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Plán akcí 

20. – 22. 11. – Vyzvědači - ZRUŠENO 

27. – 29. 11. Brigáda na Opárně 

4. 12. - Oddílovka 

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,  

Bohužel jsme se dostali do podobné situace jako na jaře a tím pádem všichni sedíme 

doma a nemůžeme se potkávat osobně. Naši rádci přesto zapracovali a dali dohromady on-

line oddílovky. Už první dvě proběhly a byly v rámci možností úspěšné. ☺ 

Druhou smutnou zprávou je, že bylo nutné zrušit Den stromů a zrušili se i Vyzvědači, 

kde jsme měli obhajovat titul. Zase na druhou stranu jsme pro vás všechny připravili hlasování 

o tom, kam pojedeme na zimní expedici. Takže prolistujte Horáce a hlavně nezapomeňte 

hlasovat. Každý hlas se počítá a možná právě vy rozhodnete o tom, kam se pojede.  

Teď už jen musíme doufat, že vládní opatření pomohou, co nejdříve, abychom 

oddílovou činnost mohli obnovit. Stále doufáme, že bude možné společně vyrazit na Vánoce 

na Hrádku. Brigáda na Opárně spíše nevyjde, ale zatím ji nerušíme. Uvidíme, jak bude vše 

probíhat.  

Jednou z pozitivních stránek je, že Anička a Šachy nám mezitím připravili další indicie 

k detektivnímu případu. Každý má možnost si ho z pohodlí domova vyřešit a tím získat peníze 

do celoroční hry, tak hurá do toho. 

Těším se s vámi nebo s vašimi dětmi na viděnou na některé z akcí.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VÁNOCE NA HRÁDKU 18. - 20.12.2020 
aneb  

Rozptýleni spolu v čase a prostoru 

 

Máme tady listopad a vánoční čas se nám kvapem blíží. Letošní rok je v mnoha ohledech 
zvláštní, a tak nám nezbývá, než konstatovat, že se všem těm zvláštnostem neustále 
přizpůsobujeme. Koneckonců, kdy člověk dostane takovou příležitost se naučit spoustu 
nových věcí a zjistit něco sám o sobě, no ne?  
 
Znáte Schrödingerovu kočku? Osobně ji vlastně nezná nikdo, jelikož existuje pouze na úrovni 
myšlenkové teorie vycházející z kvantové mechaniky. Je to taková kočka, která je zavřená v 
krabici. Ta kočka je zároveň živá a zároveň mrtvá, což platí do chvíle, kdy se krabice otevře. Po 
otevření by se totiž zjistilo, zda kočka žije, či nikoliv.  
Podobné je to s letošními oddílovými Vánocemi. V současné situaci je máme v takové krabici 
a ta krabice prozatím zůstává zavřená. Vánoce tedy zároveň jsou a zároveň nejsou. Jsou to 
naše Schrödingerovy Vánoce.  
 
Když si to tak shrneme, víme, že záleží jen na každém z nás, jestli pro něj Vánoce jsou, nebo 
ne. Máme možnost zjistit, jak že to tedy letos všechno je, a to tak, že otevřeme krabici a 
nahlédneme dovnitř. Možnost otevřít krabici bude mít každý sám za sebe, ti menší se svými 
rodiči, nebo s velkými sourozenci.  
 
Schrödingerovy Vánoce jsou a nejsou v termínu 18. - 20.12.2020. Termín je jistý! 
 
Ověření skutečné existence letošních Vánoc vyžaduje vnitřní přesvědčení o tom, že je každý 
za sebe chce mít a také sesbírání všech hmatatelných důkazů o tom, že skutečně jsou. 
 
Jaké důkazy budeme hledat? Co pro nás znamenají Vánoce a jak je poznáme? 
 
1) Hrádek Helfenburk u Úštěka 
2) ozdobený vánoční stromeček 
3) vůně horkého moštu, kávy a čaje 
4) vánoční přání 
5) vánoční věštírna 
6) obdarování pro radost 
7) vzpomínka na kamarády a zážitky 
8) vánoční koledy 
9) štědrovečerní večeře  
10) vánoční zvyky 
11) jmelí na památku 
12) oheň, u kterého se může každý ohřát 
 



 
CENA: Je taková, jakou je kdo ochoten zaplatit, jakmile nahlédne do krabice s letošními 
Vánocemi.  
 
