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Plán akcí 

5. 4. Oddílovka 

18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce 

28. 4. Pochod za drakem 

8. - 12. 5. Přeběh 

18. 5. Výlet pro rodiče a děti 

14. - 16. 6. - Závěrečná akce 

29. 6. - 7. 7. Letní expedice 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Zdravím Vás do prvních jarních dní. Počasí se nám zlepšuje a vyrážíme 

běhat, na kolo a na procházky více, než jsme byli zvyklí v zimě. Všichni již pilně 

trénujeme fyzičku na přeběh. Je to tak, že?  

 Sice už je po uzávěrce, ale pokud byste byli rychlí, tak by se pro Vás místo 

v autobuse do Rijeky určitě našlo. Takže s námi vyrazte na Přeběh, určitě 

nebudete litovat. Další akcí, kterou máme naplánovanou, je Pochod za drakem. 

Doufejme, že nám vyjde pěkné počasí, protože procházka do Libušína je 

každým rokem oblíbenější a oblíbenější.  

 A co jsme dělali v březnu? Vyrazili jsme společně na hory do Jizerek. 

Hodně jsme běžkovali a vyrazili jsme i na Ještěd a obešli jsme nějaké rozhledny, 

které se nám moc líbily. Koncem měsíce jsme si mohli vydělat nějaké peníze na 

brigádě v lanáči, kde se nás sešel úctyhodný počet 14 lidí. Počasí bylo krásné, 

tak jsme strávili i nějaký čas u ohníčku a popovídali si.  

Péťa 

 
 
 
 
 

Přihlášky na akce 
 

POCHOD ZA DRAKEM 

Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Přeběh Termín akce: 8. 5. – 12. 5. 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: ……………..……………………….. 

 



Přeběh 2019 už je za rohem! 
Pokud dnešní vydání Horáce čtete ještě v den 

dubnové oddílovky čili 5. dubna, vězte, že do největší 

akce roku zbývá už pouze 33 dní. Přípravy 

momentálně vrcholí – traséři se ve volném čase 

zabývají jen a pouze tím, kudy nás naše roháčovské 

nohy ponesou. Sestavuje se itinerář, počítají se časy, 

měří se vzdálenosti. Stále každé pondělí a čtvrtek tvrdě 

trénujeme.  

Sejdeme se ve středu 8. 5. brzy ráno na Spirále. 

Ze Spirály odnosíme zásoby na cestu k autobusu, který 

bude jako vždy přistaven na parkovišti u Oázy. 

Autobus polepíme logy sponzorů a velkým nápisem 

„Run Across Europe 2019“ (jelikož v Česku se moc nezdržíme, rozhodli jsme se pro 

anglickou verzi). Rozdáme si přeběhová trika a kolem osmé hodiny ranní vyjedeme 

do Mikulova. V tomto krásném jihomoravském městečku s úderem poledne 

odstartujeme náš sedmdesátihodinový běh k moři. Za tuto dobu na naší cestě 

uběhneme zhruba 630 kilometrů.  

Jelikož nás zatím není plný dům (resp. autobus), máš i TY stále možnost se na tento 

jedinečný zážitek přihlásit! Stačí do 10. 4. vyplnit přihlášku, a i s penězi ji odevzdat 

svým rádcům nebo mně. Je tu i možnost elektronického přihlášení – v tom případě 

stačí zaslat mail s údaji níže na adresu lukackojan1999@gmail.com. Na předání peněz 

už se pak domluvíme. 

A teď už podstatné informace: 

Sraz: středa 8. 5. v 6:00 na Spirále. 

Návrat: neděle 12. 5. v poledních hodinách k Oaza Kladno 

Cena: 1500,- pro členy oddílu se zaplaceným zápisným; 2000,- pro členy oddílu bez 

zaplaceného zápisného; 2500,- pro účastníky mimo oddíl 

S sebou: občanský průkaz/cestovní pas/obojí, suplementy (banány, ionťáky, 

čokolády, …), alespoň dvoje běžecké boty, spacák, běžecké oblečení do všech 

podmínek (noc, déšť, zima, sníh?), reflexní vestu, plavky, případné léky, odhodlání a 

dobrou náladu. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na výše uvedeném emailu. 

