
4. číslo  prosinec 2018 
Ročník XXXI. 
 

é 
Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

     
 



Plán akcí 

14. - 16. 12. Vánoce na Hrádku 

23. 12. Zpívání na schodech 

4. 1. oddílovka 

12. 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 akce 

Jednodenní výlet 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Jednodenní výlet Termín akce: 12. 1. 2019 
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: ……………..……………………….. 
 

 

 

VÍKENDOVKA NA OPÁRNĚ 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Víkendovka na Opárně Termín akce: 25. – 27. 1. 2019 
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: ……………..……………………….. 
 
 
 
 
 



STEINBACH 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Steinbach Termín akce: 18. - 20. 2. 2019 
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: ……………..………………………. 
 

ZIMNÍ EXPEDICE – Předběžná přihláška 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Zimní expedice Termín akce: 4. - 9. 3. 2019 
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,  
Listopad se mi vyvedl, jak počasím, tak i oddílovými akcemi. Ještě na 

přelomu měsíce jsme byli na zápočtovce, která byla moc povedená. Jsem ráda, 
že jsem tam také mohla být. Děti, které neměli kodex nebo zvířátka si ho z této 
akce odvezli a také jsme získali nového člena do oddílu.  

Poté následovali vyzvědači, kde mladší skupinka urvala krásné 2. místo. 
Všichni přijeli nadšení a není divu, je to jedna z nejoblíbenějších mezioddílových 
akcí. Hned víkend nato jsme vyrazili na brigádu na Opárně. Udělali jsme hodně 
práce, přičemž jsme využili i nově postavenou sušárnu a sušili jsme ovoce. 
Zážitky z akcí jsou k přečtení na dalších stránkách.  
 Akcí, které nás v nejbližší době čekají, je také spousta. Vánoce na Hrádku 
si snad jako obvykle užijeme v hojném počtu. Sníme hodně cukroví a zahrajeme 
si pár her.  

V dnešním čísle se můžete dočíst, ale i o jiných akcích. V lednu jsou hned 
tři a to Jednodenní výlet do dolu Mayrau, víkend ve Steinbachu a víkendovka na 
Opárně. Budeme rádi, když nás na všechny pojede, co nejvíce. Prosím pošlete 
po dětech přihlášky včas, abychom mohli zarezervovat místa ve vlaku, atd. 
Přihlášky jsou na začátku časopisu a zbytek informací je zapsaný viz dále.   

Přeji Vám krásné a hlavně bezstarostné svátky.  
Péťa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POZVÁNKA na VÁNOCE NA HRÁDKU 

Rád bych Vám připomenul, že Vánoce na Hrádku BUDOU!!! 

Přihlášení na tuto akci jsem na naléhání posunul na pátek 7.12.2018, kdy potřebuju 
opravdu závazně vědět kdo jede vlakem v pátek společně. 

Ostatní informace zůstávají stejně jako předtím. 

SRAZ: v pátek 14. 12. na nádraží ČD Kladno v 16:00 Vlak odjíždí v 16:29 směr Kralupy nad Vltavou, v 
Úštěku pak budete v 18:44, a kdy na hradě to ví jen Konrád. 

NÁVRAT: v neděli 16. 12. 2018 v 18:09 opět na nádraží ČD Kladno 

CENA: 400 Kč (PÁ-NE) 200 Kč (PÁ-NE S VLASTNÍ DOPRAVOU) 200 Kč (SO-NE) 100 Kč (VEČEŘE) 

PŘIHLÁŠENÍ: Přihlášky a peníze do 7.12.2018 svým rádcům. Účast ještě potvrďte na e-mail 
foltomas@gmail.com s předmětem „Vánoce na Hrádku“. 

SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ 

• PÁTEK: Vlastní svačina a večeře. 
• SOBOTA: Posnídáte klasicky Vánočku, pro kterou si nejspíše i dojdete. Snad ji bude letos 

dostatek. K obědu se těšte snad na vydatné jídlo. Půstu, ale samozřejmě také nebudeme 
bránit. A večer již tradičně slavnostní večeře, na kterou je NUTNÉ mít svůj VLASTNÍ řízek. 

• NEDĚLE: Posnídáme zbytky, poklidíme, uvaříme oběd a vyrazíme/te na vlak. 

