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Plán akcí 

6. 10. - Jednodenní výlet do přírody 

14. 10. – Běh Járy Cimrmana 

26. - 30. 10. Zápočtovka v Perníkově 

2. 11. - Oddílovka 

16. - 18. 11. Vyzvědači 

23 – 25. 11. Brigáda na Opárně 

14. - 16. 12. Vánoce na Hrádku 

25. - 27. 1. Víkend na Opárně 

4. - 10. 3. Zimní expedice 

18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce 

8. - 12. 5. Přeběh 

Červen - Závěrečná akce 

29. 6. - 12. 7. Letní expedice 

  

 



Stránka nejen pro rodiče 

Dobrý den milí rodičové,  
Již máme za sebou první oddílovou schůzku a další jsme zvládli dnes. Další 

oddílovky od sebe už budou vzdálenější, protože je máme jen jednou za měsíc. První 
družinovky už jsou také za námi letos pravidelně každou středu od 16.30 do 18.30 
hodin na Spirále.  

Jelikož ještě určitě všichni nestihli odevzdat přihlášku, tak připomínám, že do 
17. 10. 2018 bychom potřebovali přihlášky a zaplacené zápisné od všech, kdo letos 
budou chtít být členy oddílu. Jen připomínám ceny, zbytek k přihlašování buď 
v minulém čísle Horáce, nebo se zeptejte rádců v družinkách.   

Členství ve školním roce 2018/19:  
Nové děti: 1250,-  
Děti, které již loni byly přihlášené 1050,-  
Rádci a ostatní činní 650,-  
 
Tento měsíc nás čeká jednodenní výlet do okolí Klíčavy. Nebojte se, že Vaše 

dítko výlet nezvládne. Výlet ujdou všichni a po cestě se naučíme poznávat něco 
z přírody a zahrajeme si spoustu her. Doufám, že tedy jste Vaše dítko přihlásily a zítra 
s námi pojede.  

Ještě nás čeká jedna skvělá akce a to zápočtová cesta o podzimní prázdniny. 
Možná to vypadá, že se budeme pohybovat hodně po městě, ale to není pravda. 
Každý den si vyrazíme někam do přírody, ale na druhou stranu ani prohlídka Pardubic 
nás nemine. Uvidíme, co si pro nás Jára připraví.  

 
Těším se na vás všechny, na viděnou. Péťa Sýkorová 

  



Podzimní zápočtová cesta - Perníkov 

Ahoj Rohatí, 
sotva jsme se rozkoukali v nové školním roce a hned je tu halda nových 
informací o zápočtovce do Pardubic. Ubytování se trochu změnilo a budeme 
spát v Selestiánském klubu mládeže, což pro většinu bude něco nového a 
zajímavého. Toto ubytování je luxusní (budeme spát na postelích), ale i trochu 
dražší, proto je cena akce ze zářijového Horáce vyšší. 
Vyrazíme do města i na výlet například na Kunětickou horu. Zahrajeme si hry a 
večer třeba i divadlo, zažijeme dobrodružnou hru po městě a uděláme si piknik 
v místním krásném parku. A protože budeme ve městě perníku, upečeme si 
vlastní podle originální receptury. 
SRAZ: 26. 10. v 16:00 na vlakovém nádraží v Kladně 
NÁVRAT: 30. 10. v 17:41 tamtéž 
CENA:   POZOR ZMĚNA   650,- Kč 
S Sebou: Batoh, spacák, karimatku, teplé oblečení, pevné boty a malý batůžek 
na výlety, přezůvky, plecháček, lžíci, lahev na pití (či termosku na čaj), 
hygienické potřeby a případné léky, čelovku, věci na družinovku, hudební 
nástroj, PLATNÝ PRŮKAZ STUDENTA na vlak a hlavně sebe a dobrou náladu. 
Přihlášky odevzdávejte svým rádcům i s penězi do družinovky 17. 10. 2018. 

