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Plán akcí 

12. 1.  Jednodenní akce - Mayrovka 

18. - 20. 1. Steinbach 

25. - 27. 1. Víkend na Opárně 

1. - 3. 2. Akce pro velké 

8. 2. - Oddílovka 

4. - 10. 3. Zimní expedice 

18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce 

8. - 12. 5. Přeběh 

Červen - Závěrečná akce 

29. 6. - 7. 7. Letní expedice 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihlášky na akce 
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):  
……………………………………………………………………………….………………………… 
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: ……………..……………………….. 
 
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):  
……………………………………………………………………………….………………………… 
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: ……………..……………………….. 
 
AKCE PRO VELKÉ – AKCE Z 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Akce pro velké Termín akce: 1. - 3. 2. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  
……………………………………………………………………………….………………………… 
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,  

Prosinec už je za námi. Doufám, že jste si dovolenou/ prázdniny užili 
stejně jako já. Vánoce jsou časem odpočinku a setkávání se, tak doufám, že jste 
měli čas na oboje a jste plní energie do Nového roku 2019.  

Oddílový prosinec byl plný. Nejdříve jsme měli hodně zajímavou brigádu 
na lanáči, přičemž děkuji všem, kdo tam byl a pomohl nám i v tom hodně 
nepříznivém počasí. A 14 dní na to jsme vyrazili na Hrádek. Jak jsme se tam měli 
a co jsme tam dělali, se dozvíte z článku od Zdendy. Letos se nás šeslo kolem 
65, což je úctyhodný počet. Poslední akcí v minulém roce bylo zpívání koled na 
schodech u Floriána. Počasí také moc nepřálo, ale stejně se sešlo hodně lidí a 
zpříjemnili si poslední den před Vánoci.  

A co nás čeká v lednu? Máme naplánovanou jednodenní akci do 
Mayrovky, na kterou se moc těším. Hned další víkend pojedeme do Německa za 
našimi kamarády, kde budeme jezdit na běžkách. Další víkend navštívíme 
Opárno, kde se půjdeme podívat třeba na dýmající horu a na zříceninu hradu. 

A nakonec důležitá zpráva, je nejvyšší čas se hlásit na Zimní expedici. 
Bude v březnu během jarních prázdnin. Více se dozvíte v článku.  

Přeji Vám hezký začátek dalšího roku, Péťa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



             Na běžky do Krušných hor! 

Zveme Rohaté na lyže do saského Krušnohoří   

Ahoj Rohatí, 

jako každý rok nabízíme možnost vyrazit na víkend na běžky do Krušných hor za kamarády ze 

saského Steinbachu. Ubytovaní budeme mimo civilizaci v lesácké chatě Wilder Jäger bez 

elektřiny a vody. Hlavním programem bude sobotní výlet na běžkách k Volkerovi do Výsluní a 

nedělní kratší lyžování/bobování. Akce je určena pro děti od 10ti let, pro zdatnější běžkaře (ti 

si dají do těla při náročnější trase), i pro začátečníky. Běžky s sebou jsou nutné! V pátek večer 

pro nás místní nachystají hostinu s krušnohorskými dobrotami, zahrajeme na kytary a 

v sobotu to zas oplatíme my jim a uvaříme něco českého.  

Cestovat budeme auty, vlak tam nejezdí. Kdo může vzít auto, hlaste se co nejdříve Helče na 

tel. 605586877, náklady na cestu se plně vrátí. Bližší info ráda podám telefonicky.  

Odjezd: pátek 18.1.  v 17hod od klubovny. 

Příjezd: neděle 20. 1. nejpozději do 17hod  ke klubovně 

Cena: 400Kč (sourozenec 300Kč), v ceně je cesta autem a příspěvek na jídlo a ubytování 

(ubytování zčásti uhradí pořadatel, jídlo zčásti obstarává hostitel).  

