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Plán akcí 

15. - 17. 2. Družinová akce – Já bych neměnil 

4. - 10. 3. Zimní expedice 

1. 3. Oddílovka na Sletišti !! 

18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce 

8. - 12. 5. Přeběh 

14. - 16. 6. - Závěrečná akce 

29. 6. - 7. 7. Letní expedice 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



Přihlášky na akce 
VELIKONOCE 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Velikonoce Termín akce: 18. – 22. 4. 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: ……………..………………………..  

LETNÍ EXPEDICE  - Předběžná přihláška 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Letní expedice Termín akce: 29. 6. – 7. 7. 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,  

 Leden zase utekl jako voda a já se týden po pololetním vysvědčení hlásím znovu se 

zprávami z oddílu.  

 Během prvního měsíce roku 2019 jsme se s některými potkávali víkend, co víkend. 

Nejdříve jsme vyrazili na jednodenní výlet do dolu Mayrau. Cesta byla tak akorát dlouhá, a 

protože nám přálo počasí, tak jsme cestou nazpátek stihli i parádní koulovačku. Zpátky ke 

kostelu v Rozdělově jsme dorazili mokří, ale spokojení. Další víkend následovala již tradiční 

akce Steinbach, kde se každoročně potkáváme s kamarády z Německa. Jeli tam většinou 

starší členové oddílu, ale vyprávěli, že s němci byla velká legrace a výlet v sobotu se jim moc 

vyvedl. Hned další sobotu a neděli jsme strávili na Opárně. Nesešlo se nám moc, ale jak Láďa 

řekl: „Pro mě to byla nejlepší roháčovská akce za delší dobu.“ Byl  to pohodový víkend. Večer 

nám Boci hrál na kytaru. Zahráli jsme si deskovky, prošli jsme Opárenské údolí a vylezli jsme 

na Boreč a Lovoš. 

 V únoru nás čeká jedna družinová akce a oddílová akce pro „staré“ Roháče, tak 

uvidíme, jak se obě akce vyvedou.  

 Jinak doufám, že jste se přihlásili na zimní expedici, Péťa 



Zimní EXpedice 2019 Janov 

Ahoj rohatí a rodičové.   
Poslední a nejdůležitější článek o zimní expedici v Janově je tu. Určitě 
vás zajímá co sebou vzít a v kolik a kde se sejdeme. Účastníků už je 
celkem dosti včetně rodin s malými dětmi. Takže se nikdo nemusí bát, 
že by program byl moc náročný. Vyrazíme určitě na výlet do 
nedalekého Liberce na bazén, nebo třeba na Ještěd. Starší a zdatnější 
si určitě projedou krásné nedaleké běžkařské trasy a pro menší se 
najde mnoho sněhu na veselé zimní aktivity. 
Pojedeme tam vlakem a autobusem… bude dosti přestupů, takže je 
potřeba mít dobře zabaleno do jednoho batohu. Lyže a další společné 
věci se povezou autem. Pokud by někdo chtěl dorazit později, určitě 
může. Každý se individuálně domluví přímo se mnou. 
(l.veinerova@seznam.cz, tel. 733119504) 
Sejdeme se v sobotu 2.3. 7:45 na kladenském vlakovém nádraží.  
Vrátíme se v sobotu 9.3. 17:45 tamtéž. 
Cena celkem je 1700 Kč za celý týden včetně dopravy. (Ostatní se 
domluví přímo se mnou, podle délky pobytu.) 
Co vzít sebou: běžecký komplet (běžky, hole, boty), spacák, 
karimatku, přezůvky, oblečení do chaty, hygienické potřeby, plavky a 
ručník, spodní prádlo (hlavně dost ponožek a nějaké teplé), teplé věci 
(na ven i do mokra), náhradní rukavice, oblečení na běžky či bodování 
a koulovaní, pevnou nepromokavou obuv, lahev na vodu (alespoň 1l), 
malý batoh na výlety. Přibalte i oblíbenou deskovku a kdo má a chce i 
hudební nástroj na dlouhé zimní večery ☺, nakonec nezapomeňte 
přibalit vydatnou svačinu, na cestu do vlaku. 

