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Plán akcí 

16. - 18. 11. Vyzvědači 

23. - 25. 11. Brigáda na Opárně 

1. - 2. 12. Brigáda hrabání listí – placené ;) 

7. 12. oddílovka 

14. - 16. 12. Vánoce na Hrádku 

23. 12. Zpívání na schodech 

13. 1.  Jednodenní akce 

18. - 20. 1. Steinbach 

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 

  

 



Přihlášky na listopadové a prosincové akce 

VYZVĚDAČI 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Vyzvědači Termín akce: 16. – 18. 11. 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: ……………..……………………….. 
 

 

 

BRIGÁDA NA OPÁRNĚ 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Brigáda na Opárně Termín akce: 23. – 25. 11. 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: ……………..……………………….. 
 
 
 
 
 



BRIGÁDA NA LANÁČI – HRABÁNÍ LISTÍ 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Brigáda na lanáči – hrabání listí Termín akce: 1. - 2. 12. 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: ……………..……………………….. 
 

 

 

 

 

VÁNOCE NA HRÁDKU 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Vánoce na Hrádku Termín akce: 14. - 16.12. 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: ……………..……………………….. 



Stránka nejen pro rodiče 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Měsíc s měsícem se zase sešel a my tu máme další číslo Horáce. Během října se událo 
mnohé a i to, že se oteplilo a pak zase ochladilo. Naštěstí našich předem skvěle 
naplánovaných akcí se počasí nedotknulo, spíše jim napomohlo. Na začátku měsíce jsme se 
byli podívat v okolí Klíčavy. Přehrada byla vyschlejší, než si pamatujeme, ale všechny děti 
doběhli k ní a i do cíle v Sýkořici, asi se těšili na buřtíky, které jsme s sebou celou dobu nesli.  

Další z akcí, která v tomto měsíci proběhla, byla podzimní zápočtová cesta. Tentokrát 
jsme netradičně zamířili do města, ale nezůstali jsme jen tam a vyráželi jsme na výlety do 
širokého okolí.  

Během měsíce listopadu je naplánováno vícero akcí. Začněme třeba vyzvědači. Jde o 
mezioddílovou akci, kde se můžeme poměřit s jinými oddíly v chytrosti, nenápadnosti a 
rychlosti. Také si tam můžeme najít spoustu nových kamarádů.  

Po ní následuje brigáda na Opárně. Opárenský mlýn je jednou z asociačních chat, 
která se využívá i přes zimu, a tedy je třeba nasekat dříví a pomoci ho uklidit. Je tam krásné 
prostředí a určitě se najde čas na hry a zpívání u kytary.  

A protože do prosincového Horáce by se tato akce nedostala, tak ještě přidávám 
brigádu v lanovém parku na Kladně. Jedná se o víkendovou akci, při které si děti mohou 
vydělat nějaké penízky, aby s námi mohli jezdit na další skvělé akce. Když si totiž uloží peníze 
na tzv. „oko“ a nechají je tam ležet alespoň měsíc, tak jim je zdvojnásobíme. Tedy pokud si 
na brigádě vydělají 200,-, Kč za hrabání listí, tak z toho budou mít na konci ledna již 400,- a 
mohou si za ně zaplatit jakoukoliv oddílovou nebo družinovou akci.  

Tentokrát to ode mne bylo vyčerpávající. Těším se na všechny, kteří se i příště dočtou 
do úplného závěru. Termíny všech akcí jsou na předchozí straně a naopak přihlašování na 
akce budoucí, jsou na straně další.  

Péťa 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



BRIGÁDA v lanáči 

Ahoj Rohatí a kamarádi, 
naskytla se super možnost vydělat si nějaké penízky na OKO.  V Lanovém parku na 
sletišti by před zimou potřebovali naši pomoc. Mají tam celkem dost listnatých 
stromů, z kterých na podzim spadá listí. Byli by moc rádi, kdybychom jim ho pomohli 
před zimou všechno shrabat.  
A kdy? 1. + 2.12.2018 vždy od 10 do 18 hod. 
Co sebou? Kdo má, vezměte si hrábě a sežeňte si třeba do trojice či čtveřice kolečko 
(zahradní, nebo stavební na odvážení listí do připravené vany); teplé pracovní 
oblečení, pracovní rukavice 
Nebojte, nebudeme celý víkend jen hrabat a hrabat. Ale opečeme si na místním 
ohništi buřtíky k obědu, dáme teplý čaj a zahrajeme nějaké hry.. třeba si uděláme i 
velkou hromadu listí a můžeme si do ní skočit . 

