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Plán akcí 

7. - 10. 4. Oddílové Velikonoce 

23. 4. Pochod za drakem – akce pro veřejnost 

25. 4. rozřazovací testy na Přejezd 

3. 5. Oddílovka 

12. - 14. 5. Přejezd 

26.5. – 28.5. Akce pro schopné Roháče – RUŠÍ SE 

7. 6. schůzka k LEX 

24. 6. Závěrečná akce 

29. 7. - 11. 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,  
 Čekají nás Velikonoce, které hodně z nás stráví s oddílem. Už se na vícedenní akci 
v Berouně moc těším. Pak nás vzápětí čeká Přejezd, kde si znovu sáhneme na dno. Jak moc 
dobře nebo špatně na tom jsme zjistíme už na rozřazovacích testech na konci dubna. Pak 
budeme mít ještě chvíli na to poladit fyzičku a vyrážíme.  
 Bohužel musím oznámit, že se přihlásil pouze jeden člověk na Láďovu akci – pro 
schopné Roháče, takže se akce ruší.  
 V červnu nás pak čeká závěrečná akce, kde si pravděpodobně dáme nějakou (i když ne 
len tak nějakou) bitvu a zhodnotíme uplynulý rok.  
 Pomalu začínáme řešit příští rok, a tak vás budeme průběžně informovat o všem, co 
rozhodneme.    

Mějte se krásně, Péťa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hořcová výzva 

Úkol 106 
Zdravím všechny, kteří se zapojili do letošní Hořcové výzvy. Na povzbuzení si přečtěte 

článek, který jsem psal v rámci stejné soutěže před třemi lety. Pro souvislost dodávám, že v té 
době nás všechny sužovala jedna nejmenovaná nemoc, projevující se všemožnými příznaky, 
které jsme v té době ještě ani všechny neznali. Nesměli jsme chodit do školy, divadla, ba ani 
do oddílu. Veškeré akce a schůzky byly zrušené, ale přesto jsme plnili úkoly z Hořcové výzvy. 
Společně, i když každý sám. 

Jednou z bleskovek (úkoly, které se objeví v průběhu Hořcové výzvy a je třeba je splnit 
v omezeném čase) tohoto roku byl úkol číslo 106. Zadání bylo prosté: napsat krátký článeček 
v rozsahu 200-300 znaků, vypravující o plnění Hořcové výzvy, pro asociační časopis Tomík. 
Trochu jsem se rozepsal, takže se mi článek do stanoveného rámce nevešel.  

Byl den, o němž není přesně dáno, jak se nazýval, poněvadž názvy dnů v této době 
snadno splynou do sebe. Ten den jsem se vydal zdokonalovati svoji fyzičku před úkolem č.93 
(50 km na kole). Jedu si a co vidím? Značka! Pokusil jsem tehdy nasbírati 500 značek. Nezdařilo 
se. Skončil jsem na 132. Druhý pokus již byl úspěšnější. Vypravil jsem se pěšky ze Zákolan na 
Okoř (9km), ale ani tam jsem nenastřádal požadovaný počet značek. Ten den jich bylo něco 
málo přes 200. Potřetí již jsem si ani nemyslil, že to splním. To jsem se vypravil z Třebenic do 
seníku na úpatí vrchu Ostrý (20km). Když seník byl již na dohled, Chybělo mi posledních 30 
značek. Tak jsem se vydal na ně. Po chvíli jsem prošel vesnicí a počet značek dosahoval 491. 
Řekl jsem si:,, To bude hned!“, ale zmýlil jsem se. Modrá totiž náhle zahnula do pole a nikde 
žádná značka. Po asi dvou kilometrech značky konečně začaly. Byl to krásný pocit. Posledních 
9 značek jsem našel asi za 50 metrů! Návrat k seníku potmě již probíhal bez hledání značek a 
tudíž rychle. Posledních 30 značek mi trvalo přibližně hodinu a půl. 
 

Honzík Micka 
 
 
Zapojte se s námi. Před dvěma lety jsme plnili super úkoly a nejlepší získali skvělé ceny. Barča 
má od té doby hrneček. ���� 
Více info najdete na :  
http://www.horcovavyzva.cz/  
Náš oddíl je tam zaregistrovaný a už plníme úkoly, ale pořád se ještě můžete přidat. Já už 
přihlášená jsem, kdo to toho jde se mnou a s ostatními, kdo už pilně plní úkoly?  