Už se moc těším   
Lucka V. 

mailto:l.veinerova@seznam.cz


Lex Stříbrné Hory 2019 

Ahoj Roháči, rádi bychom vás pozvali na LEX do Stříbrných 
Hor v Jeseníkách. Ubytováni budeme po celých devět dní 
v asociační chalupě. A na co se můžete těšit? Okolí chalupy se 
promění v pohádkový les, který ukrývá mnohá tajemství. 
Jedinou cestou, jak se dostat z tohoto pohádkového lesa ven, 
bude získání kouzelného klíče, a proto budete v průběhu LEX 
nuceni projevit několik ctností a utkat se s pohádkovými 
bytostmi.  
Termín: 29. 6 – 7. 7. 2019 
Cena: 2000,-Kč 
Schůzka k táboru: 5. 6. 2019 
Odevzdání přihlášky se zálohou 1000,-Kč do 24. 4. 2019 
Doplatek do 29. 5. 2019 
Více informací o chalupě najdete na: http://chalupy.a-
tom.cz/chalupa/17683-stribrne-hory 
 

 
 

Martinka a Kuba Jakub 

http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/17683-stribrne-hory
http://chalupy.a-tom.cz/chalupa/17683-stribrne-hory


Přeběh Evropy 2019 

V květnu se můžete s naším oddílem 
podívat k moři.  
A protože nás vede Honza Lukacko 
(na snímku), který se stal tváří 
reklamní kampaně, spolu s Hopem, 
nemusíte se bát. Co tedy dosud o 
Přeběhu víme? Termín byl určen od 8. 
do 12. května 2019. Je to od středy do 
neděle, přičemž ve středu je státní 
svátek. Znamená to dva dny dovolené 
nebo uvolnění ze školy. Poběžíme z 
České republiky až ke Středozemnímu 
moři. Na trasách pracuje Honza. 
Zajímavý je odhad vzdálenosti - mělo by to být 630 kilometrů. To už je slušná porce, minule 
jsme běželi 480 km a bylo toho akorát dost. 
Běží se štafetově v 10 skupinách. V každé skupině musí být alespoň jeden běžec, který 
absolvoval všechny její trasy. Nelze tedy lidi ve skupině rozpočítat stylem sudý-lichý a pustit 
na první trasu za skupinu liché a na druhou sudé lidi. Někdo ve skupině může odpadnout, ale 
na konci musí existovat 10 běžců, kteří uběhli ve štafetě celou trasu. 

Jak to vychází časově? Ve středu 
časně ráno naložíme autobus a frčíme 
na Moravu. Pokud by byl start ve 12 
hodin a počítáme průměrnou rychlost 
10 kilometrů v hodině, byli bychom v 
cíli v sobotu ve tři ráno. Je ale otázka, 
zda průměr 10 kilometrů v hodině 
zvládneme. A tady už přichází první a 
základní věc, kterou musí pro Přeběh 
udělat každý z účastníků. Je třeba 
začít trénovat. 
Nebojte se nepohody a zimního 
počasí a začněte běhat. Už není moc 
času. Ale za tři měsíce pravidelným 

tréninkem lze získat určitou běžeckou vytrvalost. I tak se ke konci budeme trápit (to je tak 
vždycky), ale máme šanci, že plánovanou trasu dokončíme. V opačném případě skončíme na 
půli cestě. 
Možná si řeknete, proč bych měl běhat, tohle je turistický oddíl, mě 
běhání nebaví. Ale na druhou stranu zážitky, které získáte na těchto 
štafetových akcích, jsou zcela specifické a nikde jinde neprožijete to, 
co tady. Bolavé svaly, běh v mokrém triku souseda v autobuse, které 
jsem si v noci omylem oblékl místo svého suchého, bloudění na trase 
(to je vždy) a opětovné shledání s doprovodným autobusem (to je občas). Stojí to za to. 
Těším se na shledanou třeba i na některých běžeckých závodech. 