Honza Lukacko 

Přihláška na Přeběh Evropy 8.-12. 5. 2019 

Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Rodné číslo (kvůli hromadnému pojištění): 

Adresa (taktéž kvůli pojištění): 

Velikost trička (př.: pánské L):  

Email: 

Telefon: 

Zdravotní omezení: 

mailto:lukackojan1999@gmail.com


Lex Stříbrné Hory 

Nemáte možnost si vzít v práci dovolenou 

a chtěli byste, aby Vaše děti zažily 

dobrodružství spolu s ostatními dětmi? 

Máme pro Vás řešení, přihlaste je na Letní 

expedici, kde zažijí spoustu dobrodružství, 

zábavy a najdou si možná i nové 

kamarády. Nemusíte se obávat, že by v 

noci zmrzly, protože na expedici budeme 

bydlet v malé chatě, ve které je k dispozici 

i sprcha a záchod, takže špinavé a 

neumyté celý týden nebudou. Potřebujete další důvod proč je na Expedici poslat? Stále Vás 

to nepřesvědčilo?  Tak si představte, že když je na Expedici pošlete, společně si s nimi 

zahrajeme spoustu her a některé i v noci. Nemusíte se obávat o jejich bezpečnost, o tu bude 

postaráno. Stihneme i pár výletů, na nichž se spolu podíváme na zajímavá místa v okolí. A 

jaké je téma Expedice? Pohádkový les plný strašidel a kouzelných bytostí. A to nejlepší 

nakonec, to je cena, kterou nikde jinde za tábor tak nízkou nezaplatíte! Věříme tomu, že už 

jste jistě všichni rozhodnuti, že na Letní expedici své děti pošlete, a proto neváhejte a vyplňte 

přihlášku a dejte jí svým dětem, ať jí odevzdají na středeční družinovce. 

 

Termín expedice: 29. 6. – 7. 7. 2019 

Cena: 2000 Kč 

Termín odevzdání přihlášky se zálohou 1000 Kč: 24. 4. 2019 

Termín doplatku: 29. 5. 2019 

Schůzka k táboru: 5. 6. 2019 

 

Martinka a Kuba 

 

 



Zex – Janov nad Nisou 

To bylo jednou na Kladně krásné, slunečné 

počasí, když se Roháčům zastesklo po zimě a 

vydali se na Zimní expedici do Janova. Všechno, co 

se dalo nacpat do aut, nacpali do aut, a jelikož oni 

se do aut nenacpali, nacpali se i se svými batohy 

do vlaku. Poté se nacpali do chaty a po zbytek dne se psychicky připravovali na týden plný 

dobrodružství, rozhleden, malých dětí, psů vraždících se navzájem a mražených jahod.  

Běžkovali jsme, zvraceli, znovu běžkovali, 

koupali se (vypadávali z tobogánu, Šachy?), jedli 

pizzu, užívali si nežádaných Kubových hudebních 

vložek, koukali na pohádky, výletili, vařili a jedli, 

nepili vodu, pokusili se trénovat na Přeběh, hráli 

zábavné hry (Jára byl kanec a svlékal se, 

vybuchovali jsme ve velkém, plavali a jedli se 

navzájem,..), prali se o palačinky a spoustu 

dalších, zajímavých činností.  

Příští rok již do Janova nepojedeme, protože běžkařské trasy umíme nazpaměť a 

Artura a minimoje (pro případ dalších vodních problémků) jakbysmet, ale bylo to boží! Za pět 

let ahoj!  Anička 

Brigáda v lanáči 

Ahoj všichni. 

Jak jistě víte, nedávno proběhla 

brigáda, na které jsme si všichni 

mohli trochu přivydělat, ale i 

pobavit se. I počasí nám naštěstí 

vyšlo přímo úžasně. Bylo krásně a 

svítilo slunce. A tak jsme začali 

hrabat listí a vozit ho do 

kontejneru. Po určité práci jsme si 

dali oběd, což byly brambory na ohni se solí a kečupem. Potom kdo chtěl, mohl si dojít něco 

koupit a šlo se pracovat. Na konec jsem já s Maxem a Honzíkem skončili u kontejneru a 

zvedali kolečka s listím. Došlo i na naše nové oblíbené slovíčka jako přesolený, nedostatečný, 

chvalitebný atd. Co mě překvapilo, bylo, že jsme to stihli za jeden den místo dvou. To je asi 

vše. Tak zase příště.  Barča 



Madlenčiny rozpravy 

Začalo nám jaro a tak doufám, že si ho všichni náležitě užíváte. Hlásím se ze severské 

redakční stáleseválecí sekce s dalším rozhovorem pro náš skvělý časopis. Tentokrát vše 

proběhlo díky moderním technologiím na dálku a musím se přiznat, že tentokrát mi 

odpovědi vehnaly úsměv do tváře a zamáčkla jsem i slzu dojetí. Ať se vám pěkně čte a mějte 

se jarně krásně. 

