
9. číslo  květen 2020 
Ročník XXXII. 
 

 
Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 

 
 

 
https://cz.pinterest.com/pin/535365474457195739/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Plán akcí 

16.5. vystoupáme na Louštín - ZRUŠENO 

29. – 31. 5. – Voda – PRAVDĚPODOBNĚ ZRUŠENO 

19. -21. 6. – Závěrečka 

1. – 11. 7. – Letní expedice  

  

 
 

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Jsme rádi, že si čtete nás oddílový časopis. Bohužel je to teď jedna z mála možností, 

které můžeme v rámci oddílu realizovat. Museli jsme zrušit nějaké akce, ale jiné nás do konce 

roku ještě čekají. Jsme rádi, že se už pár lidí přihlásilo na tábor, ale ještě máme kapacitu. Ze 

starší družinky se nám zatím nikdo neozval, takže doufáme, že ti co o tom mluvili, tak pojedou. 

Potřebujeme od vás ale závaznou přihlášku. Bude pro nás jednodušší vymyslet příběh a 

celotáborovou hru, když budeme vědět pro kolik lidí hru vymýšlíme.  

 Hořcova výzva letos jede na plné obrátky. Většina lidí bojuje seč jim síly stačí a na 

prvním místě se střídá vícero lidí. Barča nemá absolutní vítězství, ale soutěží s Maxem a 

Honzíkem. 

 Zavěrečku zatím plánujeme uspořádat. Doufáme, že nám to Koronavirus nepřekazí. 

Budeme rádi, když s námi vaše dítko pojede. Doufám, že jste všichni stále zdraví a plní pozitivní 

energie i téhle době. Mějte se krásně.  

Péťa 

 
 

 

 



Letní Expedice Orlické hory 

Vzhledem k vývoji situace to vypadá, že letní expedice bude.  Hurrááááá       
Kdo ses ještě nepřihlásil a chtěl bys, tak stále můžes, ale zkus se přihlásit co nejdříve. 
Informativní schůzka k táboru proběhne 3. června v 18:30 po družinovce a to z důvodu, 
že s největší pravděpodobností v původním termínu 20. května ještě nebude otevřená 
Spirála.  Na této schůzce vás požádáme o vyplnění přihlášky a předání zálohy 1000,- na 
tábor. Zbylé peníze (1300,-), prosím odevzdejte do 24. června. 
Táborový seznam věcí a další pokyny upřesníme v červnovém časopise. 
 
A kam se vlastně na LEXce vydáme? 
Vydáme se do doby, kdy se život velmi lišil od toho dnešního. Lidé museli pilně 
pracovat, aby si postavili své skromné chýše, jídlo si lovili, nebo sbírali bobule a houby. 
Své skromné životy žili obklopeni přírodou.  Když slunce zapadlo, tak se kvůli světlu a 
teplu shromažďovali okolo 
ohně, kde si celá vesnice 
vyprávěla příběhy 
z uplynulého dne….. V této 
době  také neexistovaly 
věci jako jsou peníze. 
Pokud lidé něco 
potřebovali a neuměli si to 
vypěstovat nebo vyrobit, 
museli to za něco vyměnit. 
Takto shromaždovaly 
rodiny ze sousedních údolí 
a vesnic své suroviny, aby 
je mohly čas od času 
vyměnit. ……. 

            
 
  Moc se na děti těšíme.                                            Petrucha, Anička, Bára, Kuba, Jára 
 

 

 

 



Zpráva od Hopa v době koronavirové 

Můj první ilegální Krušovický soudek  

Píše se 24. duben 1988. Na schůzi Triatlon klubu Kladno jsem se dověděl od Karla Kozla o 

přespolním běhu O Krušovický soudek. Poprvé mířím na start. Časem 1:26:14 končím na 20. 

místě z 46 v kategorii a jsem 35. z celkových 106 účastníků. V této chvíli netuším, že začínám 

sérii, která bude trvat desítky let. Od té doby se stala spousta věcí. Třeba i to, že na Štědrý den 

se nenadělovalo a Ježíšek přišel později – to když byli naši kluci malí a předčasně usnuli. Ale 

jeden rituál zůstal. Každou poslední dubnovou neděli jsem mířil na Stochov k památnému 

dubu na start. A pokaždé jsem se z cíle v Krušovicích úspěšně vracel. 