Přihláška: děti do 14let odevzdají na družinovkách do středy 16.1., ostatní sms Helče co 

nejdříve po oddílovce. Peníze vybereme při odjezdu. 

S sebou: běžky, menší děti plastové ježdíky (ne boby – nevešly by se do auta), oblečení na 

běžky a do sněhu, teplé převlečení do chaty, pevné nepromokavé boty, přezůvky, spacák, 

karimatka, čelovka nebo jiná baterka – nutné!, průkaz pojišťovny, občanka nebo pas, páteční 

večeře, svačina na sobotu a neděli (sušenka, ovoce).    

Pojeďte. Těšíme se!                  Helča, Boci, Vojta, Rozinka & Kulich Podroužkovi 

 
 



 

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 
na Boreč. Boreč je hora, která v zimě dýmá. Je to velká anomálie a my jí 
budeme mít jen 6 km pěšky od mlýna. Nakonec si projdeme 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, batůžek na výlet 
- hudební nástroj nebo deskovou hru pro hodně lidí 
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Zimní EXpedice Janov 2019 

Ahoj rohatí a rodičové. 
Doufám, že termín zimní expedice už máte všichni zapsaný. Pro zopakování 
pojedeme do krásné asociační chaty v Janově nad Nisou v Jizerských horách 
nedaleko běžkařské magistrály a krásného města Liberec. 
Odkaz na chalupu přikládám zde: 
http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/31-janov-nad-nisou 

Termín akce je 2. až 9.3.2019 

Cena je 1700 Kč za celý týden včetně dopravy a výborného jídla vlastní výroby. 
Zálohu 1000 Kč nebo rovnou celou částku odevzdejte spolu se 
závaznou přihláškou svým rádcům nebo přímo mě do oddílovky v pátek 
8.2.2019. 
Doplatek 700 Kč odevzdejte svým rádcům do středy 20.2.2019. 

Přesné časy a seznam věcí co sebou se dozvíte během únorových družinovek, a 
samozřejmě v únorovém časopisu. Určitě však počítejte s tím, že budete 
potřebovat s sebou běžky, hůlky atd. 
Pojedeme tam i zpět určitě vlakem s přestupy. Běžky a společný materiál 
s jídlem se povezou autem, ale všechny ostatní osobní věci je potřeba mít 
zabalené v jednom batohu (ideálně v kletru pro snadnější přesuny mezi vlaky. 

Lucka V. 
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Vánoce na Hrádku 
 
 
Ahoj Roháči 
V pátek odpoledne jsme společně jeli vlakem do Úštěka, z 
Úštěka jsme šli na hrad Helfenburk a tam jsme všichni spali ve 
srubu. V sobotu jsme si rozdělili práci, někdo zdobil stromeček, 
někdo sekal dříví, někdo vařil bramborový salát. Potom jsme si 
zpívali koledy u stromečku v lese. Večer jsme všichni šli do 
trucovny, tam jsme si rozdali dárky, pak jsme jedli salát. Pak 
jsme si zpívali koledy do půlnoci. V neděli ráno jsme uklidili, 
zabalili jsme si věci a vyrazili jsme na vlak domů.     

Zdenda 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Starší družina – Já bych neměnil 

Ahoj tady Kuba Jakub a jako obvykle se dozvíte něco o tom, co dělala družina "Já bych 
neměnil", tentokrát v čase vánočním.  

Jako první jsme se zabývali druhý ohňů. Děti si přinesli dřevo a vystavěli z něj různé, 
vám známé i neznáme, druhy ohňů, jako např. pagoda, hranice, strážní oheň atd. 

Na další družinovce dostali děti 50kč do dvoučlené skupinky a museli za hodinu a půl 
nakoupit min. 3 suroviny za nanejvýš 50kč a UVAŘIT v kotlíku z těchto surovin nějaké chutné 
a výživné jídlo. Po uplynutí času, posoudila odborná porota několik kritérií jako např. chuť, 
celkovou cenu, sytost, kreativitu a spoustu dalších věcí. Naštěstí se při vaření nic nestalo a 
celá spirála zůstala vcelku. A docela jsme se i najedli a pochutnali. 

