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Plán akcí 

5. 10. výlet na Stradonicko – rozhledna Děd 

13. 10. Běh Járy Cimrmana 

20. 10. Den stromů 

25. - 30. 10. Zápočtová akce 

1. 11. Oddílovka 

8. – 10. 11. Vyzvědači 

30.11. výlet na rozhlednu Máminka 

20. – 22. 12. Vánoce na Hrádku 

11.1. výlet k Bubovickým vodopádům  

21. – 23. 2. Akce pro velké 

29.2. uvidíme Třtické rybníky 

6. – 15. 3. Zimní expedice 

28.3. Přes mlýny k cíly 😊  

9. – 13. 4. Oddílové Velikonoce 

16.5. vystoupáme na Louštín 

Začátek června - Voda 

Konec června – Závěrečka 

Začátek prázdnin – Letní expedice  

  



 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Od první oddílovky mnoho času neuteklo, a proto Vám tentokrát nepřinesu ani tolik 

nových zpráv. Můžete se ovšem těšit na zprávy o akcích budoucích. Hned zítra nás čeká první 

letošní jednodenní výlet. Potom pusťte Vaše ratolesti s námi na podzimní prázdniny, protože 

organizátoři už pilují program a bude to určitě skvělá akce.  Následují poté další a další akce, 

ale nechceme Vás zahltit.  

Jinak doufám, že se Vám začátek roku líbí a všichni už jste zaplatili zápisné. Co je ovšem 

ještě důležitější, tak už jste určitě všichni byli ve Středočeské vědecké knihovně pro razítko 

měsíce.  

Mějte se krásně.  

Péťa 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: zápočtová akce - Zalimem Termín akce: 25. – 30. 10. 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: ……………..……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Celoroční hra 
  
 Na první oddílovce jsme dostali skvělé deníky razítkáře. Tento měsíc máme získat 

především razítko ze Středočeské vědecké knihovny, které bylo vyhlášeno razítkem měsíce a 

dostaneme za něj nejvíce bodů. Více o oddílovce napsal za kluky Hop.  

Péťa 

První oddílovka 

Přinášíme povídání o první schůzce našeho oddílu. 

Letošní školní rok vychová z Vašich dětí pečlivé a svědomité úředníky. Ponese se totiž 
ve znamení razítek. :) Ukázala to už první hra, kterou pečlivě připravili Jára a Kuba. Nechám 
promluvit naše kluky. 

,,Běhali jsme v rozdělovském lese a sbírali razítka. Táta říkal, že v našem oddíle se 
prostě děti připraví na opravdový život, k němuž třeba běhání po úřadech a shánění 
příslušných razítek rozhodně patří. V lese bylo celkem 12 stanovišť. Měli jsme mapu a doklad, 
kam se otiskovaly jednotlivé obrázky. Stanoviště byly bodované od jednoho do dvanácti bodů 
podle vzdálenosti. Podívali jsme se na různá přírodní zákoutí, třeba k mříži u ústí kanalizační 
stoky. Nejvzdálenější bod byl u Jezírka v Libušíně. V mapě byl zakreslen i strmý sráz, kam jsme 
nesměli, protože by se tam dalo spadnout. Naše družina ve složení máma, táta, kluk a kluk 
Hopovi z tohoto srázu nejprve spadla a později ho vylezla zpět, ale to už jsme měli v průkaze 
cenné dvanáctibodové razítko. Také jsme si ověřili, že k Jezírku, kam jezdíme v létě nesmyslně 
autem i s cestou do garáže a cestou od parkoviště tak půl hodiny, je to klusem slabá 
čtvrthodinka. :) 

Nahoře jsme pak hledali osmibodový smrk, ale nakonec jsme se vrátili a stihli ještě 
tříbodové stanoviště u studánky. Pak už bylo vyhlášení a dostali jsme také Deník razítkáře a 
časopis Horác. Poté nás již čekala cesta domů. Moc se nám to líbilo a třeba se zase někam 
podíváme.  

Vojta a Péťa 

 
 
 
 
 
 
 