PROGRAM 

• Štědrovečerní večeře a zvyky 
• plnění Codexu (případná možnost získání) 
• doplňkové hry a možnost odměn do CEH 

SSEBOU (prostě to co se na pořádnou oddílovou akci vozí, tento seznam je pouze orientační) 

• Kletr 
• Karimatku se spacákem 
• Teplé (tím nemyslíme růžové) spodní prádlo 
• Hrníček a lžíci, vytříbení estéti přibalí i nůž a vidličku 
• Ostrý nůž 
• CODEX 
• Šátek 
• Zápisník s Tužkou (obyčejná je nejlepší, píše i v mrazu, pod vodou a ve vesmíru) 
• Oblečení na ven, které určitě nepřivezete domů maminkám a tatínkům čisté 
• Pláštěnka pro případ deště je vhodná 
• Baterku, nejlépe čelovka ať máš volné ruce pro klacky na odhánění vlků 
• Pevné boty, ale v těch už nejspíše pojedeš 
• Průkaz pojištěnce 
• Čepici a Rukavice 

DÁRKY 

• Jeden malý dárek pro neznámého kamaráda, který pak pod stromečkem společně si 
rozdáme 

• Pokud máš i další známé kamarády, tak oni dárek určitě ocení.  
KoFólik 

mailto:foltomas@gmail.com


Jednodenní výlet - Mayrovka 

Na první lednové akci se vydáme prozkoumat hornický skanzen Mayrau. Vydáme se 
z Rozdělova lesem do Vinařic do skanzenu, kde se děti s pomocí permoníka Kajetána 
seznámí s pojmy horník, důl, uhlí. Při plnění zadaných úkolů pochopí základní principy 
fungování černouhelného dolu. 
Sraz:  12. 1. 2019 v 10:00 hod v Rozdělově u kostela 
Návrat: 12. 1. 2019 v 16:00 hod tamtéž 
Cena: 40,-  
S sebou: pokud děti mají, tak průkazku na autobus (ale naším cílem bude jít tam i zpět 
pěšky); věci na družinovku, teplé oblečení (lepší více vrstev – ideálně spodní vrstvu 
mít bavlněné nebo termoprádlo, střední vrstvu teplou – ideálně fleecovku  a horní 
vrstvu – nepromokavou a neprofouknutelnou);  teplý čaj do menší termosky a svačinu 
na celý den.  

Petrucha a Kuba 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Steinbach 

Milí rohatí.  
I letos se vydáme prozkoumávat sousedské hory. Nebudu Vás napínat. 
Pojedeme do Steinbachu. Pár z vás to tam už zná a zbytek si to určitě rád 
přečte, aby mohl říct. Jé tam chci jet taky.  
Je to víkend plný sáňkování, ježdění na běžkách, jak na výlety tak i třeba pro 
snídani. Na místě se potkáme se známými i neznámým lidmi. Zajímavé 
ozvláštnění této víkendovky je v tom, že se akce zúčastní němči, kteří nám to na 
místě vlastně celé zařizují.  
Protože se do Steinbachu špatně dostává, tak většinou jezdíme auty. Pokud se 
ti líbí to, co sis přečetl, tak věz, že zbytek informací se dozvíš v lednovém 
Horáci, tak nezapomeň přijít na další oddílovku.  
Jinak určitě budeš potřebovat běžky/sáňky a kondička se také hodí, takže ne že 
budeš celé Vánoce jen sedět u pohádek a pojídat cukroví. ;) 
 
Začátek akce: pátek 18. 1. 2019 
Konec akce: neděle 20. 1. 2019 
Bližší časy i cena budou upřesněny.  
 
S sebou: Doklad totžnosti (občanka/pas) – přece jen jedeme do zahraničí.  
Dobrou náladu. Snahu o komunikaci v angličtině nebo němčině. ;P Běžky/sáňky 
(nebo podprdelník). A všechno ostatní jako vždy.  
 

Péťa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Víkendovka na Opárně 

 
Milý pošťáci a pošťačky, 

Pojedete s námi všichni na Opárno za Bocim a Helčou a taky Vojtíkem a 
Rozárkou? Našim útočištěm bude krásný Tomácký mlýn. Když nám bude přát 
počasí, tak si i postavíme sněhuláka.  