PŘIHLÁŠENÍ: Do 30.11.2020. Probíhá přes email: schrodinger.2020@email.cz. Na základě 
přihlašovacího mailu dostanete na začátku prosince podrobnější informace a klíč k otevření 
krabice se Schrödingerovými Vánocemi.  
 
PROGRAM  
Je a zároveň není.      
 
DÁRKY 
Budou a zároveň nebudou.       Vaši vánoční skřítci. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Zimní Expedice 

Ahoj Lyžníci,  
Tak jako každý rok pojedeme o jarní prázdniny na 
společnou akci. Letos po dlouhé době vycházejí 
prázdniny na začátek února, tak se budeme těšit 
i na spoustu sněhu na lyžování, sáňkování, 
bobování, stavění sněhuláků a iglú, a jiné 
všelijaké radosti. 
Zatím toho moc nevíme, snad jen termín a to od 
soboty 30.1. do soboty 6.2. 
S čím, ale potřebujeme pomoci, je kam 
pojedeme. Je tu výběr z několika chalup a 
dáváme Vám možnost, těm co pojedou, aby si vybrali. ☺ 

1) Kamenka v Oderských vrších  

2) Kusalíno v Beskydech 

3) Mezholezy na Domažlicku 

Chalupy je možné si prohlédnout na stránkách https://chalupy.a-tom.cz/  
Nemůžeme se, ale rozhodovat moc dlouho, aby nám chaloupku nezabral někdo jiný.  
Proto Vás poprosím o vyplnění předběžné přihlášky a poslání na e-mail skupik@seznam.cz 
nebo svému rádci do 20.11. (stačí zaslat pouze jméno a variantu). 
Další informace, které víme je, že cena se bude pohybovat okolo 1800,-Kč 
Takže zimě zdar. 
Skupik  
___________________________________________________________________________
Předběžná přihláška na ZEX 30.1. – 6.2. 2021 
Jméno: …………………………………………………………………. 
Chci jet na chalupu (vyber si) : 

1) Kamenka v Oderských vrších  

2) Kusalíno v Beskydech 

3) Mezholezy na Domažlicku  

Podpis: ………………………………………………… 
 
 
 
 
 

https://chalupy.a-tom.cz/
mailto:skupik@seznam.cz


Běh Járy Cimrmana 

Neorganizovaná akce s účastí členů oddílu proběhla 11. října 2020. 

Po trasách Běhu Járy Cimrmana se letos vydalo přes třicet poutníků. V tomto čísle jsou ovšem 

započteni psi a domácí zvířata včetně plyšových. Účastnící z řad lidí pak startovali ve dvou 

vlnách. Dětská kategorie odběhla svůj závod po zcela nové lesní trase tak, aby se s ostatními 

nepotkala. Poutníci se vydávali na trasu průběžně podle svého příchodu na start. A jak to tedy 

dopadlo? 

V kategorii batolat byla poprvé v historii vyhlášena kategorie zbloudilých běžců. Vyhrál ji 

Nocolas Kovalčik, který byl nejrychlejší, ale neměl kufr, proto budiž vyhlášen ve zvláštní 

kategorii. 

Tradiční kategorii batolat ovládl Vojta Kratina před svým o pár minut starším bratrem Petrem 

a Davidem Záněm. Za nimi skončil Kryštof Osvald. 

V kategorii dívek byla nejrychlejší Jana Záňová před Miou Osvald. 

Na nejdelší trase si koronu (dříve korunu) nejrychlejšího běžce odnáší ten, který je uveden pod 

pseudonymem Karel Běhavý. Jeho skutečné jméno redakce zná, ale nechce zveřejňovat. 

Koneckonců koho si obyčejný člověk představí pod jménem Edson Arantes Dos Nascimento? 