Hop 



Oddílovka – Narozeninová pětka na Sletišti 

První z běžeckých závodů, o kterých jsem mluvil je 
Narozeninová pětka. Koná se v pátek 1. března 2019 
od 16:30. A pro členy našeho oddílu bude právě tohle 
ostrý test a zároveň příležitost předvést ostatním, jak 
jsme v zimě trénovali.  
Oddílová schůzka bude totiž na Sletišti. Sraz je 
v 16:00. Přijďte včas! Úderem šestnácté hodiny se 
přesuneme na hlavní tribunu. Vyběhneme schody 
mezi sedačkami až nahoru. Vše na straně, která je blíž 
ke vchodu. Vstoupíme do prosklených VIP prostor. 
Zde si každý vyplní lísteček, kde potvrzuje, že běží na 
vlastní nebezpečí a souhlasí se zveřejněním fotografií. 

S vyplněným lístkem, na kterém je i jméno a klubová příslušnost a samozřejmě ročník narození, se 
odeberete k prezentaci. Ta končí v 16:15. Startovné je 20,- Kč. 
Svoje věci si můžete nechat v druhé části tribuny (jste pořád nahoře, jen projdete nad horní řadou 
sedadel do druhých dveří). Pak se rozběháte a můžete na start. Toalety jsou také na tribuně, ale na 
zadní straně, je tam vstup pro atlety, ale pro závodníky jsou před i po závodě pochopitelně 
k dispozici.  
Věcí, které bych Vám chtěl sdělit, je dost. Zkusím sestavit běžecké desatero Narozeninové pětky.  

1. Startujte pokud možno v oddílovém triku. Tedy A-TOM, triko s Roháčem nebo nejlíp tričko 
z některého předchozího Přeběhu. 

2. Oblečte se míň než na venkovní pobyt, během se zahřejete. Chce to ale dlouhé kalhoty, 
tepláky, elasťáky – tedy pokud nebude více než 10 stupňů nad nulou. 

3. Startovní číslo mějte celou dobu závodu našpendlené na hrudi. 
4. Nenechte se vyprovokovat tempem skupiny, běžte podle sebe. Mnozí závodníci jsou lepší, ale 

to je normální, mnozí běhají celý život. Časový rozptyl je značný – loni vítěz kategorie do 39 
let 16:35, vítěz kategorie nad 70 let 43:02. 

5. Závod nevzdávejte! Výjimkou jsou skutečné zdravotní problémy, kolaps nebo zranění. Není 
ostuda běžet pomaleji, ale je ostuda vzdát, pokud nebyl skutečný důvod. 

6. Po závodě sundejte a vraťte číslo a špendlíky. 
7. Těsně po závodě se nehemžete okolo doběhu. Vyklusávejte mimo trať. Jinak ztížíte situaci 

rozhodčím, kteří neví, že už jste proběhli, a mohli by Vám zapsat cílový čas podruhé. 
V\stoupejte schody a vraťte se vnitřkem tribuny. 

8. Po závodě se převlečte do suchého. Každý 
se zpotí, tělo chvíli hřeje, ale pak se do Vás 
dá zima. V lese někdy bývá i sníh. 

9. Po skončení závodu se spojte s ostatními a 
absolvujte zbytek oddílové schůzky – Vaši 
rádcové upřesní. 

10. A na závěr – pokud jste fanoušci Rytířů 
Kladno (Zdravím KoFólika) nebo jen lokální 
patrioti, pamatujte, že od 18 hodin začíná 
na Zimáku play off – tedy pokud se Kladno 
umístí do 4. místa. Takže peníze, lístek 
z předprodeje a modrobílé šály s sebou! 

Tak jsem to desatero dal dohromady. Já tam určitě budu, po závodě asi skočím domů do vany, abych 
byl na tu hokejovou slávu nachystaný. Těším se na Vás! Hop   
 



Mayrau  

Zdravím vás, Rohatí Roháči! 
 
V sobotu 12. 1. jsme se vydali do dolu Mayrau, který je kousek, takže ho určitě všichni znáte. 
Sešli jsme se v Rozdělově u kostela a já se Zdendou (Zbyňdou) jsme podle mapy vedli 
skupinu. V lese jsme si dali pauzu, rozdělili se do skupin a postavili tři krásné sněhuláky 
(Vlastně čtyři, jeden měl jako bonus mini sněhuláka). Když jsme došli na Mayrovku, tak jsme 
se najedli a šli na prohlídku, na které jsme se určitě dozvěděli mnoho nového. Pak jsme ještě 
chvíli poseděli a vydali se na zpáteční cestu, kterou se mnou tentokrát místo Zdendy vedl 
Jára z menší družinky. Aby jsme se nenudili, ještě jsme si zakoulovali. Pak jsme se rozloučili a 
každý se vydal svou cestou domů. 
  