Uděláme si tajnou výpravu na místní hrad. Zajdeme se podívat na Lovoš a 
skrz celé Opárenské údolí (kvůli kterému sem jezdí turisti z dalekého údolí) se 
dostaneme až do Lovosic. A taky si večer zahrajeme na kytaru, když uprosíme 
Bociho nebo Aničku. ;) Myslím si, že bys určitě měl/a jet s námi.  
 
Cena akce je 350,- Kč. Sraz v pátek 25. 1. v 15.55 hodin na ČD Kladno a návrat 
tamtéž v neděli 27. 1. v 18.09 hodin.  
Prosím o závaznou přihlášku do neděle 13. 1., abychom mohli koupit lístky na 
vlak a nakoupit nám spoustu dobrůtek. Přihlašujte se buďto rádcům nebo mě 
na e-mail p.sykorova1245@seznam.cz (ten slouží i pro všechny, kteří budou mít 
dodatečné dotazy ;)).  
Mějte se, Péťa 
 
 
Co si vzít s sebou?  

- Dobrou náladu 
- Věci jako na družinovku 
- Spacák, čelovku, teplé oblečení na večer 
- hudební nástroj nebo deskovou hru pro hodně lidí 

 
 
 

mailto:p.sykorova1245@seznam.cz


Zimní expedice 

Ahoj rohatí a rodičové.  
Termín i místo zimní expedice tohoto školního roku už je 
znám… vyhrála to opět A-TOMácká základna v Janově a jako 
již tradičně vyrazíme v době jarních prázdnin pro město 
Kladno. Proto si prosím všichni termín rezervujte pro tuto 
super akci. 
Termín akce je od so 2.3. dopoledne do so 9.3.2019 
odpoledne, přesné časy budou ještě upřesněny v dalším 
článku. 
Cena je 1700 Kč za celý týden včetně dopravy a výborného jídla vlastní výroby. 
(Ostatní se domluví přímo se mnou, podle délky pobytu a druhu dopravy.) 
A co že se na ZEX obyčejně děje? Budeme vyrážet na výlety jak pěší tak běžkařské 
(hlavně podle sněhových podmínek), na blízký kopec si zajdeme zajezdit na lopatách, 
vyrazíme i do nedalekého Liberce na místní plavecký bazén. Určitě si zahrajeme 
spoustu her a možná si pustíme o nějaký dlouhý večer i pěkný film či pohádku. 
Zazpíváme nějaké písničky u krbu 
v doprovodu kytary.  A určitě i mnoho 
dalšího… loňským vzkazuji… nebojte, 
nebude to úplně stejné jako loni, i když loni 
to bylo super…  
Co sebou ještě upřesním v dalších článcích. 
Ale určitě počítejte s výbavou na hory. Z lyží 
bereme hlavně běžky. 

Na závěr Vás požádám o vyplnění předběžné 
přihlášky. Přihlášku odevzdejte svým rádcům nebo 
přímo mě ideálně do konce roku 2018.  
 
A tady máte pro představu pár fotek 
z loňska:  

 
 
 
 

Už se těším  
Lucka V. 



Starší družinka 

Čtěte...listopadové zprávy ze starší družiny... Listopadové zprávy... CEH... Stavění 
stanu... A mnoho dalšího.  

Ahoj, tady Kuba Jakub, hlásí se vám s pravidelnými informacemi o dění v naší družině. 

V měsíci listopad jsme naplno rozjeli naší CEH, (=celoroční hru) doručování 
zásilek běžeckou poštou po celé, opravdu celé Evropě. Naši běžci jsou zdatní... Během 
dvouhodinové etapy jsou schopni přeběhnout celou Evropu ze západu na východ a z 
jihu na sever. Jelikož běhají podél frekventovaných silničních tras něco jako dopravní 
zácpa nebo převrhlý kamión s uprchlíky je nerozhází a jsou schopni za velmi krátký 
časový úsek uběhnout nezměrné vzdálenosti... No...uvidíme v květnu � 

Dále jsme se podívali na závažná turistická témata jako je přežití v přírodě, 
stavění stanu a komunikace, tentokrát pomocí vysílaček. Samozřejmě jsme si zahráli 
nějaké hry. Bez her by to nešlo. Nejlepší jsou ty, při kterých je tma a děti musí být 
zticha jako například Zombík nebo Slanderman. Jelikož si vedoucí zalezou někam do 
kouta a mají klid, dokud se nedohraje, anebo dokud je nenajdou. � 

A ještě se děti dozvěděli něco o tom, jak se pořádá taková Rohačovská, 
víkendová akce. Vymyslet kam se vydáme, co všechno zahrnout do ceny, vymyslet 
nějaký program a říct to všem, aby tam ten, co to pořádá, nejel sám.  

