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PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN A LISTOPAD 
 

5. 10. – Oddílovka 
 

15. 10. – Běh Járy Cimrmana 
Blížší info na webu 

 

22. 10. – Den stromů 
Procházka po naučné stezce Mrákavy, akce pro 
veřejnost, blížší info na webu a u Lucky Boule 

 

25. 10. – Parlament 
Od 18:00 na @ 

 

26. - 29. 10. – Zápočtová cesta Kounov 
Sraz: 26.10. v 9:15 na ČD Kladno 

Více informací v časopise a na webu 
 

2. 11. – Listopadová oddílovka 
Od 16:00 na Spirále 

 

11. - 12. 11. – Brigáda na Opárenském mlýně 
Více informací v časopise 

 

16. - 19. 11. – Vyzvědači v temných uličkách 
Napínavá městská hra, viz článek v časopise 

 
 



Stránka nejen pro rodiče 

Vážení a milí rodiče, 

jsme velmi rádi, že jste se rozhodli opět pro náš turistický oddíl. Tedy myslím 

tím, že Vaše děti s námi budou jezdit na výlety a do přírody.  

Máme začátek října a tím se již rozběhl oddílový rok na plné obrátky. Na tento 

měsíc chystáme tři akce. Nejprve na neděli 15. října recesistický závod „Běh 

Járy Cimrmana“. Tuto již tradiční akci pořádá Pavel Hop Kratina a jedná se 

o kufroběh z první republiky. Více informací v časopise nebo na stránkách 

http://behjc.rohaci.com/. Další tradiční akcí je oslava Dne stromů v neděli 

22. října mezi 13 - 16 hodinou, která probíhá formou procházky po nauční 

stezce Mrákavy u KAkmenných Žehrovic s drobnými tematickými hříčkami 

a úkoly. Info Lucka Boule. 

Třetí akce je o podzimní prázdniny – Zápočtová cesta do Kounova na 

Rakovnicku. Spát budeme v místní škole, v tělocvičně ve svých vlastních spacích 

pytlích. Na programu budou dva celodenní výlety do blízkého okolí 

přizpůsobené nejmenším dětem tak, aby je bez problému zvládli. Dále nás tam 

čekají hry a hrátky do celoroční hry. Děti, které pojedou, budou mít následně 

v celoroční hře určitě výhodu oproti dětem, které se nezúčastní. Budeme rádi, 

když svým dětem umožníte se této akce zúčastnit.  

11. – 12. listopadu chystáme brigádu na Opárenském mlýně, kam jezdíme 

každý rok pomoci se dřevem na zimu. Hrabat listí a podobné drobné práce, 

které pomáhají s chodem tohoto krásného místa. 

O další prodloužený víkend se zúčastníme mezioddílové městské hry Vyzvědači 

v temných uličkách. Místo je prozatím tajné a dozvíme se ho cca 14 dní před 

akcí. Na akci se schází vždy kolem 10 oddílů, kteří mezi sebou v několika kolech 

celý den soupeří, brání své území a snaží se získat informace z území svých 

soupeřů. V této hře se nám již několikrát povedlo zvítězit a rádi bychom to 

zopakovali i letos.  

Dále bych Vás rád upozornil na oddílovou slevu 17 % v outdoorovém obchodě 

Sambarsport. Obchod je umístěn na Kladně v Kročehlavech v Dělnické ulici. 

Obchod provozuje náš bývalý člen a skvělý člověk Pavel Doležal. Současně 

dlouhodobě podporuje náš oddíl při různých akcích, které pořádáme.  

Závěrem Vám přeji hezký barevný podzim a těším se na setkání s Vámi na 

nějaké naší oddílové akci.      Petr Soukup 

http://behjc.rohaci.com/


Podzimní ZC Kounov  
 
Ahoj Rohatí,  
říjen už je tady a s ním se blíží i podzimní prázdniny. Jak už víte, 
pojedeme do Kounova, což je jedna islandská obec. Budeme spát 
v tělocvičně místní Vikingské školy. A protože budeme ve škole, 
hodně se toho od Vikingů naučíme. Například vyrobit si prak, 
zazávodíme si s Drakary, což jsou vikingské lodě, a taky se třeba 
naučíme nějaký islandský tanec. Ale nebudeme jen někde zavření, 
vyrazíme i na výlety po okolí a zahrajeme si společně spoustu her.  
 
POZOR ZMĚNA ČASU SRAZU !!!  