No a předvánoční schůzka? Postavili jsme si krásný, leč umělý, stromeček, pod kterým 
se našli i nějaké dárky. Děti si zkusili, některé známé tradice jako třeba pouštění lodiček, 
anebo krájení jablíčka. Pochutnali jsme si na cukroví, zahráli si pár her a popřáli si krásné 
Vánoce a šťastný nový rok. A to je pro rok 2018 vše. Uvidíme, co přinese nový rok. Ahooooj 

Kuba Jakub 
 



Letní expedice 

Ahoj všichni, 
Léto se nám blíží a proto bych vás chtěl pozvat na 
letošní Letní Expedici, která se bude konat na asociační 
chatě ve Stříbrných horách. 
Kdy se letos vypravíme na expedici? No hned jakmile 
nám začnou prázdniny, od 29.6. - 7.7. 
A na co se můžete těšit? No...tábor bude letos stálý, 
ale nebojte, užijeme si i chození. 
V blízkém okolí chaty se nachází CHKO Jeseníky, kde je 
spousta zajímavých a krásných míst. 
A také temný a nehostinný les, který však stojí za 
důkladnější prozkoumání, ale o tom až příště. 
 
Rád se s vámi na této akci uvidím.  
A příští měsíc očekávejte bližší informace v Horáci.  
 
Kuba Jakub 
 
 
 
 
 



Madlenčiny rozpravy 
 
Všechny vás zdravím na začátku nového roku. Ať se máte skvěle a teď už šup, šup, s Horácem 
do křesla a hurá číst!  
Zčerstva a s elánem nám bude povídat Péťa. Jestli znáte víc Péťů, nebo Péť, určitě rychle 
zjistíte, o koho z nich se jedná.  
 
 
Péťo, jak ses dostala k oddílu? 
 
Přes bráchu. Tenkrát potřeboval pomoct na 
jarmarku s lukostřelbou, tak jsem jela s ním. 
Tam jsem si říkala, že Hrádek je úžasnej a 
hned jsem chtěla, aby mě příště vzal zase s 
sebou. Pak jsem s bráchou jela na Vánoce, 
což byla moje druhá akce. Byla tam spousta 
dalších lidí a rozuměli jsme si, tak jsem s 
nima začala jezdit. Ze začátku jsem jezdila jenom na akce, což vlastně jezdím pořád, ale teď 
se občas objevím na nějaký družinovce, nebo tak. 
 
Vedeš družinku? 
 
Ne, ale vloni jsme s Láďou připravovali program na oddílovky. Letos mám na starosti Horáce. 

 
Máš nějaké plány, co s Horácem? Co vychází, nebo 
bude vycházet? 
 
Mně se líbí, když je tam hodně příspěvků od různých 
lidí. Že nepíšou jenom ti, kdo jsou v současné době 
úplně aktivní a mají toho hodně, co potřebují udělat. 
Třeba minule psal Fórek o 3D tisku. Líbí se mi, že to je 
zajímavý i pro ty starší, že to není jenom časopis o 
tom, co se aktuálně stalo v oddíle, ale že tam občas je 
i nějaká věc navíc, která by mohla zajímat i rodiče a 
tím pádem i oni si toho Horáce budou třeba číst. Taky 

jsme tam například měli článek o Běhu Járy Cimrmana, což je akce pro veřejnost, kam mohou 
přijít i rodiče. Že to prostě není jenom pro děti. 
 
Ty ses Horáce zhostila s velkým elánem a aktivně jsi oslovila lidi, kteří by mohli do časopisu 
přispívat. I já Ti za to děkuju, že se můžu zase trochu zapojit a jezdit si s vámi popovídat. :-) 
Organizovala jsi taky nějakou, třeba víkendovou akci? 
 