Tak to je vše, takže se mějte a další informace budou buď další měsíc nebo až v 
lednu. ☺ 

Kuba Jakub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápočtovka 
 

Milí Roháči, Roháčky a Roháčata,  

dne 26.10 jsme se vypravili na Zápočtovou Cestu do Pardubic, že které jsme se vraceli domů 

30. 10. V pátek jsme měli sraz na kladenském nádraží, odkud jsme vlakem dojeli do Pardubic. 

Zde jsme si zahráli pár her a nakoupili v Kauflandu. V noci si Honzík šel pro Chleba (Už 

potřetí). Druhého dne jsme se vydali na výlet ke Kunětické Hoře, našli pár kešek a zahráli si 

hru, při které většinu z nás Honzík pozabíjel. V neděli jsme postavili most přes Grand Canyon, 

po čemž jsme si ugrilovali spoustu dobrého jídla a zahráli si hru na teroristy. Dalšího dne 

jsme se vlakem vydali do Chrudimi, odkud jsme došli na Rozhlednu Bára II. a na Kočičí 

Hrádek, kde si Jára našel svou novou přítelkyni :D. V úterý jsme si nakonec všichni sbalili, 

pouklízeli ubytování a pak jsme předali klíčky. Před odjezdem jsme si ještě stihli zahrát v 

parku demonstraci, zašli do cukrárny a po dlouhé době čekání jsme se slzami v očích jeli 

domů. 

                                               Max a Šachy 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozhledna Bára II 

Ahoj všichni. 
 
Dnes jsem si připravila povídání o rozhledně, na které jsme byli na zápočtové cestě takže... 
nachází se na severozápadním hřbetu vrchu Hůra západně od Slatiňan a obce Rabštejnská 
Lhota. Rozhledna leží nedaleko skalního ůtvaru Čertův hrádek poblíž lomu Křemelec. 
Rozhledna vznikla roku 2009 před tím zde stála rozhledna Bára, kterou zničily síly malého 
tornáda. 
Rozhledna je dřevěná a na výšku má 17 m. Má 78 schodů a vstup je zdarma. 
Jsou zde vidět: Krkonoše, Orlické Hory, Ještěd, Králický Sněžník, Jizerské Hory a okolí Pardubic. 
Rozhledna je na návrší Podhůra ve výšce 347 m. n. m. 
Rozhledna je otevřena 24 hodin denně. 
 
Něco z cesty 
Byli jsme tak v půlce cesty dolů z rozhledny a zahlédli jsme Kubu jak jde nahoru. Aha tak 
jdeme všichni nahoru a potom dolů :-) . Ještě, že jsme pak nezahlédli někoho dalšého a nedali 
si to znovu :-) 
Potom kluci hodili dolů z rozhledny obálku, co jsme našli (jako vlaštovka by letěla lépe:) ). V té 
obálce byl recept na perník, který naštěstí vyndali. Samozřejmě jsme obálku vytáhli a házeli 
jsme si s ní dole pod rozhlednou. 
 Bára 
 

 
 
 



Vyzvědači 
 
Ahoj všichni 
 Jak jistě víte nedávno (16-18.11) proběhla mezi oddílová akce vyzvědači. 
Zkráceně jde o to získat na území někoho jiného co nejvíce otázek, které máme 
splnit a nenechat se chytit. A stejně tak máme na našem území chytit co nejvíce 
protihráčů. Celkem se nám dařilo, byli jsme druzí. A tak si na Kladno vezeme 
diplom. Hra probíhala v Litoměřicích. 
Mohli jsme mít různé převleky a nejlépe se obléknul Šachy - šel za babičku. 
 
 Celá akce byla moc fajn a já věřím, že příští rok jim to zase nandáme. 
            Bára 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brigáda na Opárně 
 

Ahoj ROHÁČI, ROHÁČKY, ROHÁČCI A ROHÁČINKY, 

Tato písemná zpráva se týká jedné 

úchvatné akce, která (jak už napovídá nadpis) 

se jmenuje BRIGÁDA NA OPÁRNĚ! Jedná se o 

jedinečnou akci, na které by neměl chybět 

žádný ROHÁČ, protože jde o život (zimu 

musíme přežít). 