Jára 
________________________________________________________________________ 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Podzimní zápočtovka Termín akce: 26. 10. -  30. 10. 2018 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  
……………………………………………………………………………….………………………… 
Další informace: 
………………………………………………………………………………………………….…….……………………. 
 
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se 
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a 
zveřejňováním fotografií dítěte na oddílových stránkách. 
 
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..   
Telefon: ………………………………………………………….      Email: ……………………………………………………. 
V Kladně dne: ……………………………….……………            Podpis rodiče: ……………..……………………….. 
 

 

 



Běh Járy Cimrmana 

Tento tradiční závod pořádá náš oddíl už po sedmadvacáté. A věřte nebo ne, první 
ročník se z velké části ,,upekl“ právě na roháčovském Parlamentu. Tehdy jsme se díky 
známostem Špunta dostali na titulní stranu tehdejších Kladenských novin, které vycházely 
jednou týdně a byly předchůdcem dnešního Kladenského deníku. U zrodu stáli i Kulička, 
Šenkýřka, Gabča, Petrucha, Boban, Danuška a další lidi z oddílu. 

Jde o běh s kufry a v zimnících, který startuje na rozcestí Na Cimrmanském – ano, na 
místě první letošní oddílovky. Každý musí mít v kufru určitou váhu v závislosti na věku. Když 
jsme u toho – věk účastníků je velmi různorodý, od batolat po tři pravidelné účastnice ve 
věku přes sedmdesát let. Exkluzivně pro Horáce mohu prozradit letošní novinku – budeme 
mít pěkné ceny, na nichž je uvedeno, že běh je pořádán naším oddílem. Chceš cenu a nechce 
se Ti utíkat s kufrem po lese? Pak jsi náš člověk – můžeš pomoci s organizací a tento krásný a 
hodnotný suvenýr si odneseš taky! 

Loňský 26. ročník se zapsal do historie tím, že jsme poprvé vyhlásili vítěze v 
opakovaném ceremoniálu až podruhé, třebaže vybíhal spolu s ostatními něco po třetí 
odpoledne a vyhlášení se konalo po čtvrté, abychom krátce před pátou stihli vlak. Nejlepší 
výkon z celého startovního pole, které čítalo 79 účastníků, podal nakonec Daniel Krupička, 
který navíc casem 24:42 překonal traťový rekord Miloše Kmuníčka. A jak to bude letos? 
Bližší informace najdeš na webu http://behjc.rohaci.com.  
 
 

 

 
 

Foto Petr Soukup 
 

http://behjc.rohaci.com/


Starší družinka 

Ahoj,  
tady Kuba Jakub s prvním hlášením o naší starší družině. Letos je ve starší družince 8 

dětí - Kuba M., Barča, Tomáš G., Max, Honzík, Tomáš M. a přibyli k nám 2 nový členové 
Zdeněk a Tomáš. 

Na naší první družinovce jsme se všichni společně seznámili. Potom jsme si 
odhlasovali náš nový název, který vymyslel Jára...  JÁ BYCH NEMĚNIL, a každý jsme svým 
způsobem vytvořili nějaké písmenko na naší nástěnku. 

Sepsali jsme si společně desatero pravidel a věci, které budeme nosit na každou 
družinovku. Ale hráli jsme i hry... Děti si zahráli svoji oblíbenou hru CHOLERA, dokonce 2x. A 
také Járovu hru, při které jsme společně dopravovali ropu z vrtu, skrz ropovod až do ropné 
Rafinerie. Všichni jsme náramně zbohatli. A to je vše, na naší první družinovce jsme toho 
stihli spoustu a všichni jsme si to náramně užili. 
 