Těším se na Vás a snad nebudu hrabat sama  
Lucka V. 

Brigáda na Opárenském mlýně 

Je to již rok, co jsme byli naposled pomáhat na mlýně. A tak, abychom nelenili (opak 
zelení), pojedeme zase.  
Pozn. Komu se nelení tomu se zelení  
A co nás čeká? Listí, dřevo, voda (snad ne ve formě sněhu) a 
snad i taky něco dobrého k jídlu a hlavně budeme muset 
doručit nějaký vypečený balíček, který povezeme od 
knížepána z Jičína. 
Večer si zahrajeme na kytaru, když počasí dovolí, tak 
spustíme i mlýnské kolo a zahrajeme i nějaké hry.  
Sraz budeme mít v pátek 23.11. v 16:10 na ČD Kladno 
Návrat v neděli 25.11. v 16:10 také na ČD Kladno  
Cena: 250,-Kč 
S sebou: Spacák, oblečení na práci na ven (bude chladné počasí), čepici, rukavice, 
oblečení do chalupy, přezuvky, páteční večeři, codex či zvířátka a ostatní běžné 
potřeby na víkendovou akci. 
Přihlášky do 17.11. svým rádcům nebo přímo mě. 
V případě menšího zájmu pojedeme automobily. Nejpozději ve středu 21.11. byste se 
případnou změnu dozvěděli.  
 
Skupik 
Tel: 777 618 333 



Starší družinka 

Ahoj,  
už nám zase uběhl další měsíc a tak tu máme další info o naší starší družině. 

Chodí k nám do družiny 10 dětí... 
  Tento měsíc jsme se koukli na to jak si zabalit do kletru když jedeme na akci nebo jen 
tak do přírody. Děti si udělali svoji Krabičku Poslední Záchrany se vším, co můžete v přírodě 
potřebovat.  

Jelikož k turistice neodmyslitelně patří také pohyb a orientace v přírodě, tak jsme se 
společně naučili a zopakovali spoustu topografických značek a zahráli jsme si s nimi několik 
her. 
  Hráli jsme hry uvnitř a v okolí spirály, např. Revoluci, speciální kvíz kolem Bažantnice, 
kde byly otázky ohledně všeho, co jsme se zatím naučili, městečko Palermo, Partyzány a také 
všemi oblíbenou hru Cholera.  

Jára nám řekl něco o tom, jak se tvoří hry a také jsme si řekli o Kodexu a o tom jak se 
plní. Většina naší družiny už Kodex dostala a pracuje na jeho splnění.  
To je k tomuhle měsíci asi vše takže další info zase příště. 
 

Kuba Jakub 

Mladší družinka – Morčata 

Ahoj, rohatí a rodinný příslušníci.  
Možná by vás zajímalo, co tento měsíc dělala naše mladší družinka 

MOMOMOMOMORČAT ? Určitě jsme si za tento uplynulý měsíc vytvořili dobrou partu. Také 
jsme poškádlili vedoucí s křičením na družinovkách. Ale oni nám to vrátili na spoustě 
běhacích her. Pamatuji si třeba na skvělou hru od Aničky, která se konala na novém hřišti v 
Bažantnickém lese. Nebo na vtipnou hru, kdy jsme jedli čokoládu vidličkou. Také jsme si 
povídali něco málo o šifrách a balení batohu.  

Na družinovkách se my líbí, ráda pojedu i na nějakou akci. 
Máca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednodenní výlet do okolí Klíčavy 

Ahoj všichni, 
Jak jistě víte, nedávno proběhl výlet do okolí Klíčavy. Cesta měla kolem 9 

kilometrů a došlo i na hry, za které jsme získávali hliněné kuličky.  
Ke konci našeho výletu jsme došli na vyhlídku Pěnčina a našli obálku, ve které 

byly 2 hrady: Žebrák a Točník. Cestou z vyhlídky jsme si nasbírali různé klacky na 
opékání a na spálení. Když jsme došli k chatě Hopa, byli jsme mile přivítáni buchtou (a 
už z autobusového nádraží jsme si nesli buřty a chleba).  

Po večeři jsme si zhodnotili den a během toho každý mohl dát jednu kuličku, 
komu jsme chtěli.  Na konci akce se vyhodnotila trojice s nejvíce kuličkami a ta na 
oddílovce dostane výhodu k celoroční hře. A potom jsme se vrátili autobusem do 
Kladna. 

