
1. číslo  září 2020 
Ročník XXXIII. 
 

 
Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://creazilla.com/cs/nodes/46439-detektiv-emoji-clipart 

 



Plán akcí 

2. 10. Oddílovka 

11. 10. – Běh Járy Cimrmana 

18. 10. Den stromů 

28. 10. - 1. 11. Zápočtová akce 

20. – 22. 11. – Vyzvědači 

27. – 29. 11. Brigáda na Opárně 

18. – 20. 12. Vánoce na Hrádku 

16. 1. – Jednodenní akce 

1. – 7. 2. Zimní expedice 

13. 3. – Jednodenní akce 

1. – 5. 4. Oddílové Velikonoce 

17. 4. – Jednodenní akce 

24. 4. – Pochod za drakem 

Začátek června - Voda 

25. – 27. 6. – Závěrečka 

Začátek prázdnin – Letní expedice  

  

 
 
 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Prázdniny jsou už nějakou dobu za námi a děti už se zajeli zpět do školních kolejí. 

Prázdniny pro nás ve znamení vymýšlení celoroční hry, budoucích akcí a hlavně i odpočinku.  

Rádi bychom vám ještě více řekli o přihlašování se do oddílu. Jsme rádi, že si Vaše dítko 

vybralo náš turistický oddíl. Pravidelné schůzky budou probíhat každou středu od 16.30 do 

18.30 hodin v prostorách a okolí Labyrint klubu Spirála, v ulici Litevská 2720. Družinky budou 

rozděleny stejně jako loni na starší a mladší. Jednou za měsíc se s dětmi budeme na Spirále 

potkávat i v pátek a to vždy první pátek v měsíci od 16.00 – 18.00 hodin na tzv. oddílové 

schůzce (oddílovce), kde budeme hodnotit uplynulý měsíc a budeme hrát hry. Přihlašování do 

oddílu probíhá elektronicky přihlášením na stránkách Labyrintu www.labyrint-svc.cz. Na 

stránkách si v kurzech, v kategorii SPORT vyhledáte mezi Outdoorovými aktivitami kroužek 

Roháči a zaregistrujete se. Zde budete všichni bez rozdílu vyzváni k úhradě plné částky 1250,- 

do 14 dní. Prosíme vyplňte i naší přihlášku, kterou najdete v časopisu nebo dostanete ve 

Spirále od svého rádce. Ta slouží pro účely přihlášení do A-TOM. Přihlášky vybírají rádci. 

Konečný termín pro platbu a možnost se přihlásit je 15. 10. Doklad o příjmu na vyžádání 

vystavíme. V případě dotazů kontaktujte Lucku nebo Skupika. Lucie Tučková, tel. 730 109 499, 

e-mail: lutuc13@gmail.com, Petr Soukup, tel. 777 618 333, skupik@seznam.cz  

Strukturované členství ve školním roce 2020/21 je následovné:  

Děti: 1250,-  

Rádci a ostatní činní: 650,-  

 

V létě jsme společně absolvovali letní expedici v Orlických horách, kterou nám naštěstí 

nepřekazil ani Koronavirus. V srpnu jsme měli dvě setkání na Hrádku, který máme všichni moc 

rádi, takže se tam sešlo lidí… Koncem srpna se pak sešli rádci a dalších pár Roháčů, aby doladili 

program na příští rok.  

Před námi je zase celý školní rok plný skvělých akcí od Roháčů. V říjnu chystáme tradiční 

akce pro rodiče s dětmi a veřejnost. Nejprve vás zveme v neděli 11. října na recesistický závod 

„Běh Járy Cimrmana“. Tuto již tradiční akci pořádá Pavel Hop Kratina a jedná se o kufroběh z 

první republiky. Více informací v časopise nebo na stránkách http://behjc.rohaci.com/. Další 

tradiční akcí je oslava Dne stromů v neděli 18. října mezi 13 - 16 hodinou, která probíhá formou 

procházky po naučné stezce Mrákavy u Kamenných Žehrovic (začátek u Záplav) s drobnými 

tematickými hříčkami a úkoly o stromech a o lese. Info Lucka Boule/Gabča. Všechny akce a 

informace můžete sledovat i na www.rohaci.com.  Další akcí, která se bude konat už v říjnu je 

i zápočtová cesta, která bude letos probíhat v okolí Slavkovského lesa.  