Vždycky jsem si říkal, že kdyby se někdy Soudek neběžel, musel bych si ho snad odběhnout 

sám. Letos jsem měl možnost dokázat, že jsem nemluvil do větru. 

Možná je neděle 26. 4. 2020. Ale vlastně to není důležité. Tyhle chvíle jako by byly součástí 

vzpomínky na moje běžecké začátky a neoficiální maratóny, které jsem běžel sám mezi 

Kladnem a Sýkořicí. Jako bych se vrátil o desítky let zpátky. Nebe je modřejší, tráva zelenější, 

voda průzračnější a na silnicích nejezdí tolik aut. A já jsem po mnoha desítkách let na startu 

trasy, která není oficiálním závodem. Výsledek se neobjeví v žádných statistikách. Nemám tu 

soupeře, občerstvení ani startovní číslo. Jenom zarytou touhu postavit se osudu. A ani dnes 

nechybět na startu Krušovického soudku. Mám v nohou časně ranních tréninkových 10 

kilometrů, protože svůj boj o třicet dlouhých tréninkových tras v měsíci nechci vzdávat. Určitě 

se to projeví na dnešním výkonu mezi Stochovem a Krušovicemi. Ale tentokrát to tolik nevadí. 

Běžím přece mimo prostor a mimo čas. 

Vybíhám. A po pár desítkách metrů si uvědomuji, že běžím po paměti středem silnice, ale 

provoz není zastaven. Naštěstí tu nic nejede. A brzy se dostávám na cestu lemovanou 

rozkvetlou třešňovou alejí. Právě o ní jsem kdysi psal do časopisu Horác povídku, kterou pak 

převzal pořadatel a duchovní otec závodu Vašek Čížek do almanachu. Udělal mi tím velikou 

radost. Vzpomínám ale i na další ročníky. Třeba na rok 2013, kdy Soudek termínově kolidoval 

se štafetovým Přejezdem Československa (opravdu jsme končili až na východním slovenském 

pomezí) pořádaným Turistickým oddílem mládeže Roháči Kladno. Tehdy jsem vyjel se svou 

skupinou ze západu Čech, v Žilině u Kladna jsem se o půlnoci na neděli odpojil, odběhl Soudek 

a pak při střídání řidičů jsem se svezl s novými řidiči a na Moravě se připojil k Přejezdu. Když 

jsem dokázal tohle, dnes to bude brnkačka. 

Běží se docela dobře. Navíc je na trati nové značení – díky! Ale časem přicházejí problémy. 

Dobíhám k přeběhu Karlovarské silnice a najednou přede mě někdo postaví zeď. Ne 

pomyslnou díky únavě, ale doslovnou. Stavba dálnice pokročila a protihluková bariéra má 

několik metrů. Naštěstí vprostřed je pár dílů vynecháno. Přelézám nejnižší panel, svodidla, 

šplhám do svahu, hledám cestu. Za chvíli jsem zpět na správné trase. Pak už mířím k cíli. 

Pivovar je zavřený, ale dobíhám před bránu tak, jak se běhalo ještě před nedávnem. Muzika 

nehraje, pivo se netočí. Ale Země se točí dál. A dokud se točit bude, budu dobíhat do cíle 

Krušovického soudku. 