SRAZ: 26. 10. v 9:15 na vlakovém nádraží v Kladně  
NÁVRAT: 29. 10. v 16:15 tamtéž  
CENA: 450,- Kč  
S Sebou: Batoh, spacák, karimatku, teplé oblečení, pevné boty na 
výlety, malý batůžek na výlety, přezůvky, plecháček, lžíci, lahev na pití 
(či termosku na čaj), hygienické potřeby, čelovku, věci na družinovku, 
hudební nástroj a hlavně sebe a dobrou náladu 

 
Přihlášky odevzdávejte svým rádcům i s penězi do 18. 10. 2017. 

……………………………………………………………………………………………………………  

 
Přihláška na ZC Kounov 26. – 29. 10. 2017  
 
Jméno a Příjmení účastníka  
 
_______________________________________  
 
Podpis rodiče  

 
_______________________________________ 

  



Vyzvědači v temných uličkách? 
 

Na listopad se opět chystá jedna z nejoblíbenějších mezi-oddílových 

akcí vůbec – Vyzvědači! A o co jde? Vaši rodičové by si mohli 

vzpomenout na Rychlé Šípy a jejich výpravy do 

Stínadel, tak se jich na to zeptejte, nebo si je 

přečtěte a dostanete docela dobrý obrázek  

(akorát těch Stínadel budeme mít víc a všichni 

jsme druhým zároveň Vontové i „Šípáci“ (a teď 

schválně, kdo to 

pochopí správně:-)).  

 

Na přesná pravidla se 

můžete zeptat svých rádců, ale můžete mi 

věřit, že při hře zažijete spoustu napětí, asi i trochu strachu, 

rozhodně hodně dobrodružství a procvičíte si rychlé nohy 

a pohotovou mysl:-) 

Jako obvykle nám pořádající oddíl Dakotů dá vědět místo až 2-3 týdny 

předem (podle toho upřesníme odjezdy a cenu), ale už teď si 

zarezervujte termín: 

16. – 19. listopadu 

 

Já jedu určitě a doufám, že nepojedu sám! 

Těším se, 

Láďa 

 

 
 

 
 



Brigáda na Opárenském mlýně. 

O víkendu 11. – 12. listopadu pojedeme na Opárenský mlýn na brigádu k našim 

kamarádům a přátelům Kamilovi a Helče Podroužkovým, kteří dělají správce 

mlýna.  

Chalupa patří asociaci TOM, díky které získáváme finanční příspěvky na veškeré 

akce a materiál. Oplátkou děláme jednou za rok brigádu.  

Více informací o chalupě na http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/33-oparensky-

mlyn  

 

Na tuto akci pojedeme netradičně auty. Vyjíždět budeme v sobotu ráno 

a návrat bude v neděli odpoledne.  

Cena je předběžně stanovena na 200,- Kč za dopravu, ubytování a jídlo.  

Podrobné informace budou v listopadovém Horáci. 

 

Každá ruka dobrá a brigádě zdar.   

 

Skupik 

  

http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/33-oparensky-mlyn
http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/33-oparensky-mlyn


Mladší družina 
Ahoj Rohatí, kamarádi a rodičové, 

máme za sebou první družinovky. Co jsme dělali? Poznávali jsme se, zahráli 

spoustu všelijakých her a vymysleli jsme si to nejdůležitější na tento školní rok. 

Chcete vědět co? No přece náš název. Jmenujeme se MORČATA a máme i super 

pokřik, který vám předvedeme na oddílovce.  

Taky jsme si ukázali velký batoh, kterému se říká kletr. Ukázali jsme si jak do něj 

zabalit spoustu potřebných věcí.  A už se těšíme, až si to budeme moci 

vyzkoušet doopravdy, třeba na chystané podzimní zápočtovce do Kounova. 

Sešli jsme se v počtu 5+2. A to Rozálka, Josífek, Honzík, Terka a Anežka, a 

samozřejmě naši vedoucí Lucka s Pepou. Doufáme, že se k nám ještě nějací 

kamarádi přidají.  

První družinovku jsme měli spojenou se starší družinou a na konci tohoto 

povídání můžete vidět fotku ze společné hry.  

Lucka 

 

 



Starší družina:                    

Jeden a půl litru srandy 
Naše družina se aktuálně skládá z přibližně deseti členů. A 

kteří přišli na první družinovku? Přišel třikrát Kuba, dvakrát 

Tom, Max, Jára, Honza a Macek.  