Péťa 
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Úvod do celoroční hry 
  
 Kdo dostal pozvánku na první oddílovku, tak už určitě začal tušit 

něco o naší nadcházející celoroční hře. Mohou se zapojit úplně všichni. 

Na konci společně vyřešíme jednu velkou kriminalistickou záhadu. Více se 

určitě dozvíte už na první oddílovce, takže namastěte své mozkové závity 

a hurá do toho.  

Péťa 
 
 

Kdo bude letos vést děti v družinkách? 

Jak jsi se k Roháčům dostal/a?  
 
Máca: K oddílu Roháči jsem se dostala úplnou náhodou. Když mě a mé sestře bylo kolem 8 let. 
Naši rodiče se rozhodli že nás přihlásí na nějaký kroužek.  Moje volba byla jednoznačně 
keramika. A Luci kolo. Ale osud/nebo spíš naši to chtěli jinak. Vybrali z katalogu kroužků ten 
nejlevnější a jediný, do kterého jsme mohli chodit obě a ve stejnou dobu. A bylo to! 
 
Barča: K Roháčů jsem se dostala díky mamce, která taky chodila do oddílu, takže mi jednoho 
dne řekla, jestli to nechci taky zkusit. 
 
Jára: Tak legenda o maminčiným zabodlém prstu do nejlevnějšího kroužku v katalogu 
Labyrintu je pravda jen částečně. S rodiči jsme rádi jezdili na vandry a mám rád přírodu, proto 
tento "kroužek" vyhrál nad leteckým modelářem. 
 
Šachy: K Roháčům mě přivedl můj táta, který tam sám dřív chodil. Řekl mi, ať to zkusím a 
zalíbilo se mi to. 
 
Kuba: Vždycky jsem se motal kolem oddílu, ale nikdy jsem aktivně nechodil do družinky. Od 
13 let jsem začal jezdit na Letní expedice až jsem se nakonec dostal k vedení starší družinky. 
 
Anička: Byla jsem donucena mamkou, která pracovala na Spirále a viděla, jak tam Roháči furt 
lítaj po chodbách.  
I když jsem původně vůbec nechtěla a moc dobře si pamatuju scénu, kterou jsem udělala na 
chodbě, tak už po pár minutách jsem byla absolutně nadšená a ani nechtěla odejít 
 
Jaká byla tvoje první akce?  
 
Máca: To je velice těžká otázka. Asi si tu úplně první nepamatuji. Ale jak vždycky říkal Boci. 
"Nejde o to zda je zážitek kladný, ale o to jak je silný.,, Můj asi nejsilnější zážitek z dětství v 
oddíle je to, jak jsem na jedné akci, myslím  že to byl kdysi nějaký pochod ještě  s družinkou 



Supáků, což byli samí skoro dospělý lidé. A abych se dostal k jádru pudla. Na této akci jsem 
právě již zmiňovanému Bocimu tak drze vynadala, jako si to k němu asi nikdo z děti v oddíle  
nikdy nedovolil.  A samozřejmě sem toho za čas začala velice litovat. Protože mi to k ničemu 
nepomohlo a stejně všichni odešli i přes moje trucování. Jediný kdo se vrátil, byla moje 
milovaná sestřička. 
 
Barča: Moje první akce byly Vánoce na Hrádku. 
 
Jára: Teď na jaře jsem se tam podíval. Obrovská změna. Moje první akce byla brigáda na Valči, 
myslím pořádaná Marťanem. Hrabali jsme listí a vůbec mě to nebavilo. Proto jsem na své první 
akci udělal 140 dřepů a neodradilo mě to. 
 
Šachy: Moje úplně první akce byli Vyzvědači v Litoměřicích. Bylo to pro mě dost zajímavé, 
protože tam nebyl jen náš oddíl, ale i oddíly cizí. 
 
Kuba: Moje první akce byla, asi letní expedice na Třešínce v roce 2012 kde jsem poprvé potkal 
všechny své nynější přátele z oddílu. 
 