Takhle pateticky jsem chtěl zakončit. Ale za chvíli zjišťuji, že nejsem na trati sám. Dobíhají dva 

běžci a za chvíli další. A já zjišťuji, že díky vládním zákazům jsme se stal členem ilegálního 

ročníku Krušovického soudku. Abych zabránil rozkrytí naší skupiny, budu ze členů jmenovat 

jen Ondru Čadka. A pro pořádek dodám, že doběhli po mně díky tomu, že jsem byl autem na 

Stochově dřív, takže jsem vyběhl ,,s dědky“ v devět od dubu. Už jsme tu čtyři a další člen naší 

skupiny Ben (zde uvedu jen přezdívku, opět z důvodu konspirace), se údajně někde na trati 

kochá. Díky tomu, že je nás tolik, na bednu jsem se zase nedostal. Ale bramborová medaile je 

v takovéto konkurenci taky dobrá. 

Za chvíli míříme ve dvou k autobusové čekárně, kde je nápis Dezinfikováno, a jedeme zpět na 

Stochov. Další členové běžeckého odboje volí jinou trasu, jiný dopravní prostředek a jiný čas 

odjezdu. A Ben – ten se ještě někde kochá.  

Tak ilegální ročník máme za sebou a příště bych to prosil opět s plnou parádou. 

Hop 

 
 

Místo startu se nachází na Stochově poblíž dubu, který dle pověsti vysadila svatá Ludmila 

roku 903 na počest narození vnuka Václava 

 

 



Hořcová výzva 

Milí Roháčí a Roháčata,  

O Hořcově výzvě jsem napsala už na stránce rodičům a kamarádům. Ale přidám 

ještě pár poznatků. Letošní ročník bylo pro organizátory těžké vymyslet. Smekám nad 

tím, že se jim podařilo dát dohromady 100 úkoly, z nichž většina by měla být splnitelná 

z domova kvůli Koronaviru. Přidávám proto pár fotek, jak nám plnění jde v oddíle a 

pořadí k 26. 4, ale ještě máme přibližně tři týdny za ty se může stát ledasco. ;) 

Péťa 

 

 

Děti 

Pořadí Jméno Body 

1. Honzík  208 

2. Maxx  169 

3. Barča  122 

4. Paprika  106 

5. Hekr  91 

6. Anežka  65 

7. Šachy  55 

8. Adámek  48 

9. Jahodový Jirka  30 

10. Míša  22 

 

Dospělí 

Pořadí Jméno Body 

1. Vítr 127 

2. Péťa 120 

3. Skupik  112 

4. Lúca Boule  109 

5. Petrucha  79 

6. Lucka P.  59 

7. Kuba Jakub  57 

8. Macek  53 

9. Anička Maruška  22 

 

 

 

http://www.horcovavyzva.cz/hraci/790/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/466/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/471/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/736/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/837/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/579/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1691/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/508/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1090/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/1989/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/323/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/2369/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/507/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/352/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/667/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/730/
http://www.horcovavyzva.cz/hraci/664/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hořcová výzva     

počet bodů Ceny (vyber si jednu) 

350-400 desková hra křesadlo ešus 

250-350 čelovka nůž kniha 

150- 250 plechaček multifunkční příbor míč 

50-150 propisovačka uzlovačka pexeso 



Oslavenci v květnu 

6. 5. oslaví na Opárně narozky Boci 
7. 5. si mohou dát hobla Péťa a Syky navzájem, i kdyby pokračoval Koronavirus. 

Rodina se potkávat může. ;) 
10. 5. bude mít narozky Míša I.  

16. 5. si sní dortík Tomáš P. 
27. 5. bude o rok moudřejší Adam Z. 

 
 
 

 
 
 

Oko  
 

Kdo? stav v květnu 

Jára 1447 

Skupik 50 

Anička 170 

Bára H. 753 

Zdeněk 975 

Honza Mourek 600 

Tomáš T. 600 

Lucka V. 175 

Péťa S. 350 

Láďa 50 

Máca 675 

Kuba S. 25 

Martinka S. 600 

Max 25 

Anežka H. 138 

Lenka V. 100 

Tomáš M. 525 

Karel Petřík 825 

Patrik Polýnek 25 

Eliška Koubínová 38 

 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli: Péťa, Kuba, Petrucha, Anička, Máca, Jára, Barča 

Uzávěrka dalšího čísla: 25. 4. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků.  

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

 