           Barča 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



Z Vitry do Vitry aneb Kladno – Paříž  

Ahoj všichni,  
na přelomu dubna a května loňského školního roku se několik odvážlivců z našeho 
oddílu a jejich kamarádů vydalo na kolech z Kladna do Paříže.  
Celý tento šílený nápad, 
dojet na kolech až do Paříže 
vzniknul už v roce 2013. To 
jsme se však na kolech 
vydali skrz Česko-Slovensko 
(1 100 km za 74 hod). Tak 
nápad zůstal jen v hlavách. 
Však na začátku loňského 
školního roku nastal čas 
přípravy dalšího Non-stop 
cyklopřejezdu. Tentokrát se 
návrh jet do Paříže podařilo 
celkem rychle prosadit. Do 
konce dubna nás čekalo však spoustu přípravy a nervů s ní spojené. Sehnat nějaké 
blázny, co s námi pojedou, zajistit doprovodný autobus, sehnat nějaké sponzory, 
vypsat žádosti na všemožné dotace, vyrobit trička a mnoho dalšího. Plán zněl jasně, 
ujet štafetově v pěti skupinách vzdálenost 1 131 km za 77 hod. 

Konečně je tu 27. dubna ráno… někteří už 
nemůžou nedočkavostí dospat. Sraz máme 
kolem sedmé ráno na parkovišti, kde na nás už 
čeká připravený autobus. Nakládáme všechny 
věci a zabíráme si nejlepší místa v buse. Každý 
dostáváme přejezdové tričko v barvách trikolory. 
Konečně je vše naloženo a my pomalu vyrážíme 
na místo domluveného startu. Startujeme z ulice 

Vitry na Kladně, přímo od cedule. Ještě společné 
vysmáté foto ve tvaru české vlajky, a můžeme 
vyrazit. První společná etapa do obce Doksy u 
Kladna není sice dlouhá, ale těsně před 
autobusem už se rozbíjí první kolo. Upadla 
přehazovačka… co s tím… naštěstí brácha má 
stejně velké kolo a kluci se o něj můžou střídat.  



Z Doks pokračuje skupina č. 4 do 
Rakovníka, kde se střídá s nejrychlejší 
skupinou č. 1. Jednička má před sebou 
trasu ke klášteru v Mariánském Týnci. 
Vystřídáni další skupinou č. 5 
pokračujeme zatím podle plánu a čas 
utíká nějak rychle. Dětskou skupinku č. 
5 vystřídá skupina č. 3, která nabírá 
první drobné zpoždění. Kolem půl šesté 
hodiny večer na svou první etapu 
konečně vyráží i skupina č. 2. Takhle 
krásně se vystřídáme ještě zhruba 
pětadvacetkrát. Etapy jsou plné srandy, 
potu, deště a větru. Užíváme si přejezd 
česko-německých a německo-
francouzských hranic. Cestou se dějí i 
další komplikace, drobný úraz, bloudění 
a proražený plášť kola. Nabíráme další 
zpoždění, ale vůbec nám to nevadí.  
Užíváme si náročné i pohodové cyklo-
etapy, a než se nadějeme je 30.4. kolem 
jedné hodiny odpoledne. Parkujeme 
autobus v Paříži a skupina č. 1. dojíždí 
svou závěrečnou etapu, poslední etapu 
celé naší trasy. Přes zamlžená okýnka autobusu je netrpělivě vyhlížíme.  Zvládli jsme 
to, dostali jsme se na kole až do Paříže. Teď rychle všichni převléknout a vyrazit 
společně k Eiffelově věži. U Eiffelovky se společně vyfotíme v přejezdových tričkách ve 
tvaru francouzské vlajky a pomalu si dáváme asi osmi hodinový rozchod v centru 
Paříže. Někteří z nás vyráží na místní bazén, kde pácháme důkladnou očistu. 
Prohlížíme si památky, využíváme městskou rychlodráhu a ochutnáváme místní 

dobroty. Než se nadějeme, je 
rozchod u konce a my nastupujeme 
všichni do autobusu. Teď už nás 
čeká jen nudná noční cesta domů 
do Kladna.  

 
Lucka V.  

 
 

 
 

 



Výsadek 
 
Dobrý večer, prosim vás, tohle jsou Brdy? 
- Šumava, děti, tohle je Šumava... 