Družinovku jsme měli spojenou s druhou družinkou za účelem 

poznání mezi „klany“. Hráli jsme například hru s plachtou od 

Honzy, hru na koloseum, ale také akční Járovu hru, založenou 

na poznání „nejbližšího“ okolí spirály. Prošli se do lesa 

Bažantnice a tam si určili pravidla a dozvěděli se něco o 

přihláškách do oddílu, či o již uběhlé akci na Jenčov. Také již 

máme jméno a vlastní pokřik. Družinová schůzka se vyvedla 

nad mé očekávání a myslím si, že dětem se moc líbila.  

Další družinovku, druhou v pořadí, jsme si zkoušeli zdokonalit 

balení batohu, scénku s ošetřením raněného a pomohli jsme 

vedoucím s nástěnkou, kterou využijeme na celoroční hru. 

Macek 

 

 

 

 
  



Výlet na Jenčov aneb houbařský ráj 

V sobotu 30. 9. jsme vyrazili na zříceninu hradu Jenčov. Jeli 

jsme ve složení Láďa, Péťa, Máca, Davídek, Tomáš, Lucka, 

Gabriel, Verunka, Rozárka a Iša. Hrádek je to doopravdy 

okouzlující a využili jsme toho, že do nedaleké vesnice 

Belče jede autobus. Nabrali 

jsme po cestě Belču a 

mohli jsme vyrazit. 

Natěšení na výlet jsme 

zdolali křivolakou cestu a 

došli jsme na hrádek. Tam 

jsme si opekli buřtíky a 

zakázaným pirátským územím jsme se vraceli zpět. Piráty 

jsme naštěstí nepotkali, ale zato hub jsme našli požehnaně. 

Většina z nás se je ke konci snažila přehlížet, jelikož už jsme je 

neměli kam dávat (mikiny, tašky, batohy i šátky už byly 

plné…).   

Celou cestou nás provázela celoroční hra. Jelikož se právě 

nacházíme na palubě lodi z Anglie na Island, tak jsme řešili 

nástrahy jako bouřku na palubě nebo jsme museli proplout 

skrz pirátské vody. 

Všichni jsme šťastně doplachtili domů a užili jsme si krásný 

den v přírodě. Příště vyraž s námi! 

Péťa     

 
  



HRY 

 

 



KAREL KRYL – BRATŘÍČKU ZAVÍREJ VRÁTKA 
Ami                           C 

1. Bratříčku,nevzlykej, to nejsou bubáci, 

      G                               E7 

   vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, 

     F                                    E 

   přijeli v hranatých železných maringotkách. 

 

2. Se slzou na víčku hledíme na sebe, 

   buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe 

   na cestách klikatých, bratříčku, v 

polobotkách. 

    Ami Emi Ami   Emi Ami  Emi Ami Emi 

R: Prší a  venku se  setmělo, 

    Ami  Emi Ami Emi Ami Emi Ami Emi 

   tato noc nebude krátká, 

    Ami  Emi F       Ami 

   beránka  vlku se zachtělo, 

     F     Ami             E 

   bratříčku, zavřel jsi vrátka? 

 

3. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami, 

   nadávky polykej a šetři silami, 

   nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. 

 

4. Nauč se písničku, není tak složitá, 

   opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, 

   budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme. 

R: Prší a venku se setmělo, 

   tato noc nebude krátká, 

   beránka vlku se zachtělo, 

     F     Ami F        Ami F Ami F        Ami 

   bratříčku, zavírej vrátka!    Zavírej 

vrátka! 
 

  



ŘÍJNOVÍ OSLAVENCI 

25. 10. – Pepa 

27. 10. – Terka Zobka 

 

OKO 

Stav OKA k 15. 9. 2017 (v září neproběhly žádné vklady ani výběry) 
stav v červnu  brigády a výběry   konečný stav 

Jára  2372    - 2200 LEX     172 
Pepa  28         28 
Honza M. 162         162 
Skupik 50         50 
Dan  138         138 
Syky  795         795 
Martinka S. 0         0 
Bára H. 8         8 
Honza L. 352         352 
Anička 820    - 500 LEX     320 

V případě vkladu či výběru, i nejasností, kontaktujte mne a organizátora akce 
v předstihu! Děkuji Lúca Boule tel.: 730 109 499 

 

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli: Pepa, Lucka V., Skup, Macek, Péťa, Láďa 
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 

Uzávěrka listopadového čísla: 29. 10. 2017 (po závěrečce) 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
 

mailto:josef.skodak1@gmail.com
http://www.rohaci.com/
http://www.a-tom.cz/