Kuba Jakub 
 

Mladší družinka – Morčata 

Sešli jsme se ve středu v půl páté v počtu pěti malých morčat (Anežky, Ondry, 
Adámka, Honzíka a Dády) a čtyř a půl morčat velkých (Sykyho, Aničky, Lucky, Máci a Janičky). 
Jelikož nám přibyli noví členové, za které jsme moc rádi, tak jsme si na začátek zahráli nějaké 
seznamovací hry. Potom, abychom zajistili, že dodáme běžecké poště spoustu schopných 
zaměstnanců, jsme otestovali, jestli mají naši pošťáci potřebné pošťácké dovednosti – a mají! 

Určili jsme si pravidla, která snad budeme všichni i dodržovat, rozhodli se, že 
zůstaneme věrní názvu Morčata (možná proto, že je fakt super, možná proto, že se nám 
nechtěl sundavat ten nápis z nástěnky) a Syky s vírou v naše schopnosti vymyslel pokřik 
„Morčata, borčata, eee!“ 

Zahráli jsme si běhací i neběhací hry, řekli si a ukázali, co je Codex a dozvěděli se, že 
budeme mít speciální družinové měsíční mise, po jejichž splnění se nám možná i odemkne 
truhla plná dobrot :) 

Anička 

 
 
 
 
 
 
 



Celoroční hra a první oddílová schůzka 

První Oddílovka 
 
Ahoj Rohatí! 
Oddílovka je za námi a opravdu se povedla! Téměř všichni přinesli tajné obálky, které se 
vyzvedávali po celém Kladně. O nich nám Hans pověděl, že budeme tento rok plnit roli 
Pošťáků. Bohužel nám pohraniční služba ukradla naše dopisy, no a tak jsme si je ukradli 
zpátky! Odhalili jsme, že uvnitř dopisů jsou fotky z minulého přeběhu. Zahráli jsme si poté 
běhací hru v týmech. 

Syky 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A něco málo k celoročce 
 
Ahoj, 
začal nám další rok a s ním zase program našeho turistického oddílu. Letos jsme se zapojili do 
Běžecké pošty – zatím jsme pro ní na oddílovku přinesli dopisy, na dnešní zase obrázky bot a 
dozvěděli jsme se, že nás v květnu čeká něco velkého. 
Zítra jedeme všichni na výlet na Křivoklátsko. Hop si na chatu objednal balík, my mu ho ale 
prý musíme vyzvednout. Prý za odměnu dostaneme čaj, buřtíky a možná i nějakou tu buchtu, 
plus se asi dozvíme co by nás mohlo v tom květnu čekat. Tak doufám, že se potkáme zítra v 9 
ráno na autobusovém nádraží. Bude tam na nás čekat i první indicie kde máme zásilku 
vyzvednout. 

Hans 



Madlenčiny rozpravy 
 

Všem rohatým přeji krásný začátek podzimu. Už se to na nás valí. Školní povinnosti, 
akce, kroužky, práce, ranní mlhy a chladné večery. Tak si uvařte čaj, hoďte nohy na stůl a 
pojďte si přečíst pár řádků, které se podařilo napsat díky tomu, že si Hop udělal čas a 
odpověděl na moje všetečné otázky. Rozpovídal se o tom, co zažil v oddíle, o svých koníčcích 
a o kusu života. Ale co vám budu prozrazovat? Užijte si povídání. Hope, díky za perfektní den 
a za Tvůj čas. 
 
Hope, kolik jsi už poskytl rozhovorů? 
To bych možná na prstech jedné ruky nespočítal.  
 
