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Plán akcí 

20. – 22. 12. Vánoce na Hrádku 

10. 1. Oddílovka 

11.1. výlet k Bubovickým vodopádům  

31. 1. – 2. 2. Steinbach 

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,  

 Jsme rádi, že jste si zase otevřeli náš měsíčník. Listopad byl nabitý akcemi, na kterých 

jste možná vy, nebo vaše dítko bylo s námi. Ještě v říjnu jsme byli na zápočtovce, která se 

moc vyvedla. Počasí nám občas nepřálo, ale dobrá nálada nás i v těchto chvílích nepřešla. 

Hned v pátek pak byla oddílovka, na které jsme si zahráli podivné Člověče, nezlob se, díky 

kterému jsme si zopakovali spoustu dovedností, co jsme se naučili během prvních dvou 

měsíců.  

 Dva víkendy na to následovala velmi populární akce Vyzvědači. Sešlo se nás tolik (Jelo 

nás 20), že jsme se nevešli ani do přiřazené učebny. Moc děkujeme vám rodičům, že jste se 

nebáli s námi děti poslat, protože všem se akce moc líbila. Běhání po centru města a hledání 

odpovědí na otázky plus štáby všechny děti úplně nadchlo.  

 Předposlední víkend byl věnovaný brigádě. Všichni, kteří tam byli, se zapotili, ale 

vyšlo počasí, a tak se hrabalo hned lépe, než minulý rok. V neděli jsme vyrazili na výlet na 

rozhlednu Máminka a pak už se všichni můžeme těšit na největší akci roku a to oddílové 

Vánoce.  

Přeji vám krásné Vánoce a prožití klidných svátků a Silvestra. Mějte se krásně.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÁNOCŮM NA HRÁDKU  

Přicházíme s deatilními informacemi k naší společné oddílové oslavě Vánoc na Hrádku, na kterou se 
všichni moc těšíme.  
 
ODJEZD: v pátek 20.12.2019 na nádraží ČD Kladno v 16:00. Vlak odjíždí v 16:29 směr Kralupy nad 
Vltavou a v Úštěku budete v 18:41. 
 
NÁVRAT: v neděli 22.12.2019 v 18:08 opět na nádraží ČD Kladno. Z Úštěka vlak odjíždí v 15:10 směr 
Lovosice. 
 
CENA: 450,- Kč (PÁ-NE); 250,- Kč (PÁ-NE S VLASTNÍ DOPRAVOU); 250,- Kč (SO-NE); 100,- Kč 
(SOBOTNÍ VEČEŘE)  
 
PŘIHLÁŠENÍ: Přihlášky a peníze odevzdejte do 6.12.2019 svým rádcům. 
 
Vzhledem k tomu, že máme zatím k 1.12. 14 oficiálně přihlášených, vypadá to na pohodovou akci.  
 
Rozhodly jsme se, že nepotřebujeme od všech přihlášky, protože se hlavně chceme vidět a sejít. 
Hlavní je, aby bylo zajištěné jídlo a komfort pro malé účastníky. Velcí se o sebe určitě postarají a Vaše 
účast je důležitá hlavně na místě.  
 
POZOR!!! KDO NEODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU, NEBO NENAPÍŠE MAIL NA: 
magdalena.21@seznam.cz, viz minulé číslo Horáce, ZAJIŠŤUJE SI VŠE NA MÍSTĚ 
SAMOSTATNĚ. Abychom mohli společně povečeřet, přiveze si každý nepřihlášený na osobu 3 
uvařené brambory, 1 mrkev, 1 vejce natvrdo a část ingrediencí (hrášek, kyselé okurky, majolka, 
hořčice – co kdo má rád :-) ) na bramborový salát, který se bude připravovat během soboty 
společně a nezapomene na řízek. Něco dobrého nám z toho určitě vznikne.  
 
POTVRZENÍ ÚČASTI NA FACEBOOKU NENÍ OFICIÁLNÍ PŘIHLÁŠKOU. 
  
Viz. info z předchozího čísla našeho časopisu:  
Je možné, že se někdo objeví i bez přihlášení a předchozího varování, čímž na sebe bere 
zodpovědnost se o sebe postarat, zajistit si jízdenku a nenápadně zaplout do programu na Hrádku. 
Místo na posezení i spaní se najde vždycky, ale nemůžeme to zaručit, protože hrad není nafukovací. 
Pokoj lidem dobré vůle! 
 
Doporučený seznam věcí a základní informace o akci najdete také v minulém Horáci. 
 
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít. 
 