 

Milá Aničko, jak a kdy ses připojila k oddílu? 

K oddílu jsem se připojila v devíti letech z donucení mamky, která díky práci v Labyrintu o 

Roháčích věděla. Před první družinovkou jsem udělala pár scén o tom, jak tam nechci a po 

prvních deseti minutách jsem si to tady zamilovala, musím dodat, že za to dávám vinu hlavně 

Lucce V.  

 

Vzpomeneš si, která akce byla Tvá první? 

Vzpomenu a vzpomínám na ni ráda. Byla to Zápočtovka, ta Zápočtovka, na které nám ze dne 

na den začalo sněžit. Živě si pamatuju, jak jsem si přes noc nechala pohorky venku ze stanu, 

ráno je našla plné sněhu a následně brečela celou cestu v nich až k hospůdce, kde jsme 

rozhodli, že pojedeme domů dřív.  

 

Zavzpomínej na nějaký nezapomenutelný vtipný zážitek. Povyprávěj nám. 

Mám jich tolik, že se mi jeden konkrétní nechce vybírat. Ale jeden, na který asi nikdy 

nezapomenu je “Zážitek s teplou kaší”. To bylo na mém prvním Přejezdu (bylo mi tak 9, 10 

let, ale jistá si nejsem), kdy jsme měli úplně závěrečnou etapu. Bylo to kousek od 

ukrajinských hranic. Byla jsem úplně vzadu, když vtom jsme vjeli do nějakého komářího roje 

a někdo vepředu začal křičet něco ve smyslu “Komáři! Komáři! Jeďte zpátky!”. No, tak jsem 

se otočila a jela zpátky. Jela jsem dlouho, jela jsem rychle, a jak jsem záhy zjistila, jela jsem 

úplně sama. Celá skupina zabočila někam do pole a já zůstala na opuštěné cestě na hranicích 

s Ukrajinou úplně sama. Musím říct, že jsem zpanikařila. Jezdila jsem do roje komárů a 

zpátky, volala Honzise (myslím) a hrozně chtěla zpátky do autobusu (v tu chvíli mě ani 

nenapadlo chtít domů). Nakonec jsem se zkusila vrátit stejnou cestou, nevím, jak se mi to 

povedlo, ale povedlo se mi to a za pár dlouhých minut jsem už byla s našimi řidiči. Ti mi dali 

teplou kaši s teplým párkem a počkali jsme na ostatní. Ti měli kaši studenou. Hahaha.  

 

Čemu v oddíle momentálně věnuješ nejvíce času a energie? 

 

Spolu s Mácou vedu nejmladší družinku, takže nejvíce času věnuji meditaci a užívání si ticha 

:-). Nicméně, jak se dalo očekávat, nejvíce času a energie věnuji družinovkám a jejich 

přípravě (což mi teď trochu kazí škola). Snažíme se to vymýšlet tak, aby se děti něco naučili a 

dozvěděli a zároveň je to bavilo = bylo to proveditelné. Musím uznat, že nad tím netrávíme x 



hodin v kuse, ale kdykoli něco vidím nebo slyším, vyjede na mě v mysli otázka: nedalo by se 

to použít na družinovce? Takhle jsem si nápady na hry zapisovala během fyziky, večeře a i na 

rande jsem se musela omluvit a napsat si to do poznámek. :-D 

 

Co Ti oddíl přinesl? Co ses tam naučila a co Ti tam dělá radost? 

Tohle je hrozně těžká otázka. Oddíl mě formuje celý můj život a fakt nevím, co bych bez něj 

dělala a jaká bych byla. Naučila jsem se tady jak věci z osnovy (vaření, balení, uzle, přežití, 

mapy,..), tak i to, na co žádné osnovy neexistují. Věc, která mi pomohla a pomáhá asi nejvíc 

je vědomí, že když sedí skupina lidí okolo ohně, nebo spolu jde do kopce, nebo si vypráví 

příběhy ve spacácích... Nikomu nezáleží na tom, jak ostatní vypadají, kolik mají peněz a jaké 

značky (jestli nějaké) je jejich oblečení, ale na tom, jací lidé to jsou, a jak si s nima rozumí a 

tohle se snažím aplikovat i do mimooddílového života. A radost mi dělá hromada věcí! 