Na akci jsme toho prožili hodně, a proto 

musím zkrátit. Bylo nutné nanosit a navozit 

dostatek dřeva na zimu protože ve mlýně se 

ničím jiným netopí. Dále byly vyčištěny okapy 

a náhon, uklizen venkovní nábytek a rozbito 

jedno kolečko. Jo, a abych nezapomněl, na 

zahradě je nově postavená sušárna na ovoce, 

kterou je škoda nevyužít. A právě to je důvod, 

proč jsme krájeli jablka až do zblbnutí, 

nandávali jsme je na pletené rošty a topili 

jsme v sušárně ve dne v noci. Nechybělo ani tradiční večerní hraní s Bocim na 

kytaru.                                                                                          Každý si domů přivezl 

dobrý pocit z udělané práce a pytlíček křížal. 

Toč asi vše o BRIGÁDĚ NA OPÁRNĚ 

Honza M. 

 

 



Madlenčiny rozpravy 
 
 
Opět zdravím všechny Roháče. Zakrátko se potkáme na vánočním Hrádku a už se na to moc 
těším. Pomalu se prodlužují večery, tma přichází hodně brzo a tak vám třeba přijde vhod, 
když se na chvilku budete moci zavrtat do křesla a přečíst si nový rozhovor, tentokrát s 
Láďou. Bylo to skvělé popovídání a moc děkuju, že si na něj Láďa udělal čas. Užijte si 
vyprávění. 
 
Ahoj Láďo. Kdy jsi přišel do oddílu? 
 
Přivedla mě Žužu a mohlo mi být kolem 21 let. První akce, kde jsem byl, byla zimní expedice 
plus mínus v roce 2006. Už opravdu přesně nevím. 
 
A chytlo Tě to, tak jsi zůstal? 
 
No, jak se to vezme. Rozešli jsme se se Žužu, 
ale pak jsem byl na pracáku na Hrádku, kde 
jsem poprvé viděl Zuzku a Kádinku a po čase 
jsem se k nim přidal, že s nimi budu vést 
družinu. To mě chytlo a tak už jsem zůstal. V 
družince se pak kompletně vyměnily děti, 
odešla Zuzka s Kádinkou, zůstala Weasy, pak 
odešla Weasy a zůstal jsem já. Tu družinu 
dětí, co potom přišly jsem odvedl až do 
nějakých 15, 16 let. To jsou Syky, Honza 
Lukacko, Pepa, Bělča a podobně. 
 
Takže sis vypiplal pár stálic, které v oddíle pořád jsou? 
 
Já v to doufám. Jedna z věcí, která se mi, myslím, povedla je, že dost z těch dětí zůstalo a teď 
vedou další.  
 
Máš z nich radost? Jsi spokojen s tím, jak vedou? 
 
Mám z nich rozhodně velkou radost. Přijde mi, že k tomu přidali zase něco svýho a přitom, 
alespoň co jsem byl na pár družinovkách, mi přijde, že to dělají dobře.  
 
Ty když jsi vedl družinku, měl jsi plán, nebo dělá se plán na rok a tak? 
 
Ano. To jsme měli. Plán na rok jsme měli pro všechny družinky. Přípravy na družinovky byly 
občas větší a občas zabraly 2 minuty. Když jsme měli víkend pro rádce, tak jsem tím hrozně 
překvapil Helču Podroužkovou, která nám dala za úkol popsat, jak vypadala příprava na naší 
poslední družinovku a jak vypadala ta družinovka. To byla zrovna ta, nad kterou jsme 
opravdu strávili jen ty 2 minuty, ale ten plán stejně nebyl tak špatnej a družinovka se 
povedla. Ale to byla spíš výjimka. Většinou jsme se sešli s Weasy v čajovně, probrali jsme, co 
budeme dělat, kdo si co připraví a tak. 



 
A příprava materiálu na hry a tak... 
Schovával sis to někam? 
 
Ne, ne. Já jsem na tohle hroznej lempl. 
Sem tam jsem si schoval hotový hry, 
přičemž mi v hlavě vydrží zhruba měsíc 
pravidla a to, jak hra probíhala. Pak už 
si většinou nevzpomenu a můžu to 
vyhodit.  
 