Krásný adventní čas a pohodu přeje Madla s Mácou. 
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První výprava v roce 2020 ☺ 

 
První lednová výprava povede do okolí Berounky. Projdeme se kolem Karlštejnu a podíváme 
se na  Bubovické vodopády. Čeká nás 9 kilometrů a komu to nebude stačit, může si 
protáhnout výlet ke sv.Jánu pod Skalou. 
 
 
 
Sraz: v sobotu 11.1.2020 9:00 na autobusovém nádraží  
Návrat: 17:40 tamtéž 
Cena: 80,- Kč. 
S sebou:  oblečení dle počasí, svačinu, pití, šátek a hlavně DOBROU NÁLADU 
Přihlášky odevzdejte svým rádcům do středeční družinovky 8.1.2020. 
 
 
Petrucha a Gabča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Na Mámince nás bylo tolik, až nás to překvapilo. 
Už se těšíme na další výlet, který nás všechny bude 
bavit alespoň tolik jako ty dva předchozí. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyzvědači 

Sláva nazdar výletu! Už je to tak. I my vyrážíme na 
Vyzvědače. Loni jsme byli druzí, a tak doufáme, že budeme 

alespoň stejně dobří, je-li lepší. 😉 Letos se podíváme 

do krásného Hradce Králové. Náměstí a přilehlé uličky 
jsou pro Vyzvědače jako stvořené. Tomek nás v pátek 
všechny přivítal a v sobotu už se jde na to. Roháči vyrazili 
v tak hojném počtu, že se nakonec museli infiltrovat i mezi 
Robinsony, aby se všichni zahráli. Máme tedy hned tři 
zastoupení v prvním, třetím a čtvrtém kole. Hrajeme ve 
složení Roháči děti, Roháči dospělí a Robáči (Roháči + 
Robinsoni). A jak to dopadlo? Dobře, nebudu napínat. Děti 
skončily v polovině, což je super úspěch, Robáči byli třetí 
a… Poslední skupina Roháčů vyhrává větev! V neděli tedy 
můžeme všichni slavit u společného slavnostního oběda 
pizzy a pak už se slávou vezeme větev domů.  

Péťa 
 
Milí Roháči, Roháčky, Roháčata dne 8.10 jsme vyrazili do Hradce Králové na 

Vyzvědače. Vyzvědači jsou taková super hra, při které mezi sebou soupeří oddíly o to, kdo z 
nich na cizím území zjistí nejvíce odpovědí na otázky. Letos jsme se hodně snažili, a proto 
jsme obsadili 1. místo a získali jsme putovní pohár neboli "Větev". 

Šachy 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kterak jsme těsně skoro našli Zalima 

Celá výprava začala na Kladenském nádraží v pátek 25.10.2019. Přes Kralupy a Děčín, kde 
jsme vyzkoušeli jak ČD pro dvě nahlášené skupiny, které samy by zaplnily vypravený vlak, 
vypraví náhradní autobus. Po výstupu jsme se v Janské sešli s Péťou a Láďou a zamířili do 
podzemí, které jsme prošmejdili a ukolébáni hrobovým tichem usnuli. 
Ráno jsme se rychle sbalili a na 
sluníčku jsme posnídali skvělý 
závin. Po pár kilometrech jsme 
došli na pohádkový Dolský mlýn, 
kde jsme hráli hry a poobědvali. 
Protože je Dolský mlýn věrný 
svému jménu, vyškrábali jsme se 
po dlouhatánských schodech 
nahoru a přes Vysokou Lípu došli 
do kempu, kde jsme si užili 
teplou sprchu a hraní stolních her v teple společenské místnosti. 
V neděli jsme ráno našli Limův sekret všude po stanu. V noci tam byl! Vyrazili jsme na výlet 

jen s malými batůžky na Šaunštejn, kde jsme 
našli místní kešku a vyfotili epické fotky na 
skalním hradě. Cestou se ještě pokochali malou 
sestřičkou Pravčické brány, a když jsme se srazili 
se Skupem, pojedli jsme obídek. Najedeni jsme 
se po pár kilometrech rozhlédli z Rudolfova 
kamene, Vylemíniny stěny i Mariiny vyhlídky. 
Ještě před Jetřichovicemi se mírně rozpršelo, 
ale my jsme za zpěvu oddílových písní rázně 
pochodovali zpět do kempu. Hned po návratu 
se začala vařit večeře a po véče jsme ještě hráli 

