 0 3 DA Křováci  

Patrik Nosál 3 3 DA Křováci 6 

Patrik Polýnek - T,M 3   3 

Péťa Pešková - T,M 10   10 

Petr Soukup -T,M 30   30 

Petr Švejnar - T 17   17 

Petrucha Hofmanová - 
T,M 25   25 

Richard Bambas 5 3 DA Křováci 8 

Robin Kusák 5 3 DA Křováci 8 

Rozárka Podroužková 14 3 Steinbach 17 

Terka Bobková 5   5 

Terka Vlková 4   4 

Tomáš Pospíšil - T,M 5   5 

Tomáš Šachy Musil - T,M 9   9 

Vojta Podroužek 20 3 Steinbach 23 

     

     

Aktuální ke dni 30.1.2023     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Písnička       

Pramen zdraví z Posázaví 
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř 

C 

1. Každý den, každý den, 

Ami 

k svačině jedině, 

F      G             C           G 

jedině pramen zdraví z Posázaví. 

 

2. Chcete-li prospěti 

dítěti zdravému, 

kupte mu pramen zdraví z Posázaví. 

 

G       C 

R: Výrobky mléčné, 

Am 

to je marné, 

F 

jsou blahodárné 

G C 

a věčné. 

 

R: 3x 

 

 

Zdroj: https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/pramen-zdravi-z-posazavi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pisnicky-akordy.cz/sverak-uhlir/pramen-zdravi-z-posazavi


Oslavenci v únoru 

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

 

 
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., Jára, Barča, Lucka B.  
Uzávěrka dalšího čísla: 26. 2. 2023 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