Aha, takže nemáš detailní popis? 
 
Ne. Nikdy. Já jsem hrozně rád improvizoval a vždycky mě to bavilo takhle. To byla jedna z 
mých špatných vlastností, že jsem to občas neměl vymyšlený do detailu a potom jsme třeba 
po prvním kole hry trochu upravili pravidla, aby to mělo ten náboj, kterej to mělo mít. 
Metodickej přístup mi byl vždycky cizí. Mě to bavilo spíš vymýšlet na místě, nebo chvíli před 
tím. 
 
A chodí za tebou teď Tví odchovanci pro radu? 
 
Myslím, že spíš ne. Spíš bych řekl, že mají vlastní hlavu. Já si moc neumím nechat poradit, tak 
nevím, jestli jsem v nich zanechal i tohle, ale jsou takoví taky. 
 
A když zalovíš v paměti... Máš nějaký příběh, který na Tobě nechal zásadní stopy, případně 
Tě rozesměje, nebo rozpláče? 
 
Nech mě popřemejšlet... Určitě. Teď jen, který vybrat. Jedna možnost je hledání Borůvky, což 
je srub mezi Plzní a Karlovýma Varama. Hledali jsme ho v noci a nakonec jsme ho stejně 
nenašli. Starší kluci tam během hledání málem spadli do lomu a přelejzali jsme takovej moc 
pěknej sráz, kde jsme si postupně předávali děti. Tam jsem si říkal, že se ani nedivím, že 

někteří rodiče nechtějí pouštět svoje děti, 
protože tohle bylo na hraně. Taky jsme pak 
děti instruovali, aby tohle doma moc 
nevyprávěli. 
 
Ano, otázka je, zda tohle teď můžu 
publikovat, protože rodiče ho čtou taky 
Horáce... :-) 
 
No, toto naštěstí odpovídá tomu, že už 
dávno vede nová generace, mnohem 
zodpovědnějších vedoucích, kteří se poučili 
z našich chyb a tím pádem dávno nemusejí 
mít o své děti strach. 
 
Zeptám se tě narovinu, jak sis poradil s 
tou zodpovědností? Jedna věc je cítit tíhu 



zodpovědnosti a tím pádem nejít do některých věcí, které nás velmi obohatily, protože 
jsme do nich třeba šli, druhá věc je do těch věcí jít. Jak to balancuješ? 
 
No, já myslím, že jsem to nevnímal. To je přesně to, co Ti říkají rodiče a další zkušenější: 
"Jakmile pracuješ s dětma, tak jsi pořád jednou nohou v kriminále." V zásadě je to pravda, 
ale já jsem se od toho dokázal oprostit, takže jsem to moc nevnímal. V zásadě jsem s nima 
nedělal věci, které bych se bál dělat sám, což je podle mě ta zásadní hranice. Ne, že by to 
všechno bylo vždycky úplně bezpečný, ale bylo to na úrovni, toho, že co jsem chtěl po nich, 
bych se nebál dělat sám.  
Jo, jednou jsem se viděl v kriminále, když Daneček spadnul ze stromu. Spadnul hodně vtipně. 
Ještě jsem mu říkal: "Hele, tohle je 
suchá větev. Tý se nedrž." Nejenom, že 
se jí chytil. Bylo to asi tři metry vysoko. 
On se jí ke všemu chytil na konci. 
Samozřejmě, že se ta větev pod ním 
zlomila. On spadnul na větev, která byla 
pod ním. Na tu narazil rozkrokem. Ta 
větev ho obrátila, takže na tu další 
spodní spadl ramenem. Ta ho naštěstí 
taky obrátila, protože v tu chvíli padal 
hlavou dolů, ale na zem nakonec dopadl 
po nohách. Konec dobrý, ale pro mě to 
bylo dost napínavý, protože jsem v tu 
chvíli byl asi 5 metrů od něj a nestíhal 
jsem ho chytit. To jsem si říkal: "No, do 
prkýnka!" (po dohodě redakčně 
upravený citát :-D ).  
 
