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Plán akcí 

14. - 16. 6. - Závěrečná akce 

19. 6. – Sledování filmu z Přeběhu (18.45 na Spirále)  

29. 6. - 7. 7. Letní expedice 

  

 
 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Co jsme dělali v květnu? Stalo se toho hodně. Hned na začátku měsíce 

nás čekal Přeběh, největší akce tohoto roku. Doběhli jsme s velkou slávou až do 

Chorvatska k moři. Po doběhu jsme se vykoupali v moři a udělali jsme si 

procházku skrz město. Pokud budete chtít, tak se můžete přijít podívat na film, 

který z této cesty vznikl.  

V sobotu 18. 5. jsme s rodiči vyrazili na Budeč. Počasí nám přálo a všichni 

zvládli celý výlet bez obtíží.      

V červnu vyrazíme na závěrečnou akci, kde zhodnotíme celý rok a 

ukončíme celoroční hru. A na konci června nás čeká tábor. Doufám, že vaše 

dítko jede s námi.  

Přeji vám hezké prázdniny a spoustu skvělých zážitků.  

Péťa 



Lex Stříbrné hory 2019 

Jestli s námi chcete jet na letní expedici, tak máte poslední možnost se 

přihlásit. Neváhejte ani chviličku a odevzdejte přihlášku. Co zde zažijete? No 

přece spoustu zábavy. Zahrajeme si spoustu her, poznáme nové kamarády a 

půjdeme spolu na výlet. Téma této expedice je Pohádkový les plný strašidel, 

které čekají na to, až jim někdo pomůže s jejich problémy. No a jak jim 

pomůžeme? Budeme muset projevit určitou ctnost, ale tak jednoduché to 

nebude, protože v Pohádkovém lese je spousta nástrah. 

 

Termín LEX: 29. 6. - 7. 7. 2019 
Schůzka k táboru: 5. 6. 2019 v 18:30 na Spirále 
Přihlášky i s penězi prosím odevzdejte do 5. 6. 2019 
Cena: 2000 Kč 
Co s sebou: 
• Plavky 
• 1x tenisky 
• 1x pohorky 
• 1x Sandály 
• Kletr 
• Karimatka 
• Spací pytel 
• Dostatek spodního prádla a ponožek 
• 4–5x tričko 
• 3x kraťasy 
• 1–2x mikina 
• 1x lehká nepromokavá bunda, případně i pláštěnka 
• 1x dlouhé kalhoty 
• Sluneční brýle, kšiltovka, opalovací krém 
• Kapesníky 
• Oblečení na spaní 
• Šátek, uzlovačku, zápisník a tužku, Codex, KPZ 
• Hygi-potřeby (kartáček, pastu, sprchový gel a toaletní papír) 
• Kapesné 
• Doklady (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny (alespoň kopii) 
• Užívané léky 
• Lžíci, plecháček, misku nebo ešus 
• Případně společenské hry 
• Nedělní svačinu a oběd 
• Dobrou náladu 
• Hudební nástroj  

Martinka, Kuba Jakub a Jára 



Starší družinka 

Tento měsíc jsme se zabývali morseovkou. Napřed jsme si zapsali 

jednotlivá písmenka a k nim jejich znak a nápovědu v podobě slova. Pak jsme se 

snažili zachytit vypískané znaky a zapsat si je. Následně jsme se snažili celou 

šifru vyluštit. Naší nejoblíbenější hrou tohoto měsíce byl Jelen. Hráli jsme, ale i 

spoustu jiných her například bitvu s tenisákama a štítama. Jednu družinovku 

jsme hráli i hry v přírodě. 

Závěrečka 

Milí Roháči, pojeďte s námi na závěrečku, která se uskuteční v České Lípě. 

Ubytovaní budeme v asociační chalupě. Během soboty si zahrajeme hru po 

městě a také si město prohlídneme. V neděli si zhodnotíme uplynulý rok a ještě 

si zahrajeme pár her. Dále se můžete těšit na vyvrcholení celé celoroční hry. A 

co je naším cílem? No přeci jak jsme zjistili na oddílovce, tak musíme doručit 

balík naší běžeckou poštou, ale má to háček nevíme komu. I tohle budeme 

muset během závěrečky zjistit, abychom poslední zakázku splnili. Takže neváhej 

a pojeď s námi!! 

Termín závěrečky: 14-16. 6. 2019 

Cena: 500Kč 

Sraz: 14. 6. 2019 v 16:00 na ČD Kladno 

Návrat: 16. 6. 2019 v 18:10 na ČD Kladno 

Peníze a přihlášku prosím odevzdejte svému 

rádci do 12. 6. 2019 

  

 



Madlenčiny rozpravy 

Vítáme poslední měsíc školního roku a tak mě napadá, jestli se na prázdniny těší víc žáci a 
studenti, nebo učitelé. Co myslíte?  
Tohle samozřejmě není téma našeho rozhovoru s Honzou Lukackem, který se lví silou podílel 
na přípravě květnového přeběhu. Čtěte dál a uvidíte, o čem jsme si s Honzou povídali. Nutno 
říct, že tentokráte zase prostřednictvím Messengeru. Už se těším na další osobní setkání, 
někde v akci na akci.  