Vloni jsem připravovala závěrečku a společně s Láďou jsme organizovali Vánoce na Hrádku a 
taky jsme dělali jedny Velikonoce, které budeme připravovat i letos. 
 
Co Tě na tom baví? 
 



Baví mě na tom vymýšlet program pro ostatní, a vždycky doufám, že přijede hodně lidí, když 
už člověk něco vymýšlí, tak chce, aby se program nakonec povedl. Jinak jsem vždycky jezdila 
jako táborový vedoucí, už od šestnácti, takže vymýšlení her a programu mě vždycky bavilo. 
 
Máš nějakou věkovou skupinu, kterou víc preferuješ? 
 
Samozřejmě Tě to víc baví, když už ty lidi umějí číst, nebo se nad hrou dokáží i trochu 
zamyslet, ale snažím se to dělat tak, aby z toho mohli všichni něco mít. I na tábory nám 
jezdily šestiletý děti. Je trochu těžký skloubit program pro lidi od šesti do osmnácti, aby to 
všechny bavilo, takže to ne vždycky vyjde, ale snaha tam je. 

 
Co Ti přinesl oddíl? 
 
Spoustu kamarádů, se kterými se ráda vídám, což je 
super. Potom taky zábavu a poznávání nových míst. Mám 
ráda, když jsme celý víkend v přírodě. 
 
Je něco, co ses u Roháčů naučila? 
 
No, já si myslím, že dobrý je hlavně to, že se ty věci 
procvičují. Dost věcí jsem třeba uměla, i když jsem byla 
mladší, třeba svázat uzle na čas, tzv. uzlařská regata, a teď 
jsem to zase zapomněla. Pak si připadáš blbě, když Ti to 
nejde, což Tě dokope k tomu si to zopakovat. Naučila 
jsem se nějaké nové uzly, nebo třeba to organizování 
Vánoc je zkušenost s akcí pro hodně lidí. 
 
Co Tě napadne, když se řekne: tradiční roháčovská akce?  
 
Vánoce a Velikonoce. 
 

Poděl se s námi o nějaký příběh. Je třeba zážitek, který Tě "poznamenal" natolik, že se 
dodnes musíš smát, nebo plakat, když si na něj vzpomeneš, nebo nějaké Tvé "srdcové" 
vzpomínky? 
 
Asi pořád budu vzpomínat na svou první expedici, kdy jsme jeli do Rumunska. Nikdy před tím 
jsem nespala pod širákem, nechodili jsme takový vzdálenosti. Bylo pro mě zajímavý, že jsem 
se vlastně bráchy ptala na to, co si mám s sebou zabalit. Ta zkušenost, že se vlastně většinou 
ptá brácha na věci mě a tenkrát to bylo obráceně, byla zajímavá. To byl hezký okamžik a 
myslím, že ho to i dost potěšilo.  
Rumunsko se mi moc líbilo. Bylo to 14 dní, kdy jsme chodili a bylo tam hezky vidět to 
propojení mezi námi. Bylo vidět, že děti to taky baví. To na to taky bylo super.  
Vzpomínám taky na to, jak jsme se dali před čtyřmi lety na Velikonocích dohromady s Láďou. 
To je taky jedna z věcí, která mi dost změnila život =). Samozřejmě jenom v dobrém.  
Velkou radost mám, když můžeme jet na Hrádek, protože se mi vždycky líbily zříceniny a 
Hrádek je přesně takové místo, kde se dá přespat, dá se tam hrát spousta her a je to tam 
moc pěkný. 
 



Ty teď dojíždíš do Kladna ze Slanýho. To znamená do školy i za oddílem. Co až nebudeš 
jezdit do školy, budeš se pořád vracet? 
 