Hlavně asi momenty, kdy je vidět nadšení dětí od nás z družinky. A je jedno z čeho. Když za 

mnou David přiběhne a začne vyprávět o svých učitelkách, když někdo horlivě vymýšlí, co 

řekne rodičům, aby mohl jet na nějakou akci a jak se zbaví povinnosti jet k babičce, když se 

Adámek málem rozpláče, protože “To už jdeme domů?!”, když s Honzíkem rozebíráme, jak 

se vaří špagety a spousty dalších situací, když děcka opravdu o něco projeví zájem.  

 

Kterou akci si nikdy nenecháš ujít? 

Asi LEXku a akce typu Přeběh, Přejezd,.. (i když na Přechodu jsem nebyla, to mě štve 

dodnes). Pamatuju si, jak jsem si jako malá rušila všechny tábory s mými tehdejšími 

spolužáky, jen abych se pak mohla týden potit v Tatrách. :-D 

 

Čeho bys ráda dosáhla ve vedení družinky? 

Jako dlouhodobý cíl ve vedení chci dosáhnout toho, aby nám děti v oddíle zůstaly, vyrostly v 

něm a byly jím formovány a aby jim pomohl v čemkoli, čím si budou v životě procházet. Jo, a 

taky chci zažít moment, kdy se člověk, kterého jsem vedla, stane vedoucím. To asi budu 

taková ta “hrdá máma”. 

 

Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v báglu žádného Roháče? 

Chybět může, co chce, ta akce bude stejně super. Na víkendovku mě nenapadá jediná věc, 

bez které bych nedokázala jet. Kdybych ji měla funkční a doplněnou, napsala bych KPZ, ale 

takhle zmíním asi vodu a spacák.  

 

Je něco, co bys chtěla změnit? 

Hrozně moc věcí! Školství, globální oteplování, rasismus, ceny čokolády, velkochovy, a tak 

dále. Ale v oddíle.. jediná věc, co nám chybí, je motivace. Jak dětem, tak vedoucím. Neříkám, 

že všem! Ale když nejsou namotivovaní vedoucí, nejsou ani děti. A vedoucí mají spoustu 

důvodů a hlavně právo k tomu být nenamotivovaní. Já třeba nenacházím motivaci k tomu 

dělat většinu toho, co dělat musím a co dělám. Momentálně jsou Roháči výjimka, ale ne vždy 

tomu tak bylo. Takže to, co je potřeba změnit je asi doba a lidé tlačící na vedoucí. :-) 

 



Co bys vzkázala všem Roháčům? 

Drazí Roháči, s touhle otázkou mám z určitého důvodu hrozný problém. Jsme úžasná 

komunita úžasných lidí a nejlepší na nás je, že jsme každý úplně jiný a stejně dokážeme být 

úplně stejní. Takže, zůstaňte jiní. To je to, co nás dělá stejnými.  

 

Moc děkuju za skvělou spolupráci přes Messenger a těším se, až se zase někde potkáme. 

Ať se daří nejen s družinkou a ve škole, ale všude, kde se zrovna o něco snažíš. Měj se 

krásně. 

 

 

 
 

Starší družinka  

První týden v březnu jsme se, nejenom v naší družině, vydali na ZEX do Janova a 

užili si sněhu a běžkování. Ale to se určitě dočtete v samostatném článku. 

V naší družině jsme v březnu hráli spoustu her. A potom, jelikož je Jára 

vyškoleným zdravotníkem, řekli jsme si něco o zdravovědě. 

O předposledním víkendu jsme se sešli v lanáči a všichni jsme ho společně 

shrabali. Děti měli šanci vydělat si nějaký peníze na OKO.  

A nakonec jsme se také věnovali Kodexu a plnili si některá volná políčka.  

 

Kuba Jakub 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oslavenci v dubnu 

na apríla bude slavit Skupík 
8. 4. se narodil Honza Vostatek 
17. 4. bude o rok starší Weasy 

18. 4 na Velikonocích narozky oslaví Láďa 
20. 4. si dá dortík Luboš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oko 
 

Kdo?  Počáteční stav Brigády a výběry Konečný stav (Kč) 

Jára 172  172 
Pepa 28  28 

Honza L.  352  352 
Skupik 50  50 

Anička 70  70 
Syky 145  145 

Bára H.  178  178 

Zdeněk  200  200 
Tomáš T.  200  200 

Honza Mourek 200  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, Anička, Kuba, Martinka, Madla, Barča 
Uzávěrka dalšího čísla: 26. 4. 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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