Tolik k loňskému Výsadku. Zážitky z něj byly 
natolik silné (a dobré), že jsme do toho šli letos zase. 
Výsadek je tradiční podzimní akce v režii Marka 
Pecháčka, která startuje pátečním večer a 
hromadným odjezdem autobusem. Se zavázanýma 
očima. To abyste náhodou neviděli kam že se to 
vlastně jede. Cestou aspoň můžete zkoušet, jestli 
poslepu poznáte Krušovice. V noci vás autobus 
vyklopí kdesi v lese. A pak vás ještě po dvojicích 
autem znovu se zavázanýma očima odvezou do ještě 
hustšího lesa. To abyste to měli ještě hustší na zážitky. 
Po vysazení dostáváte mapu a instrukce s body s 
indiciemi, ze kterých možná časem vyčtete cíl a tím 
celá akce začíná... 

My s Káďou byli vyloženi u hromady hnoje v méně hustém lese. Záhy jsme trefili na 
silnici a kupodivu jsme zvolili i dobrý směr, takže velmi záhy jsme narazili na cedule naučných 
stezek a chráněných území a ještě než byla půlnoc jsme věděli, že tohle je Slavkovský les. Což 
byl od minula velký posun, tam jsme pár hodin (celou noc) chodili Šumavou v domnění, že to 
jsou Brdy... Letošní mapa byla v Němčině a z minulého století. Bylo až překvapivé, kolik silnic 
má za ta léta shodný průběh. A kolik vesnic zaniklo po vysídlení Němců po 2. světové válce. 
Na cestách jsme ochutnali Farský pramen, který zásobuje i Mariánské lázně (a ne nadarmo se 
nedalekému rozcestí říká Smraďoch), vydrápali se na vrch Krudum a Špičák, objevovali 
zaniklá místa - kaple a vesnice v lesích a užívali krásné podzimní dny. Dokonce jsme i vyluštili, 
že cíl je na malebné rozhledně Krásenský vrch. Prostě (téměř) bez bloudění od startu až do 
cíle, v nohách něco málo přes 50 km a dvě hodině spaní kdesi v křoví.  

To Skup na své cesty nevyrazil sám a přibalil si pro jistotu vlka, jako by mu byl Kuba 
málo. Ale byl na něj hodný a nechával ho občas i vyvětrat na čerstvém vzduchu. Naštěstí ho 
Petrucha s Madlenkou zachránily sudokrémem. Tam, zpátky, tam, zpátky,... ne, to není to co 
si myslíte, to jen Terouš o sobotní noci zoufale křižovala cesty kolem Pramenů a marně 
hledala Alžbětinu kapli. A Láďa? Ten si řekl, že už prostě nemůže být hůř a požádal Péťu o 
ruku. Místo, aby mu pomocnou ruku nabídla, souhlasila se svatbou. A má to! To dvojice 
Fórek + Michal Tydýt letos neobhájili prvenství, přeci jen věk už se trochu podepisuje a 
fyzička v háji, ale letos nás čeká Přeběh, tak se třeba ještě zvednou z popela. A kdo že to 
letos doslova doběhl na bednu a za odměnu si dal ještě Relikviář svatého Maura v Bečově? 
Konkurence z pionýrů, Pochodňáci z Unhoště - Jirka Štorek Žlababa a Mika...  Proto co? Proto 
se příště přihlásí ještě více Roháčů a pořádně jim to osladíme! :) 

Kádinka a Láďa 



Madlenčiny rozpravy 
 

Přeji všem Roháčům krásný podzim. Dny se nám krátí a pro příjemný program na 
dlouhé večery máme každý svůj recept. Třeba se vám bude líbit se jen tak posadit a přečíst si 
další povídání. Tentokrát s Petruchou, kterou všichni znáte. Seděly jsme spolu v ubytovně 
KČT u topení v Bečově nad Teplou, tak jsme si na vás taky vzpomněly. 
 
Péťo, jsme po Výsadku, jak se cítíš? 
 
Svěže, výborně, vesele, protože už nemusím nikam jít. (Smích.) Překonali jsme to! Zvládli 
jsme to, takže dobře.  
 
Taky jsem ráda. Byla to taková vzpomínkovka po letech. Ve vzpomínání můžeme ještě 
pokračovat. Jak ses dostala k Roháčům? 
 
Začala jsem chodit někdy kolem roku '90 – '91, ve 3. - 4. třídě do turisťáku Střelka. Na Kladně 
byly tři turisťáky. Střelka, Roháči a Cesty. Já jsem začala chodit do Střelky, stejně jako Marek 
Pecháček, který je tady s námi na Výsadku. Asi po roce, co jsem chodila do oddílu jsme se 
připojili k Roháčům. 
 