Max 

Opárno 

Ahoj všichni,  
Většinu z naší víkendovky jsem 
napsala již v úvodu na stránce pro 
rodiče a kamarády, takže teď tady 
dám hlavně fotky, abyste nám všichni 
mohli závidět. ;) Jinak jsme ještě pekli 
chleba a Slanderman na Opárně byl 
také skvělý.  
Péťa 
 
 
 

 



Steinbach 

Třetí víkend v lednu se skupina starších Roháčů 
vydala za německými kamarády do Steinbachu 
kousek za hranicemi. Vyjela dvěmi auty z Kladna 
v pátek 18.1. odpoledne ve složení: 
Skupina A: Jára, Kuba Jakub a Honza L. vozem 
Škoda Fabia I 1.4 16V 55kW standartní výbavy 
Skupina B: Lucka V., Pepa a Martinka vozem 
Škoda Octavia I 1.8 20V 92kW nadstandartní 
výbavy 
Skupina A měla za cíl Opárenský mlýn, kde se 
měla srazit sejít se skupinou C ve složení Boci, 
Helča, Vojta a Rozárka s vozem Škoda Octavia II 
2.0 TDI 4x4 103kW. Tak se po necelé hodině v 
Chotiměři čekání na skupinu C i stalo. Skupiny A 
a C se tedy vydaly směr hranice ČR/DE kde měli 
mít sraz po předchozí telefonické dohodě se 
skupinou B. Na hranicích se nám po několika 
dalších telefonátech a přejíždění po 
benzínových stanicích podařilo setkat všechny 
tři skupiny. Následoval jen kratší přejezd do 
Satzungu kde jsme zaparkovali a přesedlali do běžek a bobů. Za svitu čelovek a s batůžkem 
na zádech jsme vyrazili směr horská chata Wilder Jäger. Večer jsme s němci zpívali, povídali, 
povečeřeli německá tradiční jídla, ochutnali jejich výborné kysané zelí a náš i jejich domácí 
alkohol. V sobotu ráno jsme posnídali čerstvé pečivo, pro které skupina dobrodruhů za 
časného rána jeli do místní pekárny. Dnešní plán byl dojet cca 10 km do Výsluní za hranicemi  
v Čechách, kde jsme přijali pozvání od Volkera na oběd v jeho  krásném domu u nádraží, 
který Volker předělává. Po jídle jsme se podívali jak stavební práce postupují a pomalu se 
chystali zpět. Rozloučili jsme se skupinou C, která už jede domů a běžkovali zpět na Wilder 
Jäger. Večer jsme uvařili naše české uzené maso s brkaší a opět proběhla mezinárodní 

výměna alkoholických nápojů. V 
neděli ráno jsme poklidili, umyli 
našpiněné nádobí a po 
srdceryvném rozloučení se rozjeli 
zpět k autům a komletní skupina 
A a B se sjela ve Slaném na oběd 
v restauraci. S plnými bříšky 
následoval jen přesun na Kladno 
k Járovi na oddílový Parlament. 
Po Parlamentu jsme se rozešli 
každý k sobě domů (kromě Járy, 
který toto již neměl zapotřebí). 
Tak zase za rok... 
 
Jára 



Madlenčiny rozpravy s Fórkem (r. 2015) 
 
 
Všechny vás zdravím ze severní redakční sekce, 

Máme za sebou první měsíc nového roku. Doufám, že všichni úspěšně, ve zdraví. 
Vzhledem k tomu, že mé klouby už tolik nové nejsou, byla jsem na nějakou dobu omezena v 
pohybu a nestihla jsem tak pro vás zpracovat zbrusu nový rozhovor. Jak se říká: "Opakování 
je matka moudrosti.", něco na tom bude a tak si pojďme připomenout jeden ze starších 
rozhovorů. Kolik se toho asi za těch pár let změnilo? 
 