hry či akumulovali teplo z horké sprchy. Pozdě večer se hráči i akumulároři přesunuli do 
spacáků a spali celou noc.  
V pondělí jsme po dlouhém balení vyrazili zpátky do Jetřichovic, tam se rozloučili se Skupem, 
kterého jsme ještě předtím obrali o jídlo, co nám přivezl. Vzali to přes nerezový Falkenštejn, 
kde jsme hledali vtipné nápisy ve zdejší komnatě. Žlutá, co nás vede, klikatí úzkými schody, 
kde většina z nás dřela ramena s batůžkem v ruce. Za rozcestím sv. Eustacha začínáme 
bloudit tmou a úspěšně 
opouštíme Národní park, abychom 
asi po kilometru spáchali menší zlo 
a ustlali si “pouze“ v CHKO. 
Potichu a opatrně uvařit večeři a 
rychle do hajan, zítra ráno brzo 
vstáváme.  
Ráno vstáváme do krásného rána 
a přesouváme se do parku v 
Doubici plného dřevěných 
pohádkových soch, tanků a 



bludišť, kde si dopřáváme snídani s čajíkem. Po snídani zamíříme cestou i rozmočenou 
neznačenou pěšinkou na Kyjovský hrádek, kde jsme po jeho prozkoumání poobědvali chleba 
se salámem. Cestou vypukla drobná epidemie a odpoledne naše skupina vypadala jako výlet 
Jedličkova ústavu. Při rozdělení na dvě skupiny jsme si špatně řekli místo opětovného 
návratu a po pár zoufalých telefonátech na pokraji signálu jsme se nakonec opět setkali u 
kravína. K večeru jsme došli do Lučního baru, moc krásného místa s ohništěm, jezírkem, 
bohužel vypuštěnou vířivkou a samoobslužným pultem s buřtíky. Při přípravě véči najednou 
přiběhl náš průvodce doktor Hudr Pudr Nevim s tím, že nedaleko stojí zcela zničený tábor 
profesora Škody, který také pátral po Limu Horiblovi. Nikde ani živáčka, naštěstí né mrtváčka. 
Posbírali jsme cenné vzorky sekretu a ochlupení Lima a raději uklidili profesorův tábor. Po 
večeři jsme si zahádali Bílé historky a mazali na kutě. 
Poslední den ráno jsme našli lístky s údaji centimetrů a významných budov v Krásné Lípě, 
z kterých jsme u mapy na náměstí rozluštili, kde a kdy bude čekat vedoucí ústavu Akademie 
věd. U Dittrichovy hrobky ve 12:30. To máme moře času, tak si můžeme zpříjemnit čekání 
v cukrárně U Moniky. U hrobky čekal Karl Vincent von Bauhaus, vědec, který shodou 
okolností v mládí pracoval v účtárně rodiny Dittrichových a nyní se se svým týmem věnuje 
výzkumu nových živočichů na území Českého Švýcarska. Předali jsme všechny získané nálezy, 
poděkovali a pádili na nádraží a směrem domů. 

Mojmír Rašátko, DiS.,   upravil Jára 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výlet na Máminku 

 Ahoj Roháči,  
Petruchy a Gabči jednodenní výlety začínají být tak populární, že už si příště skoro 

můžeme pronajmout vlastní autobus. Tentokrát jsme vyrazili na rozhlednu Máminka, která je 
kousek od Hudlic. Plán byl tedy jasný, a to sejdeme se v 10 hodin první adventní neděli 
v Hudlicích u kostela. Věřte tomu nebo ne, ale u kostela nás nakonec stálo skoro 40, když 
počítáme i kojence.  
 Uhlídat 40 lidí je téměř nemožné, ale i tak jsme si po cestě zahráli hru Bingo a pak už 
jsme zase šlapali dál do kopce. Maminky s kočárky se parádně zapotili, ale i my jsme se 
zadýchali. Když už jsme bylina závěrečné hřebenovce, tak jsme potkali “správce“ Máminky. 
Pomohli jsme mu tam navázat myšlenkovou cestu a on nám za odměnu dovolil si na místě 
udělat buřtíky. 
 Postupně jsme si všichni prohlédli rozhlednu. Výstup každému rychle utekl, protože 
na každém schodu je takové malé poselství, tedy vám to ani nepřijde a jste nahoře. Dole 
jsme si pak všichni společně vytvořili adventní spirálu a začali se péct buřtíky.  
 Během volných chvilek si každý mohl vytvořit pamětní list, anebo si dát oříšky a 
křížaly a zapsat něco do kroniky výletů.  

Nakonec jsme se rozdělili na chrtí skupinku a zbytek. Chrti vyrazili ještě přeš důl 
Gabriela, kde se těžilo železo a Hudlickou skálu, kde mají skvělou vychytávku s dalekohledy. 
Musíte se tam jít podívat. Zatímco pomalejší skupinka už si drandila přímou cestou zpět do 
Hudlic. Chrti pak doběhli do Hudlic, kde už na ně zbytek čekal a postupně jsme vyrazili všichni 
domů.  