Kolik Ti bylo? 
 
Kolem 10 let. 
 
Jaká byla první akce, kam jsi vyrazila s Roháči? 
 
Přímo s Roháčema, myslím, že to byly Vánoce. Pamatuju si, že jsem je celý probrečela. 
 
Jak to, že jsi je probrečela? 
 
Bylo to pro mě něco novýho. Byla jsem malá a zvyklá na střelkovský akce a najednou to byla 
taková nečekaná změna. Nevím. Tak to bylo. 
 
No, a když jsi potom přežila Vánoce a zvykla si, vzpomeneš si na nějakou zásadní akci, 
která Ti přinesla nějaký silný zážitek? 
 
Co to bylo? Určitě si pamatuju nějaké první přechody a expedice. Asi Šumava v 91. roce. To 
byla asi moje první velká chodící akce, která byla dost zásadní. Ale možná vlastně byly 
zásadní ty Vánoce, protože jsem se překonala a pak se mi v Roháčích líbilo. 
 
Když se ohlédneš zpátky, co Ti oddíl dal? 
 
Oddíl mi dal strašně moc. Životní styl chápání věcí. To, jak chce člověk žít a jak putuje 
životem. Hodně to člověka ovlivní. Dal mi touhu všechno překonávat. Nevzdávám se. Dal mi 
lásku k přírodě, dal mi samostatnost, schopnost se rozhodnout, dal mi přátele, životní 
filozofii. Projít Roháčema ovlivní celý život. To je to zásadní, co mi to přineslo. 
 



Vedla jsi i družinku? 
 
Ano. Asi dva roky. Víc jsem se soustředila na přípravu akcí, pomáhala jsem dělat časopis, 
jezdila jsem na akce a tam jsem byla vždycky jedna z vedoucích skupinek, třeba když byly 
expedice. 
 
V rámci rádcování. Co všechno jsi musela mít připravené, než jste šli na družinovku? 
 
Na družinovku se připravovalo dost věcí. Někdo umí víc improvizovat. Já to moc neumím, 
takže jsem se opravdu připravovala. Připravovaly se hry a metodická část, co jsme děti učili. 
Vždycky jsme se s Luckou Boulí, se kterou jsem družinku vedla, sešly tak o patnáct minut 
dřív. Daly jsem dohromady, co jsme která připravila a na konci družinovky jsme se 
nasměrovaly, co která z nás bude připravovat na další týden.  
Bylo potřeba mít připravený materiál na hry, koncept družinovky, aby měla spád, aby to 
mělo hlavu a patu, aby to děti bavilo a zároveň nějak formovalo a někam směřovalo.  
 
Družinovka byla hodinu? 
 
Dvě hodiny, stejně jako teď. Co si pamatuju, od začátku oddílu byly družinovky dvě hodiny. 
 
Kolik Ti zabrala příprava na ty dvě hodiny? 
 
To bylo různý. Někdy patnáct minut, pokud to mělo být promakanější, tak klidně i dvě až tři 
hodiny. Různě. 
 
Bavilo Tě to? 
 
Na začátku školního roku ano, na konci už jsem byla taková zdrchanější a těšila jsem se na 
prázdniny. 
 
Když vzpomeneme na další akce. Máš nějaký zážitek, co Tě rozesměje, nebo rozpláče? Co 
Tě poznamenalo? 
 
No, těch okamžiků, kdy si člověk sáhnul na dno bylo asi víc. Pamatuju si třeba na zimní 
expedici, kdy jsme šli vojenským prostorem, nemohli jsme se ubytovat, protože jsme měli 
vymezený prostor, kam nejdeme. Pamatuju si, že jsem byla malá a vedoucí vždycky říkali, že 
za každým sloupem už bude cíl a takovou tu klasickou pohádku o Krtečkovi, kterej dochází do 
cíle. :-D Když už jsem tu pohádku slyšela asi po pátý, tak jsem to pak probrečela. Ale člověk 
to překonal. Pak překonáš přechod, přejezd a je to pořád o tom překonávat hranice a prostě 
to nevzdat.  
Tyhle chvíle, kdy jsem si sáhla na dno jsou jedny z těch, na které ráda vzpomínám, protože ty 
mě formovaly. Víc si vzpomínám na tyhle, než na ty kladné, protože mě se na každý akci líbilo 
a z každý akce jsem si dovezla nějaký zážitek. 
 