Ahoj Fórku. Pojď si zavzpomínat na mladý časy u Roháčů. Jak ses dostal k oddílu? 
V podstatě na základce proběhl nábor, kdy chodila třídama Helča ještě s někým a rozdávali 
letáčky. Já jsem se šel potom na základě toho letáčku podívat na nějakou první zkušební 
družinovku a už jsem tam pak zůstal.  
 
Takže Tě to chytlo hned? 
Vlastně jo. Taky jsem tam znal ještě Míru 
Komorouse, takže jsem tam nebyl úplně sám. 
 
První akce, na kterou jsi vyjel? 
Mám pocit, že to byla nějaká zápočtovka na 
Slovensko. Možná Slovenskej ráj, asi v 98.roce, 
ale přesně si to úplně nepamatuju.  
 
Hodně lidí si psalo cancáky a nějaký deníky z cest. Měl jsi něco takovýho,kde bys osvěžil 
paměť? 
To já na ty zápisky nikdy nebyl. Našel jsem nějakej starej zápisník z družinovek, kde mám 
různý stopy a souhvězdí, ale o cestách tam toho moc nemám. 
 
Co Tě tak nejvíc bavilo?  
Ty jo, myslím, že mě vždycky hodně bavilo uzlování a to ježdění. Akcí bylo hodně, třeba i dvě 
měsíčně, takže mě bavilo vyjíždění na akce, kamkoliv. Taky Poustmen uměl zaujmout. 
Pamatuju si, že jsme měli taky nějaký družinovky v Motyčínským lomu, dokud ještě nebyl 
zasypanej a Poustmen to tam prolejzal a ukazoval nám různý tajný chodby, což mě bavilo, 
když jsem byl malej. 
 
A kolik Ti bylo? 
No, mám pocit, že mi bylo asi devět a deset. Že to bylo nějak dva roky před tím, než jsme se 
přestěhovali do Března. Potom jsem vlastně pokračoval v oddíle tak, že jsem jezdil na letní 
expedice, občas nějaká zimní a Hrádek. Ať už Vánoce, nebo pracáky, potom jako starší. 
 
Takže Ty jsi vlastně tak od jedenácti nechodil na družinovky, ale zúčastnil ses větších akcí? 
Přesně, já jsem nebyl družinovkovej a v jedenácti, dvanácti letech se jen tak nesebereš a 
neodjedeš od Boleslavi do Kladna, tak jsem se zúčastňoval jenom dlouhodobejch akcí. 
 
 



A pamatuješ kolik Ti tak bylo, když ses poprvé sebral a sednul na vlak, že jedeš někam na 
akci? 
Mám za to, že v nějakejch 14 jsem jel takhle do Kladna a pak jsme jeli někam na víkend. I 
když jsem vlastně z Března do Boleslavi jezdil denně do školy, ale delší vzdálenosti jsou něco 
jinýho. 
 
Rodiče se o Tebe nebáli? 
Ne, ne. Rodiče se asi nejvíc báli, když jsme bydleli ještě 
na Kladně a měli jsme celoroční hru, tuším, že to bylo 
s Vontama. Jednou jsme měli nějakou večerní etapu, 
potom všichni sedli na autobusy a odjeli každej domu.  
My jsme tenkrát dojeli ke gymplu, já jsem se nějak 
blbě zorientoval a vyrazil jsem na druhou stranu a pak 
jsem přijel asi o dvě hodiny později, tak v jedenáct. To 
byli už naši nervní, protože to bylo v tom období, kdy 
se ztratila malá holčička u vodárny a pak jí našli pod 
betonama, tak si naši mysleli, že mě někdo unesl a 
měli v hlavě děsivý scénáře. Já šel přitom jenom na druhou stranu od autobusu. 
Tenkrát to naši nějak řešili s Poustmenem, kterej dostal trochu vynadáno, ale vyřešilo se to 
nakonec v pohodě. Jen jsme potom nahlašovali asi půl roku příjezdy z akce raději na později 
a ještě jsme hráli třeba v klubovně hry, než si pro nás rodiče přijdou, abychom neměli pozdní 
příjezdy. Ale jinak to bylo v klidu. Naši byli vůbec vždycky v pohodě a věřili oběma stranám. 
Třeba si pamatuju letní expedici Suchý mlýn, kde pořád pršelo a všichni měli všechno mokrý. 
Hodně lidí si tenkrát odvezli rodiče raději domů a naši se taky přijeli podívat. Byli s námi celej 
den, pak s námi ještě povečeřeli a úplně v klidu pak jeli domů a nechali mě tam s klidným 
srdcem.  
 