Péťa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horcovavyzva.cz/


Velikonoce 
 
Ahoj roháči,  
 

Velikonoce se nám už blíží, a 
my jsme tu s dalšími informacemi 
ohledně naší akce. Upřesníme několik 
dalších důležitých informací a 
seznámíme Vás alespoň trošičku 
s programem a hrou – ale ne moc, ať to 
máte jako překvapení ���� 

Budete potřebovat stužky na 
hodovačky (kluci), holky barvy na 
vajíčka (byla zde již nějaká skupinová 
domluva na sdílení jedné sady barev) 
Na výlet půjdeme v sobotu, a to do 
Koněpruských jeskyní, můžete se tedy 
těšit na zajímavé vnitřní prostory jeskyní. V rámci hry se přesuneme do středověku, můžete se 
těšit na spoustu akčních aktivit, ale i na relaxační aktivity – budeme promítat film (pokud se 
nám podaří zprovoznit projektor ����) 
 
Sraz: v pátek 7.4 v 10:00 na Kladenském vlakovém nádraží 
Příjezd: v pondělí 10.4. v 14:45 tamtéž 
 
Co si vzít s 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, 
přezůvky – v našem ubytování je zákaz chodit v botách  
 
Šachy a Barča  
 
 
 
 
 
 
 
 



Přejezd 2023, tentokrát ČR 

Máme duben a Non-stop Přejezd ČR se nám blíží mílovými kroky. Tréninky jsou v plném 
proudu, trasa je naplánována, teď již stačí dát dohromady bicykl a můžeme vyrazit. 
 
Tak nejprve pár důležitých časů:  
Rozřazovací testy do výkonnostních skupin proběhnou v úterý 25. 4. v 17:30 na Cimrmanském 
rozcestí v Rozdělově. Nezapomeňte s sebou samozřejmě kolo… Jede se za každého počasí, 
stejně jako na Přejezdu. 
 
Dále budeme mít ještě organizační schůzku před samotným Přejezdem ve středu 10.5. v 18:30 
po družinovkách. Připravíme veškerý potřebný společný materiál. Rozdáme si itinerář a 
řekneme poslední důležité informace.  
 
Sraz v pátek ráno bude v 7:00 u Spirály, autobus přijede pak následně k Oáze v 7:45. Naložíme 
vše potřebné a odjezd od Oázy v 8:30 směr Aš. Startovat budeme ve 12:00 z Trojmezí u Aše. 
Pokud nás chcete podpořit tak pojedeme kolem Kladna v sobotu cca 2-3h ráno.  
Konec je naplánovaný ve 12:00 na Trojmezí u Jablunkova.  
Předpokládaný návrat na Kladno je v neděli 18-19h. Budeme upřesňovat, až pojedeme domů.  
 
Průběh přejezdu: 
Po rozřazovacích testech se rozdělíme od 5ti výkonnostních skupin, které se na trase 
pravidelně střídají po 15-35km, dokud nezdoláme 700km ze Startu do Cíle za 48h. V době, kdy 
nebudete na kole, budeme mít zázemí v doprovodném autobuse, za kterým budeme mít vlek 
na kola. Kola budou ve velkém přidělaná pomocí gumicuku. Je možné, že dojde k drobné u 
odření kola. Pro případné dodatečně ochráněni je možné si vzít molitanové trubky. 
Samozřejmostí je společné jídlo, která nám bude vařit velmi šikovná kuchařka. 
 
Na Přejezd si určitě vezměte Horské kolo v dobrém technickém stavu, přední a zadní světla, 
pojedete 2 etapy za tmy. Oblečení na kolo do každého počasí, spacák, pohodlné oblečení do 
autobusu, boty na kolo, boty na přezuti, láhev na kolo, kdo chce tak individuální doplňky 
(ionťák, potravinové doplňky), lžíci, misku/ešus, hrníček, páteční snídani. Doplatek na akci, 
prosím na rozřazovacích testech, nebo případně do konce dubna. Kdyby se někdo ještě 
rozhodl, že by se chtěl zúčastnit, tak neváhejte a rychle dejte vědět.  
 
 
 



LETNÍ EXPEDICE  

Letošní letní tábor se bude skládat ze dvou částí, první týden bude stálá část, druhý týden bude 
navazovat putovní částí. 
Bude možné se zúčastnit celého tábora, nebo jen první stálé či druhé putovní části. 
Termín, tentokrát trochu netradičně:  29.7. - 5.8. stálá část – sobota - sobota 
      5.8. – 11.8. putovní část – sobota - pátek 
STÁLÁ ČÁST 
Ubytování máme zajištěné ve 
skautské dřevěné chatičce, poblíž rybníka 
Řeka nedaleko Krucemburku ve Žďárských 
vrších na vlastník karimatkách a vlastních 
spacácích. Popřípadě ve stanu vedle 
chalupy. 
V chalupě je elektrická energie, přesto 
prosím nedávejte dětem elektroniku. 
V případ potřeby bude možné se spojit 
s dětmi přes vedoucí.  Současně budeme 
dávat fotografie z průběhu akce na oddílový 
facebook.   
Z místa ubytování budeme podnikat 
jednodenní výlety, které se budou střídat 
s hrami v lese a koupáním v místním rybníku.  
Na výlety půjdeme např.: do Žďáru nad 
Sázavou, Záhradní železnice v Polničce, či 
údolím Doubravky a do Chotěboře.  
Cena stálé části: 2500,-Kč, v ceně je počítáno 
s jídlem 5x denně, ubytováním, dopravou, 
vstupy apod. 
Odjezd z Kladna bude v sobotu ráno, návrat v sobotu odpoledne. Přesné časy budou ještě 
upřesněny. 
 