Anička: Moje první akce byla Zápočtovka 2011 (myslím), kterou si všichni pamatují podle toho, 
jak nám přes noc nasněžilo.  
Tento vtip počasí odnesly moje rukavice, pohorky (které nějak zůstaly mimo stan, když jsem 

šla uprostřed noci hledat již zmíněné rukavice) a definitivně i moje emocionální stabilita      . 
 
 
Kterou oddílovou akci máš nejraději?  
 
Máca: Já mám nejraději asi zápočtové akce.  Z toho důvodu že my přijde, že jsou ještě všichni 
na začátku školního roku takový svěží, plní energie a nadšení. 
 
Barča: Moje nejoblíbenější akce je LEXka. 
 
Jára: Tady bojuje Podzimní zápočtovka s Vánocemi na Hrádku. Na zápočtovce je na podzim 
krásná příroda, chodíme na výlety nebo putujeme krajinou. Hrádek má neobyčejnou 
atmosféru, která je umocněná tou vánoční náladou a potkám tu plno skvělých lidí. 
 
Šachy: Nejraději mám oddílové Velikonoce. Líbí se mi na nich to, že se tam dodržují tradice 
jako třeba pletení pomlázky. 
 
Kuba: Nejraději mám určitě Vánoce na Hrádku. Je to super když se každý rok společně sejdeme 
ve vánočním čase a společně si užijeme pohodové Vánoce mimo “civilizaci”. 
 
Anička: Zápočtovku - jak kvůli počasí a programu, tak kvůli sentimentu. 
 
 
Jak dlouho už vedeš děti?  
 
Máca: Děti v našem oddíle vedu hmmm. Asi od 14 let? 
 



Barča: Děti vedu teď druhým rokem. 
 
Jára: No, asi jedenáct let. Vystřídalo se se mnou hodně dnes již bývalých vedoucích. Téměř 
vždy to bylo prima. Nikdo se mnou nevydrží déle než dva roky, tak si občas říkám, jestli to není 

mnou     . 
 
Šachy: Letos budu vést děti již druhým rokem. 
 
Kuba: Děti ve starší družince povedu již třetím rokem. 
 
Anička: Tímhle si nejsem vůbec jistá, hlavně protože nevím kde začít počítat. Už před docela 
dost lety jsem začala pomáhat vedoucím (protože mě to odjakživa bavilo víc) a postupně jsem 
se do toho víc a víc dostávala. 
 
 
Co tě na družinovkách nejvíce baví?  
 
Máca: Asi to, když plně stíháme naplánované aktivity, to když se moc nezlobí, to když se 
příjemně vyblbneme, zasmějeme a k tomu se něco naučíme. 
 
Barča: Nejvíc mě na družinovkách těší vidět, že děti hry baví. A baví mě dávat dohromady ty 
hry. 
 
Jára: Aktuálně je to ta parta, co tvoří naší družinku. Vedoucí i mládež. 
 
Šachy: Nejvíc mě na družinovkách baví to, když se stihne naplánovaný program a dětem se to 
líbí. 
 
Kuba: To, že můžu učit děti něco o turistice. 
 
Anička: Nejhezčí pocit vždycky je, když se dětem líbí nějaká nová hra/aktivita (ideálně když 
jsem ji vymyslela já) a baví je.  
Nicméně na družinovkách mě díky Máce s Barčou baví fakt asi všechno, přes vymýšlení, 
organizování, hraní, tvoření, povídání, atd. 
 
 
Kam by ses rád podíval/a? 
 
Máca: S oddílem bych se ráda podívala na jedno krásné místo.  A to do našeho přátelství a 
vzájemného respektu. 
 
Barča: Sama za sebe bych se ráda podívala Kanady, Francie a s oddílem bych ráda na 
Slovensko. 
 
Jára: Děsně jsem se těšil na Slovensko, které se bohužel posunulo. Rád bych vyjel aspoň na 
týden do Alp na motorce, jenže to už asi tři roky odkládám a nevím, jestli se to někdy vůbec 

uskuteční.       