Běh Járy Cimrmana 

Start: V neděli 13.ríjna 2019 v 15 hodin na rozcestí Na Cimrmanském v Kladně. 
Spojení: Autobusem císlo 606 na konečnou v Rozdělově a dále pak zhruba 200 metru za podnik 
Energie. Prezentace mezi 14. a 15. hodinou. 
Cíl: Železniční stanice v Liptákově. 
Trasy: Stejné jako v uplynulých ročnících. Dlouhá trasa měří 5,6 km. Kratší trasa pak má 3.3 
km, vede po žluté turistické značce na rozcestí Na rovinách a pak lesní cestou do cíle. Batolata 
běží opět trasu k chalupě a zpátky. 
Podmínky: Závod je připomenutím myšlenek Járy Cimrmana. Na rozdíl od Coubertenova hesla 
"Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" Cimrman jak známo propagoval myšlenku "Aby to bylo 
jako ze života." Doslova říkal: "Bude-li vás honit policajt nebo budete-li spěchat na vlak, také 
se nepřezujete do cviček a nepřevléknete do trenýrek s lampasy." S oblibou pak pořádal 
závody venkovské mládeže s kufry a v zimnících. I v našem závodě je zakázán sportovní oděv 
a obuv. Podmínkou jsou delší zimní kabáty a kufr, čím starobylejší, tím lepší. Doporučená zátěž 
je dle kategorií 1-10 kg. Tratě budou označeny latexovými šipkami, v případě sněžení šipkami 
vyrytými ve sněhu. Podle zásady ,,Aby to bylo jako ze života" nebude na cestách omezena 
doprava, je tedy třeba vyvarovat se srážek s dopravními prostředky a lesní zvěří. Přeběh silnic 
krátké trasy bude zajištěn pořadateli.. 
Občerstvení: V cíli čaj, ale i nápoje chlazené sněhem (pokud napadne). 
Časový plán: 14. 00 začátek přihlašování 
15.00 start batolat 
15.10 vyhlášení vítězů kategorie batolat 
15.20 start hlavního závodu 
16.30 zakončení a odjezd vlakem zpět 
Doprava zpět: Vlakem z Liptákova. Příjezd do Kladna či Rakovníka kolem 17. hodiny. 
Startovné: Tentokrát 50,- Kč. Nemajetní závodníci mohou startovat v kategorii 
chudých venkovanu a venkovanek zdarma. Děti do 5 let neplatí. 
Cimrmanovo zjednodušené startovné: Spočívá ve zjednodušení našeho zápisného. Nahrazuje 
Cimrmanovu sociální sít a vrací náš závod z kategorie profesionálních zpět k jeho amatérským 
kořenům. Děti do 5 let neplatí. Nad 6 let vybíráme 50,- Kč na osobu. Závodníci nad 70 let platí 
startovné rovněž, ale díky integraci dopravy se mohou na start svézt zcela zdarma. 
Výsledky: Budou zaslány na udanou adresu. Výsledky dostane každý závodník příslušného 
ročníku. Zároveň dostane několik dnu předem propozice na příští a přespříští ročník. 
Více se dozvíte na internetové stránce: http://behjc.rohaci.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výprava Zalimem 

 

Buďte zdrávi, dobrodruzi! 

Na území Českého Švýcarska se objevil nový, dosud neznámý živočich, latinsky 
LIMUS HORRIBLIS, české jméno ještě nemá. 

Trochu jsme postoupili, známe už přibližnou velikost, něco mezi velikostí 
slona a člověka. Měl by být velmi chlupatý a jeho tělo vylučuje značné množství 
sekretu. 

Pokud máte dostatek odvahy a odhodlání, budeme rádi, když spolu s 
našimi zkušenými vědci podniknete tuto tajuplnou výpravu.  

Na ni potřebujete: spacák, karimatku, dostatek oblečení (do chladu i 
tepla, spíše ale chladu), pevnou obuv, pláštěnku (na sebe i batožinu), KVALITNÍ 
ČELOVKU, lžíci, nůž, plecháček, láhev na vodu (alespoň 1,5 litru), páteční večeři 
(!!!!!), hygienu, věci na družinovku, to vše úsporně zabaleno do kletru, ve 
kterém nebudou zbytečnosti a bude místo na společné jídlo a materiál.  
 

Denně ujdeme průměrně 12km s plnou polní, jeden den na lehko asi 17km, 
spát budeme v podzemí, chatkách a stanech. 

Akce je tedy určena pro všechny, kteří s tím nemají problém... 

 

Sraz: pátek 25. 10. 2019 v 16:00 na vlakovém nádraží Kladno  
Návrat: středa 30. 10. 2019 v 18:09 tamtéž 

Cena: 1000 Kč 

 

PŘIHLÁŠKU I S PENĚZI ODEVZDEJTE RÁDCŮM DO PÁTKU 18. 10. 

 



 

 



Madlenčiny rozpravy 

 
Podzim jede na plné obrátky a za září toho Roháči stihli už hromadu. Naplánovat co bude v 
následujícím školním roce, sejít se, vyrazit ven a někteří se dokonce zvládli oženit a vdát.  
Kuba Slovák stihl v tom všem zmatku ještě také odpovědět na zvídavé otázky a tak Vám všem 
přeji hezké počtení a fajn dny.  
 
 
Milý Kubo, jak ses dostal k oddílu a kolik Ti bylo? 
 