PUTOVNÍ ČÁST  
Putovní část bude navazovat hned na stálou část, to znamená, že se v sobotu 5.8. bude 
vycházet z místa ubytování od Krucemburku přes Železné hory k řece Labi. Trasa je 
naplánována na cca 90km, což pak vychází na denní přesun kolem 15km.  
Na putovní části expedice, si veškeré vybavení neseme na zádech ve velkém batohu/krosně. 
Spaní pod stanem, v hamakách či pod širákem.  
Cena za stálou část je 1500,-Kč 
V případě, že byste jeli jen na putovní část, tak 
odjezd z Kladna bude v sobotu ráno.  
Návrat z putovní části bude v pátek odpoledne. 
Přihlášky společně se zálohou 500,-Kč 
odevzdávejte rádcům do 3. května. Doplatek pak 
bude do 7. června, kdy také proběhne informativní 
schůzka k táboru od 18:30 po Oddílové schůzce. 



Výlet na Vysoký vrch  

První letošní (v roce 2023) jednodenní výlet byl mrazivý a hodně foukalo, ale i tak 
nejstatečnější vylezli na rozhlednu na Vysokém vrchu.  
 
 
Jak akci viděl Jára:  
Sraz jsme měli u Gymnázia a odtud jsme se přepravili autobusem do Malých Kyšic, odkud jsme 
vyráželi vstříc kopci. Cestou jsme se zastavili na dětském hřišti, kde jsme hráli hru na princezny, 
rytíře a draky. Když jsme docházeli na vrchol koukali jsme se po dřevu, protože jsme věděli, že 
chceme nahoře dělat oheň s buřtíky. Celí vymrzlí jsme dopekli buřty na né moc hořícím ohni a 
šli se ohřát chůzí dolů zpátky na autobus. Ten nás úspěšně doručil až do náručí maminek a 
tatínků. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pochod za drakem 

Milý Roháči,  
 
23. dubna se koná tradiční akce pro veřejnost Putování za drakem ke svatému Jiří. To už asi 
víš, ale není to všechno. Rozhodli jsme se, že Ti dáme možnost nahlédnout pod pokličku hrnce, 
v němž se vaří akce, a pozveme mezi vedoucí tohoto pochodu. Pokud máš zájem, odevzdej 
přihlášku a přijď na štáb k Pochodu za drakem, ve středu 12. dubna po družinovkách. 
 
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  
 
Akorát hlasujeme o návrhy tunelů, vest a plecháčků. Jaký by se nejvíc líbil Vám?  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Jméno body před body plus a mínus  aktuální body 

Adam Hofman - T,M 12 1 Vysoký vrch 13 

Anežka Herinková - T,M 17 1 Vysoký vrch 18 

Anička Hajníková - T,M 27   27 

Bára Hofmanová - T,M 64   64 

Barča Uzlíková - T,M 18 1 Vysoký vrch 19 

Daniel Kruglyak 0 1 Vysoký vrch 1 

David Soukup 6 1 Vysoký vrch 7 

David Záň 5   5 

Eliška Koubínová 8   8 

Ema Turková 12   12 

Gabriela Tůmová - T 13 1 Vysoký vrch 14 

Gabriela Tůmová ml. - T 13 1 Vysoký vrch 14 

Helča Podroužková 6   6 

Honza Kabát - T,M,T 35   35 

Honza Miky Motejzík - T,M 24 1 Vysoký vrch 25 

Honza Mourek - T,M 69 1 Vysoký vrch 70 

Honza Vostatek 1   1 



Hugo Ulrich - T,M 27   27 

Jana Záňová 5   5 

Jára Větrovec - T,M 67 1 Vysoký vrch 68 

Kamil Podroužek 24   24 

Kristina Kruglyak 0 1 Vysoký vrch 1 

Láďa Peška - T 21   21 

Lucie Pospíšilová - T 15   15 

Lucka Tučkovà 26   26 

Matěj Kinčl - T 19 1 Vysoký vrch 20 

Marcela Záňová 5   5 

Mia Osvald - T 11 1 Vysoký vrch 12 

Michal Ipser - T 18   18 

Michal Tůma 30   30 

Michal Tůma ml. - T 9 1 Vysoký vrch 10 

Olesia Zalozna 3   3 

Patrik Nosál 6 1 Vysoký vrch 7 

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 1 Vysoký vrch 26 

Richard Bambas 8 1 Vysoký vrch 9 

Robin Kusák 8 1 Vysoký vrch 9 

Rozárka Podroužková 17   17 

Terka Bobková 5 1 Vysoký vrch 6 

Terka Vlková 4   4 

Tomáš Pospíšil - T,M 5   5 

Tomáš Šachy Musil - T,M 9   9 

Vojta Podroužek 23   23 

     

     

Aktuální ke dni 3.4.2023     
 



Oslavenci v dubnu 

4. 4. dostane hobla Péťa B.  
11. 4. dostane dáreček Robin 

18. 4. oslaví narozky Láďa 
27. 4. si sní dortík Olesia 

 

 
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, Skupík, Jára 
Uzávěrka dalšího čísla: 30. 4. 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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