Kdy ses z toho Března vrátil do Kladna? 
To bylo, když jsem dokončil gympl. Hlásil jsem se na vejšky do Prahy a šel jsem na chemárnu. 
Tam byl dojezd z Března asi 45 minut, takže mi nechtěli dát kolej a dávali tam nějakou 
náhradu, což byl hotel Luna na Proseku. To byl docela ostrej hotel, protože byl levnej a tím, 
že to bylo levný, tak se tam scházely všechny možný nájemní síly z východu. Tam se nedalo 
učit, spát a moc fungovat, protože tam bylo pořád hodně živo, takže jsem zůstal asi půl roku 
a potom jsme se dohodli s našima, že se vrátím do Kladna. 
Po roce jsem s vejškou skončil a nastoupil jsem do práce. 
 
A kdy ses vrátil aktivněji k oddílu? 
Asi v tý době, kdy jsem se vrátil zpátky na Kladno. I když jsem nikdy neměl ambice vést 
družinku, takže spíš když bylo potřeba někde něco zařídit. Myslím, že k těm Vánocům jsem 
vždycky něco pomáhal a tak. Aktivně jinak nijak do programu nepřispívám. 
Nemáš náhodou taky trochu na starosti oddílový stránky? 
V podstatě technicky zaštiťuju náš web. Hosting, doménu a ten systém na kterým to běží. To 
jsme nedávno, asi před necelým rokem, nahodili s Hopem a Skupem nový stránky.  
 
A na těch starých stránkách ses taky nějak podílel?  
No, to už byly vlastně druhý starý stránky. Vývoj webu byl ten, že ho dělal Hop. Nějakou 
chvíli to valil na volnym, to se potom přehodilo na ten nejstarší systém a teď jsme v 
moderním systému. Třeba jsme byli schopní vytvořit kalendář, kterej se nám synchronizuje s 



akcema a vzkazník, kde se dobře dohledávají komentáře. Já dělám tu technickou stránku, 
občas jsem si napsal nějakej článek, ale nejvíc se o to stará Hop a teď taky Skupik. 
 
Koukala jsem, že ale taky nahráváš Horáce do archivu? 
No, ty starý čísla jsem nahrával já, ale teď už to taky dělá Hop, a když to někdy výjimečně 
nestihne, tak to nahraju já. Taky ladí fotogalerie, kdy vyhledává fotky ze vzkazníku, co tam 
kdo nahraje a dává je ke článkům a tak. 
 
Dobře, tak zpátky k zábavě. Ty jsi taky inklinoval k horolezcům, nebo se pletu? 
No, já jsem asi dva roky lezl, když jsme bydleli u Boleslavi, asi poslední dva roky na gymplu, 
ale nemělo to přímou spojitost s kladenským kroužkem horolezců. Bavilo mě to, to jo. Teď 
poslední dobou se zase snažím trochu aktivně lézt, tak dva, možná tři roky. 
 
Jezdíš na akce s oddílem? 
Tak, snažím se. Třeba teď jsme dělali akci pro veřejnost, tam jsem byl, pak jsem byl na 
jednodenním výletě do zoo v Děčíně a tak, na těch jednodenních akcích. Tam je i velká účast 
dětí, což člověku zvedne náladu, protože na delších akcích se nám nějak nedaří velký účasti 
dosáhnout. Děti chodí na družinovky, což je super, ale už se nedaří je dostat na delší akce. 
Přemýšlíme už nějakou dobu o tom, proč to tak je, ale vlastně jsme na nic nepřišli. Takže se 
snažíme dělat kratší akce, než si kazit náladu na víkendové akci, kam nikdo nejede. 
 