Mám tam rodiče a Kladno je 15 kilometrů. Stanovila jsem si dny, kdy jsem chtěla být jenom 
ve Slaným, abych pořád nependlovala, ale nedaří se mi to. Jsem vlastně pořád na Kladně. 
Taky k tomu chodím ještě do práce. 
 
Co studuješ? 
 
Biomedicínu. Snažím se. :-) 
 
Co budeš dělat s biomedicínou? 
 
Dalo by se říct, že technika v 
nemocnici, kterej se stará o ty 
přístroje, nebo v nějaký firmě, která ty 
přístroje vyrábí a distribuuje. Tak nějak. 
To vlastně dělám už teď. Pracuju ve 
firmě, která vyrábí rehabilitační 
postele. Vyřizuju reklamace pro německé zákazníky, protože jsem byla na střední i na vysoký 
nějakou dobu v zahraničí (Německo, Rakousko) a tím pádem se docela slušně dorozumím 
německy. 
 
To studium je asi docela náročný. Kde bereš čas na to, ještě něco vymýšlet, organizovat a 
někam jezdit? 
 
Je to hodně náročný a je to občas těžký skloubit. Proto třeba nejezdím na všechny akce. 
Snažíme se ale jezdit, kam jen můžu alespoň třeba na kratší dobu. Jsem zvyklá být hodně 
aktivní a dělat i dobrovolnické činnosti. Občas je toho teda až moc, takže teď trochu flákám 
lukostřelbu, kde jsem dřív taky učila děti, ale oddíl mě baví víc. 
 
Plníš ještě kodex? 
 
Ano, plním. Teď naposledy jsem si splnila sílu.  
 
U koho? 
 
U Barunky.  
 
Vedeš si nějaký cancák? 
 
No mám od svejch asi sedmi let cestovatelský deník. Moje teta měla od malinka takovej 
"zážitníček", kam si psala cesty, který podnikla a dávala si k tomu fotky a tak. Pak mi 
vyprávěla, že pak když už byla v důchodu, tak si to prohlížela a vzpomínala. Od tý doby si to 
pamatuju a začala jsem si taky takovej "zážitníček" tvořit. Už si ho vedu teda asi šestnáct let, 
mám dvě knížky a začínám třetí. Většinou tam dávám pohled z toho místa, nebo nějakou 
vstupenku, kdo tam byl se mnou a třeba nějakej zajímavej zážitek. Zatím jsem se tím 
neprobírala, ale myslím, že až se k tomu někdy dostanu, tak to bude zajímavý. 



 
Tak mě napadá, jestli je nějaká oddílová kronika? 
 
Vloni se to trošku snažilo znovuobnovit, ale nevím, jak moc se v tom pokračuje. Bylo by 
hezký na to nějak navázat. Vím, že byli ještě za Ládi, když vedl, družinkové kroniky. To by se 
mi líbilo dát jednu společnou oddílovou. To je dobrej podnět na parlament, že by se měla 
znova křísit. Teďka jsme brali právě nějaký zážitky ze starejch kronik na oddílovky a bylo 
vidět, že to děti zajímá a že se jim to líbí. Ty reakce: "Ty jo, a dělali tohleto! To je skvělý!" 
Takže by bylo hezký kdybychom se na to mohli podívat i u sebe, kde jsme byli třeba před 
třemi lety a co jsme tam dělali. 
 
Co bys chtěla vzkázat Roháčům? 
 
Chtěla bych jim vzkázat, ať se držej kamarádů, který si v oddíle našli, a ať se snažej být s nima 
v kontaktu, protože jsou to kamarádi, na který se nezapomíná a mají s nima spoustu zážitků. 
Je škoda, když se ta kamarádství neobnovují. Ne vždycky je to jednoduchý. Párkrát se nám 
stalo, že jsme chtěli jet na Velikonoce a naproti tomu starší Roháči dělali nějakou akci. Líbilo 
by se mi, kdyby se snažili to nějak skloubit dohromady i s tím aktuálním oddílem, protože 
když je potom na oddílový akci málo velkejch, tak je to nebude bavit dělat tolik, jako když by 
jich tam bylo víc a jeli by tam tu partu podpořit i ti starší. 
Je to jasný, když už má člověk práci, školu, děti, tak je těžký si brát dovolenou na všechny 
akce, to chápu, ale je pěkný, když se na nějaký akci objeví i někteří starší. 
 