Co si tak vybavuju tak já se kolem oddílu pohybuju vlastně odmala. Ale nikdy jsem do něj 
aktivně nechodil. Jezdil jsem pouze na Letní expedice, ale nijak víc mě to oddílu netáhlo, ani 
nevím proč. Až vlastně před dvěma lety, kdy jsem začal chodit na schůzky a začalo mě to 
bavit. To mi bylo 15 let. Začal jsem se mnohem více angažovat v oddíle až to dopadlo tak, že 
vedu vlastní družinu.  
 
Vzpomeneš si, které akce ses zúčastnil jako úplně první? 
 
Moje první akce přímo s Roháči na kterou si dokonale vzpomínám byl letní tábor na Třešínce. 
To mi bylo 10 let, myslím. Tam jsem poznal všechny své nynější přátelé Roháče.  
 
Máš nějaký nezapomenutelný vtipný zážitek? Odkud? Povyprávěj nám.  
 
Zážitek, který nikdy nezapomenu byl když jsme jeli na expedici do Rumunska. Bylo mi asi 13 
let, a poprvé jsem nosil velkou krosnu. A přesně si pamatuju první den puťáku. Ráno jsme se 
svezli výletním vláčkem, to bylo ještě v pohodě, neměl jsem na zádech batoh. A pak jsme 
vyrazili a Skup ukázal na nejbližší vrchol a říká: Tamhle nahoru jdeme. A já viděl ten nejhorší 
kopec na světě. Ještě k tomu, cesta nahoru vedla v podstatě korytem potoka. Cestou nahoru 
jsme potkali Baču, který si to tam štrádoval s ovcema a vůbec nechápal co tam jako děláme. 
Nahoru jsme došli asi v 8 večer. Pak následovala stavba stanu. S klukama jsme si postavili 
stan asi o 50m dal od ostatních a já jsem do té doby stan nikdy nestavěl, ale před klukama 
jsem se tvářil jako že naprosto vím o co jde. Bylo to skvělý. Celá tahle moje první expedice mi 
hned ukázala co je to pořádná turistika.   
 
Čemu v oddíle momentálně věnuješ nejvíce času a energie? 
 
Jak jsem říkal v první otázce, tak momentálně v oddíle vedu družinu starších, společně s 
Járou a se Šachym. Máme děti cca od 10 do 14 let. Takže připravuju primárně družinovky a 
družinové akce, které jsme začali dělat minulý rok a letos v tom rozhodně hodláme 
pokračovat. Máme září, takže nás čeká super nadupaný školní rok. Už se moc těším. A ještě 
teda občas pomůžu s nějakou akcí nebo s oddílovkou.  
 
Co Ti oddíl přinesl? Co ses tam naučila a co Ti tam dělá radost? 
 



Co mi oddíl přinesl? Určitě mě naučil milovat přírodu a trávit v ní čas. Pak taky ty nejlepší 
přátele na který se můžu spolehnout. To jsou asi ty nejdůležitější věci. Dále mi přináší výzvy, 
který mě posouvají dál ať už je to ujít 30+km s báglem, vydržet mlčet a nebo se postarat o 
děti. Taky jsem se naučil zabalit do batohu, neztratit se, vázat uzle a další věci, který jsou 
spojený s turistikou. Dělá mi radost, když děti baví to, co s nimi děláme a když je můžu něco 
naučit.   
 
Kterou akci si nikdy nenecháš ujít? 
 
Určitě si nikdy nenechám ujít Vánoce. To je asi jedna z nejlepších a nejmagičtějších akci. Je to 
na skvělém místě, s úžasnou atmosférou a s nejlepšími lidmi. Všichni se tam každoročně 
společně potkáme a užijeme si naplno víkend ve Vánočním čase. 
 
Jede se na víkendovou akci. Co nesmí chybět v báglu žádného Roháče? 
 
Já vždycky říkám že nůž a toaleťák použijes vždycky. Tu druhou věc i kdybys nechtěl, takže to. 
V batohu samozřejmě nesmí chybět pytel dobré nálady, bez toho to nejde. Potom spacák, 
lžíce a náhradní ponožky. To asi stačí. Poslední dobou, při cestování s batohem, zjišťuju jak 
málo věcí vlastně potřebujeme k životu.  
 
Co rád děláš ve svém volném čase, když nejsi s Roháčema?  
 
Ve svém volném čase... No tak to určitě rád cvičím, to o mě všichni vědí. Celkově rád 
sportuju a rád se hýbu. Miluju chození do kopce, a nejlépe s plným báglem. Poslouchám 
hudbu a čtu. Jelikož studuju stavařinu, tak se zajímám o architekturu. Taky dělám ještě jednu 
věc a tou je prokrastinace, no ale bojuju s ní a začíná se to zlepšovat. K něčemu se dokopat 
to je pro mě vždycky na dlouho.  
 