 

Šachy: S oddílem bych se nejraději podíval na Slovensko, ale sám bych se jednou chtěl podívat 
do Ameriky. 
 

Kuba: To by vydalo na celou stránku.       
Ale asi nejvíce do Asie a do Kanady. 
 
Anička: Do Norska, ale i Skandinávie 
obecně. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zápočtová cesta Slavkovský les 

Na konci října nás čeká podzimní zápočtová cesta do Slavkovského lesa. 

Projdeme se krajinou od Karlových varů po Mariánské lázně        
 
Termín: 28. října – 1. listopadu 
Sraz: Ve středu 28. října v 9:20 na 
hlavním vlakovém nádraží 
Návrat: V neděli 1. listopadu v 19:25 
tamtéž 
S sebou: Seznam věcí upřesníme 
v příštím časopise, ale je třeba počítat 
s tím, že budeme spát ve stanu, a tudíž 
mít kvalitní spacák, a že už bude 
relativně zima a proto mít teplé oblečení.  

Spát budeme ve stanu ve volné 
přírodě! 
Cena: 650,-  
Vzhledem k náročnosti 
doporučujeme jet dětem od 
deseti let. Dítě musí být schopno 
ujít 15 km, zvládnout nést si 
batoh celých 5 dní na zádech a 
spát na podzim ve stanu.  
 
 

 
Přihlášku a peníze odevzdejte do neděle 18. října!     

          Petrucha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Krásenská rozhledna 

Svatošské skály 



Letní expedice 2020 

Ahoj všichni. 
Letošní pokrizové léto jsme se vydali do Orlických 
hor. Expedici jsme začali v Novém Městě nad 
Metují na junácké základně. První večer nás 
navštívili dva poutníci, kteří nás pak provázeli 
celým táborem. Pěstovali jsme obilí, sázeli sady, 
… a ze získaných produktů jsme si mohli 
závěrečné dva dny ukuchtit vlastní recepty.  

Tábor byl 
rozdělen na dvě části, první stálá a druhá putovní. 
Během stálé části jsme se brodili potokem, utíkali před 
bouří, navštívili rozhlednu Sendraž, celodřevěný kostel 
ve Slavoňově, vykoupali jsme se v Rozkoši. Družiny si 
plnily úkoly od poutníků, jako 100 x přebrodit Metuji, 
zahrát akrobatické divadlo, připravit si a splnit 
Olympijské hry, složit a zazpívat ostatním vlastní 
písničku.  
 

Další část expedice jsme putovali. Cestou jsme 
si prohlídli dva pěchotní sruby – Březinku a 
Skutinu, prošli jsme Peklem a nakonec jsme 
překonali nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou 
Deštnou. 
Na závěrečnou hostinu nás poutníci pozvali 
zpět na základnu a doporučili nám se podívat 
na zámek. 
Atmosféru expedice si připomeneme 
družinovýma písničkama: 

Křováci: 

Skákal křovák přes křoví, uviděl tam brambory. 

Zaběhl si do mlýna a ulehl do polí. 

R: Vylezli jsme ze křoví, tak nás tady máte,  

Nejsme vůbec pitomí a proto si zpíváme. 

Skákal křovák přes řeku, uvidl tam Petruchu. 

Za Petruchou Aničku, přinesl nám vodičku. 

Za Aničkou Honzíka, ten nám přines vepříka. R: 

 
 
 
 
 



 

Láskyplné lebky: 
Jeden klan v republice, vraždil velmi převelice. 
Ukazoval tak svůj um, vraždil rychle, bum, 
bum, bum. 
R: Šiřte lásku, šiřte,šiřte lásku, šiřte lásku a 
nešiřte smrt. 
Jednorožec se zjevil, žádný mýtus to nebyl. 
Prohlásil, šiřte lásku, nože máme už jen na 
pásku 
R:                                   ….. Na melodii písně Pijte 

vodu… 
 
F(ň)ukaři: 
 
 Jsme Fňukaři, ale byli jsme slavní Fukaři, teď už nejsme.  
 Dobře se dařilo, v mlýně mlelo, ale jedenkrát přestal vítr 
vát. 
Teď fňukáme velmi smutně, nic nemáme, je to špatné. 
Ti ostatní se nám smějí za fňukání pravdu mají.  
Fňuk, fňuk, fňuk, fíí, fňuk, fňuk, fňuk, fíí…. 
 