Tak tentokrát pro Horáce. :-) Zajímalo by mě, jak jsi se dostal k oddílu? 
No, to bylo tehdy po válce.  Teda já to upřesním, bylo to po vojně. V roce 1987 jsem končil 
základní vojenskou službu a v tý době jsme kamarádili s Keďulem a s Pišákem - Pišák je 
Bocmanův bratranec - a taky s Gisbernem. Jezdili jsme na vandry, mimo jiné taky do Vrábče 
na vltavíny a jeden z těch vandrů byl na Hrádek.  Vlastně to nebyl vandr, ale Pišák mi říkal, že 
tam se musí pracovat. Jezdili jsme na pracáky a byla to ta doba, kdy se opravovala hradba 
pod hradní studnou. To tam jezdili nejenom Roháči, ale ještě i Hrádkaři, bylo tam strašnejch 
lidí, dělalo se dlouho do večera a potom někdo zařval: "Večeře!" Na to hrozně rád 
vzpomínám. Tímhle způsobem jsem se tam seznámil s Bocmanem a když potom začali na 
podzim Roháči jezdit na akce, tak si mě tam pozval a jezdili jsme i s Pišákem.  
 
Takže jsi byl u zrodu oddílu?  
Ne. To Roháči už existovali. 
 
Ty ses ujal takové důležité funkce, funkce dokumentaristy. 
To bylo až později. Nejdřív jsem dělal černobílý fotky. Vždycky jsem byl fanda do techniky a 
tehdy začínaly videa a kamery. Někdy v roce 93 jsem si ušetřil na svou první videokameru, 
kterou jsem si začal brát s sebou na oddílový akce. Z toho jsem začal dělat filmy. 
 
Kolik těch filmů vzniklo? 
No, to přesně spočítaný nemám, ale řekněme tak 10 let jsem jezdil pravidelně a točil jsem 
všechny zimní a letní expedice + nějaký zápočtovky a samozřejmě naše štafetový akce, takže 
to byly desítky filmů. 
 
Máš doma archiv? 
Mám to všechno na super VHS kazetách, něco je i zdigitalizované. V tomhle mě ještě nějaká 
práce čeká. 
 
Máš zdokumentováno 10 let, ale dělal jsi i fotky, že? 
Dělal jsem i fotky. Nejdřív ČB, pak barevné, ale jakmile jsem měl kameru, tak nejvíc jsem 
dělal videa. Dneska už jsou kamery, které umějí i fotit, což je velká výhoda a maximálně mi to 
vyhovuje.  
 
 
 



Kolik hodin Ti zabralo zpracování filmu, třeba z expedice? 
Byly to klidně desítky hodin. Hlavně proto, že jsem byl vždycky pedant. Když jsem chtěl 
přesný střih, tak jsem ho udělal. Na VHS videích bylo potřeba ve střižně počítat s nějakou 
reakční dobou, nebylo to úplně přesné, takže jsem věděl, že to musím odmáčknout třeba půl 
až třičtvrtě vteřiny před tím, než to začne nahrávat. Televizní vteřina je 25 půlsnímků, takže 
já jsem se musel trefit na 4/100 vteřiny přesně.  
V jednom filmu z přechodu někde bouchly dveře a já jsem tam chtěl mít tu ránu, ale nechtěl 
jsem tam mít ten záběr před tím. Ještě jsem potřeboval ztlumit zvuk. To bylo asi nejdýl, co 
jsem jel nějaký záběr úplně do mrtě. Asi 3 hodiny. Nakonec jsem to trefil, ale ta videokazeta 
byla úplně na hadry. 
Potom po roce 2005 začal počítačový střih a to je paráda. 
 
To je obdivuhodné, kolik jsi toho vytvořil. Ono v dnešní době chytrých telefonů a 
digitálních foťáků fotí každý.  
Ano, dneska fotí a točí každej, ale zrovna nedávno jsme se o tom bavili. Nedávno byl 
oddílovej přejezd do Paříže, kterýho jsem se zúčastnil, ale jen první etapy z Kladna do Družce. 
Pak jsem dal kameru klukům, Pepovi a Honzovi, ti natočili pár záběrů, ale teď jsem potkal 
Jirku Štěpána, který byl účastníkem a jedním ze sponzorů akce a ten se mě ptal, jestli bude 
někdy promítání z přejezdu. Říkal jsem mu, že to tak nějak nemá kdo dát dohromady. Je to 
takový, že každej natáčí a fotí, ale není tam ten oddílovej dokumentátor, kterej by ty lidi 
obeslal a posbíral materiál. Tehdy jsme pálili DVDčka a ono to mělo něco do sebe. Všechno 
bylo pohromadě na jedný placce. Dneska dělám ten formát, že je jedno DVD s filmem a fotky 
na druhém CD.  
 