 
Milý Honzo, jak a kdy ses připojil k oddílu? 
 
K oddílu jsem se připojil v září 2008. Tehdy jsem měl 
už asi půlroční pauzu od fotbalu a rodiče chtěli, abych 
někam chodil. Jejich volba padla na Roháče, řekl 
bych, že největším důvodem bylo to, že to byl asi 
nejlevnější kroužek. Na první oddílovce jsem se hned 
potkal se Štěpánem Slavíčkem, kterého jsem znal 
právě už z fotbalu, se kterým jsem se teda hned začal 
bavit. 
 
Vzpomeneš si, která byla první akce, které ses 
zúčastnil? 
 

V říjnu jsem hned jel na výlet do nějakýho muzea do Prahy (technickýho? Nevím.) a na konci 
měsíce hned na tradiční zápočtovku, která byla v Rovensku pod Troskami. Z tý si pamatuju 
snad jen to, že mě hrozně bavila, a tak jsem teda tady. Taky jsem tam získal zvířátka, který 
jsme tam dost plnili. 
 
Máš nějaký nezapomenutelný vtipný zážitek? Odkud? Povyprávěj nám. :-) 
 
Těch je. Nejvíc mi v paměti utkvívá zážitek z nějakýho 
jarmarku na Hrádku, mohlo mi být, tak kolem dvanácti, 
třinácti. Tam jsme každý ráno s klukama (Danem, Sykym, 
Pepou, Adamem Vidunou) vstávali každý ráno dost brzo, 
abychom bez rušení vedoucích mohli prolejzat různý 
zákoutí. Napadl nás takovej super nápad vylézt úplně až 
nahoru na palác. Cesta nahoru byla parádní, užívali jsme 
si tam výhledu, no postupně už nás to omrzelo a byl čas 
na to slézt dolů. Kluci všichni slezli v pohodě, jenže já 
tam nějak zůstal nahoře, prvním krokem jsem vůbec 
nemohl nahmatat, kam šlápnout, což už mě po 
několikátým pokusu vyděsilo a tak jsem tam teda zůstal 
nahoře a nemohl dolů. Kluci zespoda vymýšleli, jak to 
udělat, abych slezl, ale zároveň jsme nepotřebovali 
vedoucí. Tak první sehnali ve srubu nějaký molitany, asi abych měl měkčí pád. Když ale ani 
tahle morální podpora, že spadnu do měkkýho, nepomohla, museli vymyslet něco jinýho. 



Vzpomněli si, že ve srubu je i žebřík. Když pro něj šli, začalo to připadat divný už i Láďovi. Ten 
nakonec přišel s klukama a pomohl mi dolů. Tehdy to moc vtipný nebylo, ale pro mě je to asi 

nejsilnější a dneska už i nejvtipnější zážitek. Od tý doby už 
tam nelezu. 
 
Teď v květnu jste úspěšně běželi přeběh. Co je nej 
náročnější na přípravě takové akce? 
  
Úplně všechno. Nevím, jak to přišlo Pepovi, ale pro mě bylo 
nejnáročnější najít místa, kde může zastavit autobus. 
Zejména ve větších městech. Nakonec zjistíš, že na 
polovině těch míst to stejně nejde. Jinak s moderní 
technikou není problém sestavit trasy a rozvrhnout 
jednotlivý skupiny, i když je to práce na dlouhý večery. A 
zajištění sponzorů. To jsme dle mýho názoru hodně 
podcenili a hlavně se k tomu nikdo moc neměl, ale nakonec 
jsme měli dost jídla i suplementů. 

 
Jsi s průběhem přeběhu spokojen? 
 
Se samotným průběhem Přeběhu jsem spokojen hrozně moc. Na celý akci celá parta tahala 
za jeden provaz, neustále vládla dobrá nálada. Snad jen s počátečními zmatky, kdy jsme hned 
druhou etapu předávali úplně jinde, než bylo původně v plánu, jsem nebyl spokojen. Jinak 
všechno naprosto suprový. 
 
Čemu v oddíle, kromě přeběhu věnuješ svůj čas a energii? 
 
No, upřímně, kromě Přeběhu to nic nebylo. Vzal jsem si na starosti celoročku, ale osobně 
vnímám, že jsem v ní dost selhal, přecenil jsem se. Už toho na mě bylo moc a bohužel nejvíc 
to odnesla právě celoročka. Družinku teď nevedu, ale samozřejmě se snažím jezdit alespoň 
na části akcí a přispívat svými chytrými řečmi na parlamentech. 
 