Na melodii písně Kozel       
 

 

 
 
 

Těšíme se na vás na společných 
cestách během dalšího roku. 

 
Za expedičmí tým Petrucha, Anička, 

Jára, Kuba, Šachy, Péťa, Honza, Barča 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madlenčiny rozpravy 

Zdravím všechny rohaté ve školním roce 2020 / 2021. Severská sekce hlásí stále skvělé počasí, 
náladu na výlety a příjemný začátek září, plný sběru ovoce, hub a zavařování. Doufám, že jste 
z prázdnin vykročili všichni pravou nohou a moc se těším na shledání na nějaké vydařené akci. 
Buďte zdraví, dobře naladění a až si najdete chvilku, začtěte se do Horácových stránek, kde 
kromě informací o konaných akcích, novinek z oddílu a zábavného čtení najdete také další 
rozhovory s Roháči, kteří jsou každý jeden něčím inspirativní a zajímaví.  
 
Pro začátek si připomeneme, kdo už pro stránky Horáce pootevřel dvířka svých tajemství a 
pověděl nám, co ho baví a co zajímavého se dá dělat, když zrovna nejedete ven, nebo na 
schůzku.  
 
Boci nám vyprávěl, jak na půdě u babičky pročítal nalezené časopisy, cancáky a zápisníky svého 
táty a strejdy. Jak potom začal jezdit sám na vandry a začal se seznamovat s trempy na cestách.  
 
Skupik nám odhalil, že hrál fotbal a chodil plavat. 
 
O Péťe P. víme, že studuje biomedicínu (tedy od letoška už je z ní plnohodnotná inženýrka) a 
střilí z luku. 
 
O Láďovi P. víme, že pracuje na matfyzu a baví ho hry. 
 
O Hopovi víme, že rád fotí a natáčí, běhá závodně nejen maratony, píše písňové a básňové 
texty a organizuje Běh Járy Cimrmana. 
 
Honza L. Rád hraje a trénuje fotbal a s vášní cestuje po světě. 
 
Pepa Š. nám svěřil, že chodí na kroužek dobrovolných hasičů. 
 
O Lucce Bouli víme, že má ráda přírodu, hlavně rostliny, tvoření výukových pomůcek a že již 
několikátým rokem vymýšlí a organizuje stezku ke Dni Stromů u Záplav. Je to v říjnu, tak 
přijďte.  
 
Kuba rád sportuje, poslouchá hudbu, čte a zajímá se o architekturu.  
 
Víme, že Helča vždycky ráda zpívala, měla ráda fantasy hry a baví ji vymýšlet a organizovat 
vzdělávací programy a společenské akce. 
 
Fórka baví horolezení, cestování a taky běhá. 
 
Barča se nám svěřila, že hodně a ráda čte, jezdí na výlety a občas cvičí. Taky o ní víme, že střílí 
z luku. 
 
Zlata má kromě Josky ráda jógu, plavání a kulturu. 
 



Největšími koníčky Josky jsou kromě Zlaty: plavání, výroba různých věcí ze dřeva a kůže, výroba 
nožů, výroba šperků, leptání kovů a skla, koukání na filmy, zajímá se o techniky a vybavení k 
přežití v přírodě, zkameněliny, ale také třeba o výrobu jednoduchých tištěných spojů a vlastně 
celých elektrických udělátek. 
 
Petrucha se nám svěřila, že ji baví sport a organizování různých akcí. 
 
Gabču baví se učit a pracovat s dětmi. 
 
Anička se nám svěřila, že ve svém volném čase meeituje a relaxuje a baví ji vymýšlet zábavné 
programy a hry na družinovky.  
 
A co ve svém drahocenném čase děláte vy? Co vás baví, dělá radost a čím se zabýváte? Víte, 
čím vším se zabývají vaši kamarádi? Těším se na další inspirace při příštích rozhovorech a pro 
tentokrát se loučím s myšlenkou na to, čím si smysluplně, příjemně a zábavně vyplním volný 
čas. Možná budu chvíli jenom tak ležet a spát. Ono to taky někdy neškodí. 
 