A ještě je jedna hezká historka. To jsme byli na Hrádku a samozřejmě, co děti nejvíc baví? 
Lítání po hradbách a prozkoumávání. V tom jsme jim v podstatě nechávali volnou ruku. Tak 
tam nějak procházeli, pak za námi přišel, myslím, Daneček, možná Syky, možná někdo jinej a 
nejdřív šli pro nějakou matraci, nebo molitan. Dobrý, zajímavý. Potom se sháněli po žebříku. 
To už nám fakt přišlo divný, tak jsme se šli podívat, kam odcházejí a tam nahoře v paláci, jak 
je tam asi čyřmetrová zeď zkombinovaná se skálou, tam nahoře stál Honza Lukacko a tak 
smutně koukal dolů. Zásadní problém byl v tom, že se po stěně dokázali vyšplhat nahoru, ale 
dolů už to nezvládli. Nakonec se podařilo je dostat dolů, ale myslím, že Honza od té doby na 
těch hradbách nikdy nebyl. My jsme vždycky oceňovali, že si chtěli se vším poradit sami, ale 
na druhou stranu to znamenalo, že Honza na těch hradbách stál něco kolem hodiny. 
 
Pověz. Ty jsi kromě vedení družinky organizoval i akce. Pověz nám, co jsi všechno dával 
dohromady? 
 
No, určitě primárně jedny Vánoce, pak jsem se podílel na organizování alespoň dvojech 
dalších. Také jsem spoluorganizoval Velikonoce. Co si do dneška myslím, že se mi povedlo, 
tak jsou Velikonoce na Ostrově u Mšece, které byli na téma slovanských Bohů. Tam se mi 
povedlo dotáhnout právě starší partu z oddílu. Ti hráli slovanské bohy a dodali celé ai další 
náboj.  
S Weasy jsem organizoval jeden tábor, to byl přechod Polany a kousku Nízkých Tater.  



Nikdy jsem neorganizoval zimní expedici a nikdy jsem se nijak zvlášť nepodílel na přebězích, 
přechodech a podobně. Jinak z těch menších akcí jsem toho organizoval spoustu.  
 
No, já jsem u tebe zaznamenala jeden velký talent a to je talent na hry. Logicky vymyslet 
průběh, sestavit to dohromady. Co to všechno obnáší, když vymýšlíš hru, aby to mělo 
hlavu a patu?  
 
Z mého pohledu jedinou věc. Nápad. Když člověk dostane nápad, tak zbytek už do sebe 
zapadne sám. Maximálně, když o tom chvíli přemýšlím. Vždycky se snažíš balancovat, proč tu 
hru děláš. Měla by mít nějakou hezkou motivaci, což je ten nápad. Cíl hry taky vychází z toho 
nápadu. Potom většina těch her funguje na principu, že si zkoušíš něco novýho, nebo že jsi 
něčím omezenej. Ať už je to, že hraješ poslepu, nebo že nesmíš něco používat, nebo že 
nemluvíš. Cokoliv. Pak jde o to, jak to všechno zkombinovat dohromady. Těch základních 
principů není zas tak moc. 
 
Kde čerpáš inspiraci? Dá se někde najít něco na webu, nebo existují nějaké knížky? 
 
Hranostaj a "Lidi, pojďme si hrát" - x dílů.  
Jde o to, že ve chvíli, kdy člověk viděl dost her, dokáže na základě té znalosti generovat nový. 
To je jedna z věcí, které jsem zkoušel i na družinovkách. Párkrát dostali děcka zadání 
vymyslet hru, při které je třeba použít tohle a tohle a měla by být na tamto. Chtěl jsem po 
nich, aby zkusili improvizovat hru, která by byla zábavná, a přitom jí nikde nečetli. Občas z 
toho vznikly docela hezký věci. 
 
A jak je to s Tebou a oddílem dneska? 
 
Času je málo, práce pořád víc. Minulej rok jsem spolu s Péťou vedl celoroční hru, ale zjistil 
jsem, že s tím, kolik mám času, už to nezvládám. Hlavně jsem taky přišel na to, že o tu 
kreativitu, která mě vždycky tolik bavila, jsem v průběhu času trochu přišel. Teďka jsem při 
vymýšlení her na oddílovky zjistil, že s tím prvotním nápadem musí přijít někdo jinej. 
Většinou to byla Péťa, která měla ten prvotní nápad a já jsem se toho chytil. Doufám, že jí to 
moc neštvalo, ale občas se stalo, že jsem jí tu hru celou překopal, ale ten prvotní nápad byl 
vždycky její. 
 