Jaké akce jsi organizovala? 
Jednu na Blaník, druhou do Železných hor. Tyhle dvě jsme organizovaly s Dášou Musilkou a 
to nás vyloženě bavilo. Scházely jsme se několik týdnů předem, připravovaly jsme hry, aby to 
bylo na míru a docela jsme se s tím vyřádily. 



Samostatně jsem takhle připravovala dvě víkendový akce a na spoustě akcí jsem se podílela.  
 
Teď nedávno jsi organizovala jednodenní akci, takže jsi se tak trochu vrátila do aktivní fáze 
u oddílu. A taky to vidíš zvenku, protože máš v oddíle dceru i syna. Jaký je to pocit? 
 
Jsou tam asi dva úhly pohledu, jak se to dá pojmout. Jeden je ten, jak se člověk dokáže vrátit 
k oddílu. Vzniklo to tím, že začala jezdit Barča a já jsem k tomu po těch několika letech zase 
přičichla. Najednou se vrátil ten impuls, kdy jsem začala mít chuť zase jezdit, něco dělat, být 
oddílu nablízku a občas přijet, a tak občas přijíždím. Jsem takhle spokojená. To je první 
odpověď, jak jsem se vrátila k oddílu. 
Jak to vnímám jako mamka, no. Děti pouštím. Je to samozřejmě jiné, než když jsem jezdila 
sama. To pro mě nebylo nic nebezpečnýho, všechno byla výzva a všechno bylo super. Jako 
mamka se na většinu akcí nebojím Barču pouštět, ale třeba před přejezdem, kdy jeli na kole 
do Francie jsem se dost bála. Teda, spíš jsem asi měla z tý akce respekt, z toho jak to 
dopadne. Snažila jsem se si to nepřipouštět, ale rozhodně jsem cítila takový rodičovský 
napětí. Hlavně z toho, že se jí může něco stát na silnici kvůli provozu. 
 
Máš nějaký doporučení pro rodiče? Jak překonat obavy a pustit děti do světa? 
 
Nemám. To si musí každý rozhodnout a vybojovat sám. Každopádně, oddílem jsem prošla a 
vím, že pokud moje děti budou chtít do oddílu chodit, tak jim to nebudu zakazovat a ve 
chvíli, kdy jim dovolím chodit do Roháčů, tak jim zákonitě musím povolit i jezdit na akce a tím 
překonávat svůj strach. Z mého hlediska je to činnost, která je smysluplná a rozhodně jim v 
tom nebudu bránit, pokud sami budou chtít. 
 
V oddíle se dělá spousta věcí. Jezdí se na kole, na lodích, běhá se, chodí se... 
 
To je ten tvůj pětiminutovej rozhovor, jo?  
 
Říkala jsem do hodiny a nepřerušuj. (Smích.)  
...Zpívání, kytara, někdo může být na akcích hlavní šéfkuchař, prostě je tam široká škála 
uplatnění. Co Tebe nejvíc bavilo? 
 
No, řekla bych, že jsem docela organizační typ, takže když bylo něco spojený s 
organizováním, tak to bylo určitě moje. Moje parketa byla plánování denního programu, 
včetně trasy, jídla, her. Zkrátka to vymýšlení. 
 
Co nesmí chybět ve tvém batohu na víkend v přírodě? 
 
Spacák, karimatka, KPZka a s tím se dá přežít. 
 
Co bys vzkázala oddílákům? 
 
Aby je to bavilo, aby byli horliví, aby jim to dalo směr do života, aby se chtěli překonávat, 
našli si cíl a šli za ním. Aby věděli, proč to dělají, proč v oddíle jsou.  
 
Díky, že jsi se mnou mluvila i po těch několika náročných hodinách, kdy jsme společně 
pokořily padesátku.  



Výherní tajenka 

 
Umístěte domina tak, aby každá svislá řada čtyř čísel dala dohromady číslo osm. Podmínka 
platí i pro krajní koncové svislé řady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Oslavenci v listopadu 

8. 11. – slaví hned dva lidé z oddílu a to Vojta Podroužek a Terka 

Wyderka 

15.11. – si můžeme vzpomenout na Tučku Martina 
19.11. – a zakončíme to slavnostním hurá pro Kubu Slováka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 svou prací přispěli: Péťa, Madla, Kuba, Barča,  
Lucka V., Láďa, Kádinka, Skup, Máca 
Uzávěrka dalšího čísla: 30. 11. 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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