Takže vytvoříš něco, co si každý může odnést jako upomínku s obrázky a záběry? 
Ano. Odnést, osahat. Ve finále si myslím, že z toho přejezdu ještě něco uděláme, že to 
dotáhneme. Ono s tím ve výsledku tolik práce není, ale nějaká samozřejmě.  
V dnešní době digitálních médií a streamování si každej nahraje raději všechno po síti. Ono 
tohle si může člověk zkopírovat doma třeba na server a mít to někde zálohovaný, ale je 
důležitý, aby to někdo udělal a dal ty záběry dohromady, protože třeba na fb je všechno 
hned. Problém je, když to pak člověk chce najít a podívat se třeba na něco 5 let zpátky. 
Někdo to dá na Roháče, někdo to má u sebe na timeline a to je pak nešikovný.  
 
Takže by bylo fajn to nějak sjednotit a vytvořit archiv? 
No, jasně. To byla právě moje parketa, ale teď, jak mám kluky, tak se tomu nevěnuju tolik a 
nikdo další se toho neujal. 
 
Můžeme říct, že se hledá dokumentarista? 
Jo! I když abych nekřivdil – fotky ze všech zásadních akcí z poslední doby lze najít na Járově 
rajčeti. Hodně a dobře fotí i Skupik nebo KoFolik. A dokud jezdil Tomík, ten fotil taky 
výborně. Ale pokud by se tomu někdo chtěl věnovat a bavilo by ho to, určitě si práci najde. Je 
fakt, že to není nejdůležitější funkce. Důležitý je, aby oddíl fungoval, aby byli rádcové, aby byl 
vedoucí. Je to nadstavba, ale někdy je to dobrý a někdy vlastně taky důležitý. Teď se 
připravuje přeběh, potřebuješ někde vzít fotky z minulýho přeběhu a pak je fajn, když máš 
kde. Pokud mám DVD, tak sáhnu a mám. Teď jsme zrovna v situaci, kdy máme asi za týden 
nahlásit něco kvůli dotaci, což se vždycky dělalo na poslední chvíli, no a když to pak honíš po 
všech čertech a třeba ani nedoženeš. 
 



Chápu správně, že kromě role dokumentaristy jsi také organizoval spoustu akcí? Co je tvá 
doména? 
No, ono vlastně spoustu akcí ani ne. Když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem si 
vzal Běžcovu zpověď, což je přeběh před 10 lety a tam píšu, že je to vlastně první akce, kde 
jsem fungoval jako hlavní pořadatel. 
Moje doména jsou přeběhy, protože jsem víc běžec, než turista, ale je fakt, že člověk sám tu 
akci neudělá a vždycky potřebuje někoho, kdo by mu pomohl. Nejblíž mám k přeběhům.  
Taky pořádám Běh Járy Cimrmana, který funguje už od roku 1992. Náš tradiční kufroběh. 
Zajímavý bylo, že když to začínalo, tak Roháči byli přímo u zrodu. Tehdy jsme díky konexím 
Špunta vyšli na titulní stránce Kladenských novin. Já jsem se dmul pýchou, jak jsme slavní a 
potom přišlo na start 10 lidí. Už tehdy u toho jako pořadatelé byli Špunt, Gabča, Kulička, 
Šenkýřka, myslím, že i Boban a malá Dana. Napadl sníh a já jsem tenkrát do něj ryl nohou 
šipky. My jsme se o tom bavili i teď na parlamentu. A jsem moc rád, že mi letos pomůže Jára 
na jednom z přeběhů přes silnici. To je hrozně důležitý, aby nám mladí závodníci nevběhli 
pod auto. Já se zase díky tomu třeba dostanu včas do cíle a nestane se nám, co loni, že jsme 
špatně vyhlásili celkového vítěze a abychom to napravili, opakovali jsme slavnostní 
ceremoniál.  I další dobrovolníci jako pořadatelé či kufroběžci jsou vítáni. 
 