Bylo to skvěle strávená adventní neděle. Je vidět, že Vánoce už se blíží, protože 
teploty už klesají pod nulu. Snad nám do Vánoc i trochu nasněží. Kdyby ne, tak my už první 
sníh viděli. Cestu na Máminku už se pak sněhových koulí dalo vytvořit.  

Péťa 
 
 



Advent 

Jak všichni víme, tak nám tuhle neděli začal advent. Je to krásný čas, kdy se 
potkáváme a vzpomínáme na to, co jsme všechno letos dělali. S adventním časem se váží i 
různé tradice jako je například zdobení věnce se 4 svíčkami, které znamenají:  

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato 
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. 

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která 
reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 

3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje 
radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává 
slavnostnější ráz. 

4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která 
představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. 

Co je vůbec ale původem adventní doby? Adventus znamená latinsky příchod Ježíše 
Krista, je tedy dobou, která je pro křesťany velmi důležitá jako doba kolem Velikonoc. Doba 
adventní je brána jako příprava na Vánoční svátky, které začínají 25. 12. narozením Páně.  

Mezi tradiční zvyky patří například řezání barborek. Větvička přináší do domu štěstí. 
Barborky se řezají 4. 12., kdy mají stejnojmenné slečny, paní, holčičky svátek. Jmelí nám do 
domu také přinese štěstí a lásku. Když pod ním někoho políbíme, tak nás láska v příštím roce 
nemine. Jmelí se dříve používalo i pro léčení nebo jako protijed. Říkalo se, že má kouzelnou 
moc.  

Dalším ze zvyků je péct vánoční cukroví. Dříve bylo považované za čarodějné pečivo, 
které se rozvěšovalo v okolí pro ochranu domu. Jídlem, které je už také zvyklostí můžeme 
považovat i Vánočku. Do té se zapékala mince. Kdo ji našel, tomu měla přinést zdraví a 
bohatství po celý rok.  

Péťa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celoroční bodování 

Letos v oddíle máme celoroční bodování. Sbíráme jak razítka, tak i bodíky, za které si 
pak budeme moci nakoupit mikiny nebo dostat jinou odměnu. Tady už si můžete přečíst 
aktuální stav bodů k 27. 11. 2019. 
 

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Jára Větrovec 1 10 0 15 

Jakub Slovák 0 11 0 0 

Tomáš Šachy 
Musil 4 12 1 20 

     

Lenka 
Vachalcová 1 3 1 0 

Honza Mourek 1 7 1 21 

Patrik Polínek 1 2 0 0 

Max Kříž 3 10 1 17 

David Mourecek 1 0 0 0 

Honza Vostatek 1 0 0 0 

Zdeněk Skřivan 1 1 0 0 

Matyáš Komárek 1 2 0 0 

Jirka Mourek 2 10 0 25 

Marcela Záňová 2 7 0 0 

Anna Hajníková 2 9 1 0 

Bára Hofmanová 2 11 0 0 

David Záň 1 6 1 0 

Michal Ibser 1 3 1 0 

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Adam Hofman 1 1 0 0 

Anežka 
Herinková 3 5 2 15 

Eliška 
Koubínová 2 4 0 0 

Vojta Náprstek 2 0 0 0 

Jakub Náprstek 1 0 0 0 

Karel Petřík 2 5 0 0 

Tomáš Pospíšil 0 1 1 0 

Honza Kabát 1 10 1 15 

Adam Zdvořáček 1 3 0 0 

Péťa Pešková 0 9 0 0 

Láďa Peška 0 9 0 0 

Kamil Podroužek 2 0 0 0 

Vojta Podroužek 2 0 2 0 

Rozárka 
Podroužková 2 0 0 0 

Petr Soukup  2 2 0 0 

Lucie Tučková 0 1 0 0 

Lucie 
Pospíšilová 2 1 0 0 

Petrucha 
Hofmanová 0 2 0 0 

 
Od 1. 10. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v prosinci 

10. 12. Oslaví narozky Anežka 
26. 12. Dostane hobla Davídek 

29. 12. Na Opárně oslaví narozky Lucka P.  
31. 12. Zapálíme prskavky pro Lúcu Bouli 

 
 
 
 

 
 

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 -250,- Vánoce 350 

Láďa 300 -250-, Vánoce 50 

Máca 800  800 

Kuba S. 150  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, Petrucha, Madlenka, Šachy 

Uzávěrka dalšího čísla: 5. 1. 2019 
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 
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