Máš nějakou akci, která v Tobě zanechala hodně silný dojem? 
Mně se hrozně líbila letní expedice na téma Pán prstenů, kde jsme hráli jakoby zjednodušně 
Dračí doupě. Byl to puťák, kde jsme na konci bojovali proti zlu a bylo to fakt super. Bylo 
udělaný tak, že polovinu lidí odvedli, jakože je unesli. Vtipný to bylo v tom, že naše polovina 
měla spoustu jídla a jejich polovina měla zase vybavení, takže my jsme měli co jíst, ale 
nemělli jsme pod čím spát. To bylo napínavý. My jsme je hledali a pronásledovali, což se nám 
nakonec podařilo, je vystopovat a oni za námi chodili, že za jídlo nám řeknou informace, kde 
najdeme nějaké věci z vybavení, takže jsme měli takovej výměnnej obchod. 
A nejsilnější zážitek pak pro mě byla závěrečná bitva, kdy já jsem byl válečník, a neuměl jsem 
číst. Na louce tam byly rozmístěný kameny s runama, takže já jsem mohl ten kámen vzít a 
donést hraničáři do tábora, aby přečetl, co je tam napsáno. No, a já jsem pořád nemohl najít 
žádnej kámen, kterej by se dal unýst, protože to bylo všechno na balvanech. Potom jsem 
našel konečně kameny, co se daly nosit. Jeden jsem vzal, vyběhl jsem do lesa a tam na mě 
vyběhl Robik ze tmy, honil mě tam po lese. Čelovky jsme tenkrát ještě moc nevedli, takže 
jsme se tam honili úplnou tmou, já jsem vyběhnul na louku a tam po mně Robik hodil svojí 
sukovici, trefil mě dozad, takže jsem se natáhnul, zahodil jsem kámen a zase jsem neměl nic 
(smích). To bylo nezapomenutelný. 
Pak ještě expedice Banát, kde mě kousnul pes, takže jsme tam naháněli pojišťovnu a 
nemocnice v Temešváru, kde nakonec měli vakcínu proti vzteklině, takže šlo jen o to se tam 
nějak dostat z těch hor, po kterých jsme chodili. Jezdili jsme tam taxíkama, což naštěstí 
všechno platila pojišťovna a pak jsme vždycky po návratu z nemocnice hledali zbytek skupiny 
na hřebenech, abychom se připojili. To byl taky silný zážitek. 
 
A kde jsi všude byl, třeba i na vlastní pěst? 
No, já jsem cestoval docela hodně. Často jsem jezdil do Švýcarska na ferraty, to mě bavilo. 
No, a když jsem pracoval na letišti, tak jsem měl možnost levných letenek a občas jsem si 



udělal výlet jen tak na víkend. Třeba jsem se byl podívat v Oslu, nebo v Moskvě. A rozhodně 
nedoporučuju jíst v Moskvě pirohy. :-) 
 
Takže máš fotky z cest? 
Mám. Ze začátku jsem fotil hodně, ale postupem času jsem přešel k tomu, že spíš chci prožít 
ty okamžiky na místě a občas si někdy vyfotím jednu, dvě fotky jako vzpomínku. 
 
Ještě se tě zeptám, co bys doporučil, že by měl mít člověk s sebou na vícedenní akci, aby 
přežil? 
Spoustu ponožek a obecně spodní prádlo. Trička stačí dvě, nějaký kalhoty, pak rozhodně 
karimatku a spacák, vždycky dobrý kvalitní boty, dobře seřízenej batoh. Ono je těžký 
doporučit něco takhle obecně, takže možná je taky zásadní, co určitě nebrat. Určitě, když si s 
sebou vezmu nějakou věc, kterou ani jednou nepoužiju, tak bych jí příště nebalil. Asi taky 
dobrá nepromokavá bunda, i když jsem zjitil, že mnohem lepší je deštník. Když prší, tak ti 
nenaprší mezi záda a batoh. Protože i když máš nepromokavou bundu a pláštěnku na 
batohu, tak ti pořád teče voda po zádech a pak nasakuje do batohu, takže jakmile přestane 
pršet a ty sundáš pláštěnku, tak máš okamžit mokrý záda. Deštník se mi teď osvědčil na 
výsadku. Takže možná deštník, no. :-) 
 
Ještě poslední věc, co bys popřál Roháčům? 
Já bych popřál, aby to šlo aspoň furt stejně, jako to jde a do příštího roku alespoň stejný 
odhodlání, čím větší, tím lepší. Moc bych si přál, kdyby se někdy povedla i třetí družinka a 
vyšší účast na vícedenních akcích, protože to by ty lidi povzbudilo a líp by se ty akce zase 
dělaly a pořádaly. Takže to bych popřál. 
 