Vzpomeneš si na nějaký 1 zážitek, který se Ti vryl do paměti? 
Nejintenzivnější zážitek byl právě z Přeběhu 2009. Jednak z etap a pak hlavně ta noc po 
skončení přeběhu, který jsem popsal v Běžcově zpovědi. Bylo to to nejsilnější, co jsem v 
životě prožil. 
 

 
Ty jsi totiž neběžel jen jednu etapu, že? 
No, běžel jsem toho víc a s každou skupinou jsem si nějakou etapu přidal. Měl jsem krev v 
moči, pak jsem běžel další etapu a nikomu jsem to neřekl. Dneska už vím, že to bylo z 
dehydratace, ale tehdy jsem vůbec netušil, co se stalo. Bolelo mě od ledvin níž všechno a 
čekala mě etapa. Řekl jsem si, že to přece nezabalím a ještě jsem byl celý hin, prototože jsem 
měl cíl, že musím doběhnout a že musíme dorazit až k moři. Šel jsem do toho, ale říkal jsem 



si, že mě možná po těch 10 kilometrech naloží do sanity. Nakonec mě nenaložili, zvládl jsem 
to dokončit, ale byl jsem úplně na hadry. 
 
Já si Tě pamatuju z expedice, kde jsme spolu vedli skupinku a jak jsi říkal, že jsi víc běžec, 
než turista, tak si vzpomínám, že jsme došli trasu, složili batohy a Ty jsi zmizel v lesích, abys 
nevyšel z formy. 
Zajímalo by mě, čeho všeho ses v rámci běhání zúčastnil a kolik jsi toho naběhal? 
Maratony spočítané nemám, ale Pražské maratony mám všechny. Teď byl 24. ročník. Pár 
dalších mám v rámci železných mužů, tak řekněme třeba 30 maratonů. Ale někdy se to 
propojuje s oddílovýma akcema, kdy jsem se 
třeba cestou na přejezd zastavoval v Praze, 
abych si vyzvedl číslo na běh. Cestou zpět 
jsem trnul, abychom z Budapešti dojeli včas, 
abych ten maraton stihl, což nakonec klaplo 
a já to zaběhl ve svém obvyklém čase něco 
přes 3 hodiny.  
Nebo jednou po Pražském maratónu, když 
ještě byly začátkem července, jsem za 
oddílem jel na Letní expedici na Šumavě. 
Bylo domluveno, že v bývalém kostele 
v bývalé vesnici budu mít vzkaz, kde najdu 
ostatní. A podařilo se to! 
Pak si vzpomínám ještě na jeden zážitek, abych nebyl jen běžec, ale taky turista. To bylo na 
Přechodu republiky z Plechýho na Sněžku, kdy jsme se domluvili s Gisbernem, že to dáme 
jako štafetu ve dvou, přičemž budeme používat navigaci 5 skupin, které šly standartně. 
Rozepsali jsme si to pro 2 chodce. Bylo to zajímavý. Já jsem vyšel nějakou tu první etapu a po 
pár kilometrech mi došlo, že tak jak to máme rozepsané, to Gisbern nedá. Za chodu a 
zastávek jsem celou tu naší štafetu překopal a když jsme se potkali, abychom si předali 
štafetu, tak jsme se dohodli, že já půjdu víc a on míň, protože jinak to nedáme. Gisbern měl 
dost rozumu, takže na to přistoupil a pak jsme to v těch dvou dali. Tohle je, mimo maratonů, 
jeden ze sportovních výkonů, kterých si hrozně cením, že jsme to vylezli až nahoru na Sněžku 
a dali to skutečně ve dvou lidech.  
 