Asi nikoho. Jen opravdový znalec ví, že se tento fotbalista proslavil pod jménem Pelé. Karel 

Běhavý je tedy jakýsi Pelé našeho kufroběhu. Mimo korony si mohl na rok odnést i putovní 

kufr, ale po vyfotografování ho odevzdal zpět do depozit pořadatele. Píšu to hlavně proto, 

abych za rok, až budu vzpomínat, kdo mi má cenu vrátit, jsem si včas uvědomil, že ji mám já. 

Jsem hlava děravá a lepší to nebude. 

Karel ovšem nesplnil zásadní podmínku, kterou je zaplacení startovného. Na startu se mi 

omlouval, že na něj nemá. Proto dalším vítězem budiž vyhlášen kufroběžec s iniciálami LM. 

Kdo si pod touto zkratkou představí Lidové Milice, toho ujišťuji, že je to podobnost čistě 

náhodná. 

Co napsat na závěr? Vybavuje se mi dialog z 

konce filmu Černí baroni. 

Mám před očima nádraží a na něm vojína 

Kefalína v podání Ondru Vetchého, jak říká: 

,,Ale stejně, že to bylo všechno absurdní?" A 

major Haluška ztělesněný Pavlem Landovským 

odpovídá: ,,Veru bolo. A čo si predstavujete 

pod takým slovom absurdní?" 

Můžete se podívat na obrázky od Hopa a na 

výsledky, které najdete na stránce 

behjc.rohaci.com. 

Hop 

 



Madlenčiny rozpravy 

Severská redakční sekce se opět hlásí o slovo a všechny moc zdravím. Tentokrát se nám 
podařilo získat exkluzivní rozhovor na dálku, přímo z karantény. Poznáte, kdo odpovídal na 
všetečné otázky? (Nekoukejte na konec rozhovoru, ať se nepřipravíte o možnost hádat. :-) ) 
Tohle povídání mi zlepšilo náladu a doufám, že to samé se stane v těchto podzimních dnech i 
vám. Užijte četbu. 
 
 
Pamatuješ si ještě, jak ses dostal k oddílu a co byla Tvá první akce?  
Pamatuji, bylo to v roce 2002, kdy jsem začal chodit do družinky ke Karotce a Dorce. Moje 
první akce s oddílem byla brigáda na Valči. Bydleli jsme v budově, kde sídlí dnes památkáři a 
byla tam celkem zima. Proto mě Dorka nutila si vzít mikinu, já nepovažoval za nutné jí hledat 
a proto jsem na své první akci udělal 140 dřepů. To jsem totiž ještě netušil, že je to číslo tolik 
namáhavé. Tou dobou už jsem uměl počítat i do vyšších řádů.  
 
 
V současné době jsi v oddíle aktivní. Čemu se tam věnuješ?   
Vedu s Kubou a Šachym družinu starších, která si dala jméno Keřáci, protože etnikum podobně 
smýšlejících malých kudrnatých Afričánků si již křoví obsadilo. Dále se starám o oddílový sklad, 
nakupuji a udržuji materiál co používáme. Občas připravím nějakou supr čupr akci na velmi 
pěkné místo. Letos máme bohužel kvůli útoku zběsilých pand útrum. 
 
Jaké akce jsi připravoval a organizoval? Co je pro Tebe při organizaci akce největší výzva?  
Tak za mojí kariéru jich bylo už celkem mnoho. Nejraději pořádám podzimní zápočtovku. To 
jsou všichni takový natěšený po prázdninách na první pořádnou akci, je ještě relativně teplo, 
lesy se hezky zbarvují. Pro veřejnost organizuji Pochod za drakem ke sv. Jiří, s partou 
pomocníků připravíme příběh, vytvoříme mapky a letáčky, obsluhujeme průchozí stanoviště a 
provozujeme tradiční lanovku před cílem.  
 
Vzpomeneš na nějaký nezapomenutelný zážitek? Povyprávěj.   
Vzpomínám si na závěrečku na Opárně ještě před rekonstrukcí. Nebylo úplně vlídné počasí a 
my jsme běhali do mlýna a dobývali ho. Měli jsme trička, co jsme si předtím vyrobili a 
nabatikovali. