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Plán akcí 

11. 3. Jednodenní výlet 

5. 4. Oddílovka 

7. - 10. 4. Oddílové Velikonoce 

23. 4. Pochod za drakem – akce pro veřejnost 

12. - 14. 5. Přejezd 

23. - 25. 6. Závěrečná akce 

29. 7. - 12. 8. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sloupek pro rodiče 

Milí kamarádi, milí rodičové,  
 Vrcholí nám přípravy na Přejezd a doufáme, že jsme je nedělali zbytečně a ke dnešku 
se nám sejde dostatek přihlášek, abychom mohli akci zrealizovat. Jára pilně dělá trasy. Honzík 
se angažuje v dělání tréninků. Já jsem si konečně opravila prasklou duši na kole. =D Každý holt 
bere přípravy jiným tempem, ale alespoň mám na čem odjet.  
 Velikonoce se budou konat v Berouně. Rádi jezdíme do jeho okolí, a tak se nabízelo, 
tam někdy udělat vícedenní akci. Barča se Šachym se opřeli do organizace her a výletů, takže 
to bude stát za to.  
 V závěru se Vám chci omluvit, že se až teď dozvídáte o termínu LEX až teď, ale vlezlo 
nám do toho pár nepříjemností, takže nakonec jsme se domluvili, že LEX se bude konat 29.7.-
12.8. První týden by byl stálý tábor a druhý týden putovní (pouze pro starší). 

Mějte se krásně, Péťa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Velikonoce 
 
 
Ahoj rohatí,  
zima nám pomalu končí. Velikonoce se nám už blíží, a proto si upřesníme několik důležitých 
informací. Velikonoce letos strávíme v Berouně. Ubytováni budeme, jak jsme již psali ve 
skautském středisku. Akci by měli zvládnout i menší z vás. Během akce kromě výletů po okolí 
Berouna zažijeme spoustu zábavy. Nezapomeneme ani na tradiční velikonoční zvyky jako 
třeba barvení vajíček a pletení hodovaček. 
 
Cena: 1000 Kč 
Sraz: v pátek 7.4 v 10:00 na Kladenském vlakovém nádraží 
Návrat: v pondělí 10.4 v 14:45 na stejném místě 
Přihlášku a peníze odevzdejte svým rádcům nejpozději do 15.3 
Co si vzít sebou? 
Spacák, karimatku, čelovku, svačinu na první den, lžíci, plecháček, kapesní nožík, alespoň 
litrovou láhev na pití, batůžek na výlety (tak velký, aby se tam dětem vešly jejich věci na výlet, 
litrová láhev a třeba i nějaké jídlo ze společných zásob), pevné boty, přezůvky, pláštěnku, 
oblečení na dovnitř i na ven, hygienické potřeby, ručník, případně kdo má tak kartičku na 
autobus, KPZku, šátek, kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Kdo má tak si může vzít kodex. Kluci 
si vezmou pentle na hodovačku, holky barvy na vajíčka, když se domluvíte tak bohatě stačí do 
dvojice. 

Šachy a Bára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přejezd 2023, tentokrát ČR 

Ahoj,  
 

Přejezd se nám blíží. Do dneška byl termín na odevzdání přihlášek, takže jen doufáme, 
že se jich sešlo dost a v příštím Horáci bychom dali více info.  

Přihlášení prosím počítejte s úterkem 25. 4. večer, kdy budou rozřazovací testy na kole. 
Potřebujeme vědět, jak kdo trénoval a mastil svaly a z toho vymyslíme, kdo s kým pojede ve 
skupině.  
 
TRÉNINKY 
 
Ahoj, 
 jak jsme psali již v minulém čísle, scházíme se každý týden kromě středečních družinovek i na 
trénincích k Přejezdu republiky. Tyto tréninky se konají každé úterý od 17:00 do 18:00. Zatím 
se scházíme na Spirále, ale 21. 3. se přesuneme na Sletiště. Od Účast na trénincích není 
nikterak vázaná k účasti na Přejezdu. Rádi uvítáme všechny současné i bývalé členy oddílu, 
kteří mají zájem o společný pohyb.  
Na setkání s vámi se těší 
Honzík Micka, Jára Vítr a Barča 

Výlet 11.3. 