Péťo, moc děkuju za povídání a za Tvůj čas. Měj se krásně a brzy zase někde na shledanou. 
Ať se daří! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKCE „Z“ 1.-3.2.2019 

Ahoj Rohatí. 
Na začátku Února nás čeká jedna akce určená ,,velkým,,, to znamená všem nad 
13 let. Akce bude hodně kolektivně a týmově založená. Určitě se na ní i něco 
nachodíte s batohem a vyzkoušíte vlastní fyzičku, ale nebojte  
Místo ubytování je TAJNÉ. Kdo dorazí v pátek na sraz, se ho určitě nejpozději 
v pátek večer alespoň částečně doví. Kdy a kam máte teda dorazit? A Kolik 
peněz budete potřebovat? 
Sraz: v Pátek 1.2.2019 v 18:30 ve Spirále 
Návrat: v Neděli 3.2.2019 v 17:30 U vlakového nádraží Kladno 
Cena: 200 Kč 
S sebou: Kletr a v něm – spacák, karimatka, hrneček, lžíci, čelovku, přezůvky, 
teplé oblečení na ven, teplejší oblečení dovnitř, teplé turistické boty, dostatek 
spodního prádla – hlavně teplých ponožek, základní osobní hygienu včetně 
toaleťáku, kdo má určitě stolní hru či hudební nástroj, min. 3 litry čisté pitné 
vody každý, večeři na pátek na cestu, 
První podrobnější informace nebo případné indicie můžete najít v pátek 
1.2.2019 po 18 hod v okolí Spirály. 
Přihlášky odevzdávejte rádcům (rádci rovnou mě) nejpozději do neděle 
20.1.2019. 
 
PS: Můžete si zkusit tipnout proč se akce jmenuje „Z“, nejbližší typy určitě 
oceníme  
 
 

Ahoj Lucka V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výherní tajenka 

Tentokrát jsem si pro vás připravila něco složitějšího, tak uvidíme, kdo na to 
přijde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Oslavenci v lednu 

3. 1. oslavili narozeniny Hop s Markétou 
5. 1. si dá dortík Denča 

14. 1. se narodili hned dva kluci z oddílu Honza a Martin 
25. 1. dostane hobla Terka 

 
 

Oko 
 
Kdo?  Brigády a výběry Konečný stav (Kč) 
Jára  172 
Pepa  28 
Honza M.  + 200,- Brigáda Lanáč 362 
Skupik  50 
Dan  138 
Syky  135 
Bára H.  +170,- Brigáda Lanáč 178 
Honza L.   352 
Anička  1120 
Zdeněk (Zbyňďa) + 200,- Brigáda Lanáč 200 
Tomáš T.  + 200,- Brigáda Lanáč 200 
  

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, Lucka V., Zdeněk, Kuba, Helča 
Uzávěrka dalšího čísla: 1. 2. 2019 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 

 

mailto:p.sykorova1245@seznam.cz�
http://www.rohaci.com/�
http://www.a-tom.cz/�

	Plán akcí
	/
	Přihlášky na akce
	Stránka nejen pro rodiče
	Zveme Rohaté na lyže do saského Krušnohoří
	Zimní EXpedice Janov 2019
	/
	Vánoce na Hrádku
	Starší družina – Já bych neměnil
	Letní expedice
	Madlenčiny rozpravy
	AKCE „Z“ 1.-3.2.2019
	Výherní tajenka
	/Oslavenci v lednu
	Oko