 

Tyto verše si můžete přečíst v propozicích na letošní 29. 
ročník Běhu Járy Cimrmana.   
Ale díky obrázku se vracíme až do roku 1994. Tehdy byla 
poprvé zavedena dětská trasa                k chalupě a zpátky. 
Překonali jsme deset duší         z prvního a druhého 
ročníku. Díky švýcarským účastníkům se od té doby 
chlubíme mezinárodní akcí. Ale především se našeho 

závodu zúčastnila lékařská hlídka s rouškami a s nosítky. Takže pokud by se letos historie 
opakovala, není to pro náš závod nic nového. 
Letos se sejdeme Na Cimrmanském v neděli 11. října 2020 v 15 hodin. Podmínkou účasti na 
kufroběžeckém závodě jsou historické kostýmy a kufr s povinnou zátěží. Pro nejmenší děti do 
šesti let je určena trasa K chalupě a zpátky. 
Poté se hned koná vyhlášení a rodiče si je 
mohou odvést. Pokud ale dokážou jejich 
ratolesti ujít něco přes tři kilometry, 
mohou se jako poutníci dostat s nimi do 
cíle. A pro ty nejodvážnější je tu 
samozřejmě trasa 5,5 km,            na jejímž 
konci na nejrychlejšího šťastlivce čeká 
putovní kufr, doživotní                          sláva 
a po několika letech, až webmaster 
zaktualizuje stránky, i uvedení jeho jména 
na listině historických vítězů. 
Pro bližší informace stahujte propozice a 
případně sledujte stránku běhu http://behjc.rohaci.com.  

Hop 
 

 
 
 

Běh Járy Cimrmana 
Zdolat nástrahy a zkoušky, 
vzít kostým a třeba roušky. 
Kufroběžci budou zdraví. 
Náš závod nic nezastaví! 

http://behjc.rohaci.com/


Všehochuť Hanse Talafúse 

Při přečtení názvu rubriky vám v hlavě pravděpodobně vyskočila jedna z následujících 
otázek. „Hans Talafús. Kdo to je, mami?“ mohlo zaznít v domácnostech mladších Roháčů, se 
kterými jsem se zatím, bohužel, neměl tu čest potkat. „Hans Talafús. Panečku, on ještě 
existuje?“ proudí toky myšlenek těm starším, se kterými jsem se spoustu let potkával. Konec 
ale zbytečným úvodům, jež slouží stejně pouze pro uchopení pozornosti čtenáře, dovolte 
nejprve, abych představil sebe a svůj koutek, v němž si budu tiše hrát s písmenky ve Wordu. 

Jmenuji se Jan Talafús, zvaný Hans, rytíř ze Zelené pláně a Bílého vápna. Tedy tohle 
samozřejmě není moje pravé, civilní jméno. Tenhle dlouhý titul mi byl udělen v jeden krásný 
podvečer na Vánocích na Hrádku, kdy jsem získal černý šátek a v oddíle se tak stal rytířem. O 
oddílových tradicích vám jistě v průběhu roku poví rádci. Letos jsem slavil 21. narozeniny a rád 
hraju fotbal, chodím po horách i městech a čtu. Studuju žurnalistiku na vysoké škole, proto si 
mě šéfredaktorka Péťa vybrala, abych sem psal.  

No a co tu najdete? To bude různé. Někdy to bude vtipná nebo zajímavá historka 
z expedice. Někdy zážitek z cest do zahraničí, jindy třeba okomentuji něco, co se právě děje ve 
světě. Ale dneska, protože věřím, že všichni hodně brzy pojedete s Roháči na akci, vám popíšu, 
jak dobře zabalit batoh. Nebo alespoň, jak to dělám já a myslím si, že to je tak dobře. 