Kdybys měl kouzelný prsten a mohl si přát cokoliv, co by to bylo?  
 
Kdybych si mohl přát cokoliv? Já bych si přál aby spolu lidé víc mluvili, aby spolu mluvili hezky 
a s úctou a hlavně aby se poslouchali. To by nám všem moc pomohlo.  
 
Co bys vzkázal všem Roháčům?  
 
Aby si v tom dnešním, rušném světě dokázali najít čas na věci, které chtějí dělat, které je 
baví. S lidmi, které mají rádi.   
 
Moc díky za odpovědi a moc si cením toho, že jsme se tak rychle dohodli a že jsi je tak 
bleskově poslal i přes to, že rád prokrastinuješ, Kubo. :-) Kdybys mohl někdy třeba napsat 
víc o tom, jak s prokrastinací takhle úspěšně bojovat, byla bych Ti hodně vděčná.  
Brzy na ahoj ze severské redakční sekce. 
 
 
 
 
 
 



Morseova abeceda 

Morseovka je jedna ze základních šifer. Používá se hodně, ale stejně ji vždycky zapomeneme. Ale co 
s tím? Můžete se kouknout, co se dá použít jako mnemotechnické pomůcky v dalším textu od oddílu 
Dinosaurus.  
 
Kód Morseovy abecedy 
Pro výuku Morseovky se někdy jako mnemotechnická pomůcka používají pomocná slova, jejichž 
počáteční písmeno a délka slabik pomáhá zapamatovat si kód písmene. U některých písmen může 
být pomocných slov více.  

PÍSMENO KÓD 
POMOCNÉ 
SLOVO 

A / . – / Akát 

B / – . . . / Blýskavice 

C / – . – . / Cílovníci 

D / – . . / Dálava 

E / . / Erb 

F / . . – . / Filipíny 

G / – – . / Grónská zem 

H / . . . . / Hrachovina 

CH / – – – – / 
Chvátá k nám 
sám 

I / . . / Ibis 

J / . – – – / Jasmín bílý 

K / – . – / Krákora 

L / . – . . / Lupíneček 

M / – – / Mává 

N / – . / Nástup 

O / – – – / Ó náš pán 

P / . – – . / Papírníci 

Q / – – . – / Kvílí orkán 

R / . – . / Rarášek 

S / . . . / Sekera 

T / – / Trám 

U / . . – / Uličník 

V / . . . – / Vyvolený 

W / . – – / Vagón klád 

X / – . . – / Xénokratés 

Y / – . – – / Ý se krátí 

Z / – – . . / Známá žena 

 
Pomůcka pro čtení Morseovy abecedy 
Její použití je jednoduché a vhodné zvláště pro děti, které se teprve učí přijímat zprávy. Při čtení 
postupujeme zleva doprava. Každé políčko představuje část jednoho vyslaného znaku a to podle 
barvy (tečka nebo čárka) a řádky (pořadí tečka či čárky ve vysílaném znaku). V následující tabulce 
představují šedá pole čárku a bílá tečku: 

 

•E T— 

I A N M 

S U R W D K G O 

H V F  L  P J B X C Y Z Q  Ch 

 



Rumunsko 

Tuto expedici jsme nevymýšleli my, ale 
byla nám nabídnuta našimi kamarády 
z jiného oddílu. Pár z nás ještě 
v Rumunsku nebylo, anebo bylo, ale 
nemohou se ho nabažit, a tak jsme 
doplnili jejich řady a vyrazili jsme 
v červenci do Banátu. Jak se nám tam 
líbilo můžete posoudit sami.  
 

 
 
 
 

https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/
https://vetrakja.rajce.idnes.cz/Rumunsko_Banat_2019/


Oslavenci v říjnu 

14. 10. dostane hobla Jarda Kohlíček 
27. 10. oslaví na ZC narozky Zdeněk 

31. 10. si sní dortík Tomáš 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oko  
 

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

Jára 772  772 

Pepa 28  28 

Honza L.  652  652 

Skupik 50  50 

Anička 170  170 

Syky 145  145 

Bára H.  678  678 

Zdeněk  600  600 

Tomáš T.  600  600 

Honza Mourek 600  600 

Lucka V. 500  500 

Péťa S. 600  600 

Láďa 300  300 

Máca 800  800 

Kuba S. 600 -450,- LTŠ 150 

Martinka S. 600  600 

Max 300  300 

Anežka H. 100  100 

Lenka V.  100  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, Hop, Lucka Boule, Jára, Madla 
Uzávěrka dalšího čísla: 29. 9. 2019 

Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
 