Dneska teda nemáš svou družinku, ale jezdíš na akce? 
 
Jezdím na akce, pomáhám s přípravou, ale už bych si netroufl se současným pracovním 
vytížením vést vlastní družinu. 
 
Co vlastně děláš? 
 
Odborného asistenta na matfyzu, takže částečně učím a hlavně pracuju ve výzkumu.  
 
Vrátíme se k oddílu. Co Tě vlastně u oddílu drží? 
 
No, to je moc dobrá otázka. Asi jednak to, že jsem začal s Péťou chodit zhruba ve chvíli, kdy 
zrovna přišla do oddílu, a když vidím její nadšení, tak si říkám, že jí tady přece nenechám 
samotnou. 



Druhá věc je, že mám pořád rád ty lidi, které ještě znám a taky mě baví vidět, že to ještě 
neumřelo, tak k tomu ještě taky rád něco přispěju za sebe. 
Asi jednoduchá odpověď je, že mě to furt baví. 
 
To je hezký a fajn. Co nesmí chybět ve tvém batohu na víkend? 
 
Jídlo, pití, spacák a karimatka. Taky náhradní ponožky. 
 
Máš KPZu? 
 
Tu jsem si dělal, pořád jí mám a občas z ní něco použiju.  
 
Ještě se Tě zeptám na jednu věc. Určitě jsi splnil kodex, nebo alespoň základní řadu? 
 
No, to jo. Něco z kodexu mám splněno. 
 
Budeš plnit dál? 
 
Pořád ho vozím s sebou a občas tam vídám věci, který ještě nemám podepsaný, takže jo. 
Jsou tam taky políčka, do kterých jsem se nikdy nehrnul. To jsou takový ty jako mlčení a 
hladovka. Nejsem si ani jistej, jestli třeba zrovna tyhle chci plnit, ale asi bych to měl jednou 
zkusit. 
 
Ještě taková klasická otázka. Co bys vzkázal oddílákům? 
 

1) Vydržte! 
2) I když nevydržíte, jezděte ven. 
3) Když vedete, nedejte na sobě znát příliš mnoho nejistoty, i když si nejistý jste. 

 
Moc díky za Tvůj čas a povídání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzle 

Vázání uzlů je jedna z důležitých dovedností každého, kdo se nějakým způsobem 
pohybuje v přírodě. Dostatečnou dovedností je umět uvázat 6 základních uzlů, kterými jsou 
lodní smyčka, ambulační spojka, škotův uzel, zkracovačka, rybářská spojka a dračí uzel. 
Pokud si chceš splnit políčko do kodexu, tak těchto 6 uzlů musíš být schopný uvázat do 
minuty. Je sranda ve vázání potom dělat závody. Podívej se, jak uzle vypadají.  

 Péťa 

https://skauticiztatobit.dobrodruh.net/rubriky/skautska-praxe/uzle 
 
 
 
 
 



Výherní tajenka 

A máme tu jednu osmisměrku. Co nám vyjde za tajenku?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



Písnička 

Bezefšeho – Žízeň 
 
Ami 

Ref:Žízeň, žízeň já žízeň po ní mám, 

GAmi 

vzdálená až  dech se tají, mysl obestírá. 

žízeň, žízeň já žízeň tady mám, 

odvahu už v horkým písku těžko posbírám. 

AmiGHmi Bmi 

Letmý dotyk dnů,  co se nevrací, 

AmiEGF 

voda je hluboká a přebrodit nelze. 

AmiGHmi Bmi 

Kolony lidí, co táhnou za prací, 

FGE 

plavou v ulicích svému času vstříc. 

 

Ref: Žízeň, žízeň já žízeň po ní mám... 

 

Šťastní ve víně, šťastní a šílení, 

cestou zdupanou mrtvými kroky. 

Zabráni v pochybách o pravém poledni 

i ten, kdo nedoufá, teď otrhá lístky 

kopretin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v prosinci 

10. 12. dá bráška hobla Anežce 
23. 12. Těsně před Vánoci oslaví narozeniny Martinka 

Závěrem měsíce 29 a 31oslaví narozky dvě Lucky  
(Lucka Veinerka a Lucka Boule) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, Šachy, Honza M., Max, Petrucha, KoFólik 

Uzávěrka dalšího čísla: 28. 12. 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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