Nejdůležitější pravidlo balení. Batoh si balíš vždycky sám. Maminka s tatínkem ti 
mohou pomoci, ale v přírodě s tebou nebudou a ty sám potřebuješ vědět, kde máš tu čelovku, 
aby sis posvítil na cestu nebo čisté ponožky, protože už tři dny nosíš staré a jsou dost cítit. 
Turistickému batohu se říká kletr a může být různě velký. Velikost kletru se udává v litrech. Na 
dvoudenní výlet ti stačí i 40litrový, na čtrnácti denní expedici samozřejmě budeš potřebovat 
větší. Osobně mám 65litrový a zatím mi vždy dobře posloužil.  

Co všechno s sebou? Určitě nebal zbytečnosti. Ne, čtyři plyšáky s sebou vážně 
nepotřebuješ, stačí ti jeden, ideálně ten nejmenší a nejlehčí. Uvědom si, že batoh budeš nosit 
na zádech ty, a každý gram navíc je znát. Vyskládej si věci na zem a zamysli se. Budeš 
potřebovat na tři dny deset triček? Určitě ne. Potřebuješ bundu, když je venku pod nulou? Jo, 
vezmi ji! Stačí ti jedny šortky na týdenní tábor? Ne, budou jak čuník, ber i další.  

Dolů do batohu patří spacák a karimatka + pyžámko. Taky náhradní boty, pokud si je 
bereš, a oblečení, o němž víš, že ho nebudeš potřebovat. Naopak, nahoru dáš třeba 
nepromokavou bundu či pláštěnku, jídlo, zkrátka věci, které by se mohly brzy hodit. Na batohu 
jsou také poschovávané různé kapsy, do těch já strkám menší věci jako čelovku, nůž, lžíci, 
kartáček a pastu, tužky, …  

Platí, že pokud to jde, nic by nemělo viset na batohu. Maximálně plecháček. Nejhorší 
je mít na batohu připnutý menší batoh či igelitku s věcmi. Opravdu špatně se to nosí, kýve se 
to, je to nepříjemné a nepohodlné. Také se nic nenosí v rukou. Ruce potřebuješ volné. 
V ideálním případě se tedy všechno, co bereš, musí vejít dovnitř.  

Tak teď už snad tušíš, jak dobře zabalit. Jestli se ti to povedlo si můžeš ověřit jednoduše. 
Postavíš kletr na zem tak, aby se o nic neopíral. Pokud stojí rovně a nepadá, nenaklání se, 
vypadá hezky uhlazeně a nemá „faldíky“ (nejsou v něm nevyplněná místa), je to super a můžeš 
vyrazit. Dobrá práce! 
Tak šťastnou cestu! 
 
 



Oslavenci v září 

21. 9. dostane hobla Barča 
26. 9. oslaví narozky Tomáš Gráf 

27. 9. si sní dortík Gabča 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oko  

Jak funguje OKO (neboli "Osobní KOnto")? Na brigádách zajištěných oddílem – například 
hrabání listí v lanovém parku nebo akcích od Labyrintu atp. si máte možnost vydělat určitý 
obnos peněz. Protože všichni jezdíme rádi a hodně na akce a všichni máme občas finanční krizi, 
máme možnost tyto peníze “vložit” na OKO. Po měsíci se částka (kterou byste jinak dostali "na 
ruku") zdvojnásobí a vy si jí pak můžete vybrat na zaplacení nějaké oddílové nebo družinové 
akce. Tento krok bohužel probíhá pouze jednou (po půl roce z částky nebude šestinásobek) a 
peníze zde musí ležet alespoň měsíc (tzn. za brigádu v listopadu si můžu vybrat peníze na akci 
v prosinci). Vy všichni si tak můžete přivydělat, nebo pomoci rodičům, a ještě si vybrat akci, na 
kterou si sami přispějete. A hurá s kamarády z oddílu ven za dobrodružstvím... A to se vyplatí, 
ne? ;-) Aktuální stav najdete v časopise Horác a je vždy zveřejněn na stránkách 
www.rohaci.com. Zároveň musím ovšem doplnit, že usnesením parlamentu se rozhodlo, že 
tento vklad lze vybrat pouze do konce daného školního roku. Pak se jede zas od nuly. V případě 
vkladu či výběru na akci, i nejasností, kontaktujte včas organizátora akce a Lucku P. (oddílový 
pokladník). 
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