Je něco, co bys v Roháčích rád změnil? A jak?  
 
Ano, rád bych, ale začínám si myslet, že to už nijak nikdo neovlivníme. Aby jezdilo více dětí na 
akce. Už několikátým rokem se nedaří dokopat děti (a jejich rodiče), aby s námi jely. Začínám 
mít pocit, že už jsme zkoušeli všechno, ale výsledek nikde. Jejich vedoucí jezdí, rádcové dávají 
o akcích vědět dostatečně dopředu a není to jen v jednom mailu či SMSce. Osobně už moc 
nevím, co s tímhle dělat. Je to zoufalství. Jsou i další věci, ale ty si nechám na parlamenty a 
nebudu je rozebírat takhle v Horáci. 
 
Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v báglu žádného Roháče?  
 
Tak začnu samozřejmě karimatkou a spacákem. Určitě oblečení, nůž, čelovka, lžíce, dostatek 
vody. Pokud se jede ven, do přírody, beru na spaní hamaku. Nedávno jsem si nad ní koupil i 
plachtu, takže už ani nezmoknu. Potřeba je spousta ponožek. Samozřejmě hygi potřeby, ale 
na víkendovku snad ani potřeba nejsou ne? Peněženka s dokladama a penězma. Nikdy 
nevynechávám šátek, to je extrémně univerzální věc. Mapu. Taky si vždy beru knížku, i když s 



Roháčema je často nepotřebná. 
 
Kromě oddílu určitě stíháš ještě spoustu dalších věcí. Jaké jsou Tvé největší koníčky? 
 
Suverénně největším je fotbal. Hraju už tedy jen sporadicky, ale začal jsem trénovat 
dorostence u nás na Kročehlavech. Dost jsem se v tom našel. Tyhle věci mě zajímaly od mala, 
jak postavit na zápas co nejlepší tým, jak co nejlépe trénovat. Opravdu mě to baví. A druhým 
největším koníčkem je cestování. Letos mě ještě čeká Irsko, Ukrajina a Portugalsko. Snažím se 
cestovat co nejlevněji, jsem chudý student. Celkově mě teda baví hodně věcí, ale tohle jsou 
teď dvě největší. 
 
Co bys vzkázal všem Roháčům?  
 
Asi takový tři bonmoty. První, aby si vždy šli za svým cílem. Druhej, aby nikdy nelitovali toho, 
co udělali nebo neudělali, toho jak se rozhodli. A do třetice, aby se na všem vždy snažili najít 
to pozitivní. Hlavně ten poslední, přijde mi, že spousta lidí nejen v Roháčích přemýšlí strašně 
negativně. A to je škoda. 
 
 
 
Moc děkuju za všechny odpovědi na mé všetečné otázky, a že ses s námi všemi podělil i o 
trochu svého soukromí. Ať se daří nejen v oddíle a ve fotbale. Držím palce, aby se podařilo 
nadchnout co nejvíc dětí (možná i rodičů) pro účast na akcích a ať se daří vidět stále to 
hezké. 
 
Prázdninám a expedici ZDAR! 



Oslavenci v červnu 

7. 6. oslaví narozky Tomáš M. 
15. 6. na závěrečce dostane hobla Anička 

24. 6. si sní dortík Adámek 
27. 6. bude slavit Máca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oko  
 

Kdo?  Počáteční stav Brigády a 
výběry 

Konečný stav (Kč) 

Jára 172 +2x300 brigáda lanáč 772 

Pepa 28  28 

Honza L. 352 +2x150 brigáda lanáč 652 

Skupik 50  50 

Anička 70 +2x50 brigáda lanáč 170 

Syky 145  145 

Bára H. 178 +2x250 brigáda lanáč 678 

Zdeněk 200 +2x200 brigáda lanáč 600 

Honza Mourek 200 +2x200 brigáda lanáč 600 

Tomáš T. 200 +2x200 brigáda lanáč 600 

Lucka V. 0 +2x250 brigáda lanáč 500 

Péťa S. 0 +2x300 brigáda lanáč 600 

Láďa 0 +2x150 brigáda lanáč 300 

Máca 0 +2x400 brigáda lanáč 800 

Kuba S. 0 +2x300 brigáda lanáč 600 

Martinka S. 0 +2x300 brigáda lanáč 600 

Max 0 +2x150 brigáda lanáč 300 

Anežka H. 0 +2x50 brigáda lanáč 100 

Lenka V. 0 +2x50 brigáda lanáč 100 

 

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Petra Sýkorová (p.sykorova1245@seznam.cz 731227959) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli: Péťa, Kuba, Jára, Martinka, Madla 
Uzávěrka dalšího čísla: 31. 8. 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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