Zima je již na ústupu, tak je čas vyměnit lyže za pohorky a vyrazit do přírody. Podívat se nejbližší 
okolí Kladna, zahrát bojovku a užít si den s kamarády. V případě dobrého počasí rozděláme 
oheň a opečeme buřty. Naším cílem výletu bude údolí Kačáku a Vysoký vrch s rozhlednou.  
Sraz v 8:05 na autobusové zastávce u 
gymnázia směrem na Sítnou 
Návrat v 14:47 tamtéž, jen druhým 
směrem 
Cena: 80,-Kč 
V ceně je doprava a oběd 
S sebou: teplé oblečení, kvalitní obuv, 
svačinu, pití (termosku s čajem), šátek, 
KPZ, vše zabalené v malém batůžku. 
 
Přihlašujte se svým rádcům do středy 
8.3.  
 
Těší se na Vás Skupik a Gabča  
 
 
 



 
 

Objevitelé starých cest: Akce pro 

schopné Roháče  

Ahoj kamarádi! 
Chcete si vyzkoušet něco náročnějšího? Jsou pro Vás běžné akce s Roháči 
procházka růžovou zahradou? Máte chuť si hrábnout trochu hlouběji do 
vašeho rezervoáru sil, schopností a důvtipu? Tak to je tahle akce právě pro 
vás. 
 
A o co přesně půjde?  
No, tak to vám právě neřekneme:-P Ale určitě se můžete těšit na: 

- Noční přesuny (i denní přesuny) 
- Netradiční způsoby pohybu 
- Problémy, které vám (trochu) zavaří mozek a rozklepou kolena���� 
- Bloudění podle mapy (nebo bez ní) 
- Přespávání na zajímavých místech (teda, když Vám zbyde čas����) 

 
- Ale taky: výlet s kamarády, návštěvy zajímavých míst, dobrý pocit ze splnění 

náročných úkolů, odměnu na závěr a celkově víkend během kterého se rozhodně 
nebudete nudit. 

 
Kde se akce bude konat? 
Dobrý pokus, to vám samozřejmě taky dopředu nepovíme… Ale pasy nepotřebujete ���� 
 
Kdy se akce bude konat? 
26.5. – 28.5. (pátek večer odjezd, neděle odpoledne návrat)  
 
Kdo se může na akci přihlásit? 
Akce je náročností určena spíš pro starší roháče, kterým nevadí docela dost chodit, (moc) se 
neztrácí s mapou a celkově se o sebe dovedou postarat. Počítejte s tím, že část akce budete 
odkázáni v menších skupinkách sami na sebe. Věkovou hranici přímo neurčujeme, ale pokud 
je vám 10 let nebo méně, poraďte se nejdřív se svým rádcem, jestli je to dobrý nápad. 
 
Cena akce: 
Ještě upřesníme podle počtu přihlášených, ale určitě se vejdete do 600Kč 
 
A o čem to teda vlastně bude? 
No, slyšeli jste o tom, že na počest dávné výpravy legendárního Bilba z rodu Pytlíků se 
skupina Hobitů rozhodla uspořádat památeční pochod s cílem u Hory Osudu? Prý je k tomu 



pošťouchnul nějaký divný stařec s holí… Nebude za tím nakonec víc, než jenom obyčejný 
výlet? 
 

Přihlášky nejpozději do 31. března! 
Spolu s 200Kč zálohy odevzdejte svému rádci, nebo napište Láďovi na lpeska@seznam.cz 
Pozor, počet účastníků akce je omezený – kdo přijde pozdě, nejede… 
 

mailto:lpeska@seznam.cz


 



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  
 
Tento měsíc žádná akce nebyla, takže změněnou tabulku přiložím až příští měsíc.  

Péťa 
 
 
 
 
 

Oslavenci v březnu 

10. 3. oslaví narozky Filip 
17. 3. si sní dortík a vyrazí určitě i někam na narozeninový výlet Jára  

 
 

 
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., Barča, Láďa 
Uzávěrka dalšího čísla: 26. 3. 2023 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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