Ty kromě toho všeho ještě píšeš taky texty? Přiznej se. Nejsou náhodou některé tvé texty 
taky v oddílových písničkách? 
Jsou. Občas se to i hraje u ohně, když mi chtějí Bocman nebo Robik udělat radost. Většinou 
mi teda chtějí udělat radost, když už spím ve stanu. (Smích) Tak to zaslechnu a říkám si, že 
bych tam měl asi být, takhle ve 2 ráno.  
Většinou se hraje, Poláci se ztratili.  
 
Nezakládal a nespravoval jsi taky náhodou oddílové webové stránky? 
Stránky jsem zakládal, protože tou dobou jsem byl ,,ten od těch počítačů“. Po obsahové 
stránce je spravuju dodnes. Později se k tomu přidal Kofólik, kterej je lepší z hlediska 
programování webu. Kofólik se stará o redakční systém jako takovej. Aby byl zálohovanej a 
aktualizovanej a já bych měl být ten novinář, kterej napíše článek a případně dodá fotky. 
Fotky lovím ze starejch fotogalerií a v tomhle nemám moc času a chtělo by to na tom 
zapracovat. Kdyby to někoho bavilo, tak je vítán. 
 



Tenhle rozhovor je do říjnového Horáce, tak nám řekni, kdy bude přeběh? Jak dlouho 
dopředu se ta akce připravuje, když už se na tom pracuje teď? 
Přeběh bude v květnu. Už teď se to začíná připravovat. Honza Lukacko k tomu dělá celoroční 
hru, připravujeme tréninky a další věci.  
 
Kolik máte teď členů týmu? 
Já a Honza Lukacko budeme přeběh zaštiťovat. Další věci se teprve budou rozdělovat 
zájemcům.  
 
Teď mě napadá taková blesková otázka. Co si bezpodmínečně vždycky bereš s sebou, když 
jedeš na akci? 
No, protože možná bude číst Horáce, tak bych měl říct, že beru svou ženu. (Smích) 
 
Dobře, ale tu nebalíš do batohu, ne? :-D 
Dobře, z věcí které balím do batohu, to začíná kamerou. Kamera a foťák jsou první věci, které 
musím mít. Jednou jsem se vracel z chodby, protože jsem si zapomněl spacák, ale kameru 
jsem měl. :-D Lžíci můžu zapomenout, ale kameru nikdy. 
 
Co bys vzkázal Roháčům? 
Já bych jim vzkázal, ať dál pokračujou v činnosti, že to stojí za to. Ti, kteří už k tomu čichli a 
něco dělají, tak to vědí a ti, kteří do oddílu teprve přicházejí, tak se to určitě dozvědí. Já bych 
vzkázal i rodičům, ať se nebojí děti do oddílu dát. I když jim třeba některé věci budou 
připadat nebezpečné, tak o život nejde. Až budou moji kluci starší, tak je určitě na akce s 
Roháčema vyšlu, pokud budou chtít. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3D TISK 

Jak 3D tisk funguje? 
Nejpoužívanější technologie, FDM, funguje velice jednoduše. Objekt vzniká vrstvu po vrstvě 
natavováním tenkého proužku plastového materiálu. Představte si, že váš model rozkrájíte 
na plátky jako bramboru na chipsy, a poté každý z řezů nakreslíte pistolí na tavné lepidlo. 
Žádná raketová věda 

Co k tomu potřebuju? 
1. Model 

a. Tvorba modelu 
Pro tvorbu modelu je možné použít spoustu editorů. OpenSCAD 
(http://www.openscad.org/) Fusion360 (https://www.fusion360.cz/). 

b. Použití již stávajícího modelu Existuje spoustu knihoven s modely.  
Například (https://www.thingiverse.com/) 

c. Rozkrájení (Slicování) na vrstvy  
Slic3r (https://www.prusa3d.cz/slic3r-prusa-edition/) 
Cura (https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software) 

2. Tiskárnu  
a. https://shop.prusa3d.com/cs/ - Český výrobce s velkou komunitou a podporou 
b. Různé další tiskárny založené na RepRap něco jako OpenSource. 