Díky za Tvůj čas a za povídání. 
 

Starší družinka – Já bych neměnil 

V lednu jsme se na družinovkách naučili rozeznávat stopy a zjistili jaké existují druhý 
ohňů.Bohužel jsme si žádný nezkusili venku zapálit. Dost jsme si pohráli ale také vyzkoušeli 
svoje všeobecné znalosti ve skvělé hře Fištroniáda, která potrápila mysl nejenomu z nás. 
Třeba kolik je 347472x89, jakou hustotu má  Wolfram a nebo kolik nohou má Stone 
Centipedes.  
Dobrá, takové otázky jsme v našem kvízu neměli, ale otázky praktické, typu, podle čeho se 
jmenuje oddíl, jaké máme v Česku národní parky a nebo vyjmenovat co má být v KPZ, tak 
takové už ano.  
Schválně jestli i vy znáte odpověď.  
A na poslední družinovce jsme si zahráli lehce vylepšenou kimovku, která nám procvičila 
paměť. A pak jsme se museli společně domluvit a rozhodnout, komu transplantujeme srdce, 
což tedy nakonec dopadlo úspěšně.  
Takže to je za naši družinu opět vše. 
Kuba Jak 



Jak chodíme do oddílu 
 

Máme za sebou úspěšně první pololetí činnosti oddílu v tomto školním roce. 
V porovnání s loňským rokem máme stejný počet akcí. Bohužel, ale klesá účast. 
Pokládám si otázku, čím to je? Nabízíme snad program, který není zajímavý? 
Nebo je snad akcí moc a pak je potřeba volit mezi akcemi? Budu rád, když nám 
pomůžete na tuto otázku odpovědět. Velmi mě zajímá Váš názor.  
Pro organizátora akce, je vždy potěšující, pokud na akci jede více dětí. Pak se dá 
vytvářet zajímavější program a více to pomůže stmelit kolektiv.  
Nejlepší vždy získávají šek na slevu z akce. A jak to dopadlo nyní? Podívejte se. 

1. Jan Mourek    79% - sleva 500,-Kč z akce 

2. Bára Hofmanová  76% - sleva 300,-Kč z akce 

3. Martina Synková  73% - sleva 100,-Kč z akce 

Jakub Slovák  73% - sleva 100,-Kč z akce 
Jára Větrovec  73% - sleva 100,-Kč z akce 
Tomáš Trávníček  73% - sleva 100,-Kč z akce 

7. Máca Záňová  72%  

8. Zdeněk Skřivan  70% 

9. Tomáš Musil  67% 

10. David Záň   66% 

11. Anička Hajníková  63% 

12. Anežka Herinková  60% 

13. Adam Hofman  57% 

14. Max Kříž   52% 

15. Tomáš Gráf   50% 

16. Jan Vostatek  48% 

17. David Macourek  45% 

Michal Ipser   45% 
19. Jakub Modroch  44% 

20. Ondra Hrubý  42% 

21. Jára Kohlíček  39% 

22. Lenka Vachalcová  38% 

23. Jan Sýkora   36% 

24. Martin Sládek  35% 

25. Vojta Kohlíček  30% 

Skupik 



Výherní tajenka 

Vééélká osmisměrka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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



Oslavenci v únoru 

10. 2. bude o rok starší Michal Tůma 
22. 2. dostane hobla Max 

28. 2. slaví narozky Honza Mourek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oko 
 

Kdo?  Brigády a výběry Konečný stav (Kč) 

Jára  172 
Pepa  28 

Honza L.   352 

Skupik  50 
Anička  1120 

Syky  145 
Bára H.   178 

Zdeněk   200 
Tomáš T.   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, Max, Hop, Martinka, Lucka, Jára, 
Kuba 

Uzávěrka dalšího čísla: 22. 2. 2019 
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 

Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  
Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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