Z čeho se tiskne? 
Aby model vznikl do tiskárny se přivádí tenké lanko plastu takzvaného filamentu. Jsou 

z různých materiálů a mají samozřejmě různé vlastnosti. 
PLA - PLA je biologicky plně odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo 
bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je stále více průmyslově využíván. Je rozpustný v 
hydroxidu sodném. 
PET-G - PETG je na rozdíl od jiných materiálu více odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům, 
vysokým i nízkým teplotám. Je možné tepelně tvarovat z něj vytištěný předmět nebo jej leštit 
ohněm. 
ABS - ABS je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči 
mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo 
nasákavý, zdravotně nezávadný. Je odolný vůči kyselinám, hydroxidům, uhlovodíkům, 
olejům, tukům. ABS je velmi lehce opracovatelný. 

K čemu je to dobré? 
Přínos 3D tisku je všude tam, kde užití klasických nástrojů a strojů je časově náročné, 
materiálově nákladné, nepřesné, obtížně použitelné nebo nemožné. 
Pro zábavu: Různé sošky, hračky atd. Vlastně neužitečné věci, ale dělají spoustu radosti. 
Praktické: Náhradní díly, které jinde neseženete. 

Chci si něco vytisknout! 
Pokud Vás tato technologie zaujala a chtěli byste si něco vytisknout či se jen dozvědět něco 
víc neváhejte se na mne obrátit. Tisknu z výše zmiňovaných materiálů na tiskárně PRUSA 
i3MK3. 

koFólík 

https://www.prusa3d.cz/slic3r-prusa-edition/
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software


Výherní tajenka 

Převzato z Hravé křížovky pro děti - Zábavné křížovky, rébusy, sudoku, osmisměrky - EAN:9788026406440 

 

Přines tuhle stránku z Horáce na příští oddílovku a třeba něco vyhraješ. ;)  
 
 



Písnička 

Kozel - Nohavica 
G                          C 

1. Byl jeden pán, ten kozla měl, 

D            G 

velice si s ním rozuměl, 

C 

měl ho moc rád, opravdu moc, 

D              G 

hladil mu fous na dobrou noc. 

 

G                      C 

2. Jednoho dne se kozel splet', 

D            G 

rudé tričko pánovi sněd', 

G                       C 

jak to pán zřel, zařval "jéjé", 

D            G 

svázal kozla na koleje. 

 

G                       C 

3. Zahoukal vlak, kozel se lek': 

D            G 

"to je má smrt", mečel "mek, mek", 

G                      C 

jak tak mečel, vykašlal pak 

D            G 

rudé tričko, čímž stopnul vlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V příštím čísle se může tvoje oblíbená písnička, stačí říct. =) 
 



Oslavenci v říjnu 

25. 10. – si vzpomeňme na Pepa 

27. 10. – oslaví v průběhu ZC narozeniny Terka Zobka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oko 
 

Kdo?  Konečný stav (Kč) 

Jára 172 

Pepa 28 
Honza M.  162 

Skupik 50 
Dan 138 

Syky 795 
Bára H.  8 

Honza L.  352 

Anička 1120 
 

 

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Petra Sýkorová (p.sykorova1245@seznam.cz 731227959) 

Do tohoto čísla přispěli: Péťa, Madla, Jára, Anička, Kuba, Hop, Hans, Syky, KoFólik 
Uzávěrka dalšího čísla: 28. 10. 2018 

Toto číslo vychází v nákladu 40 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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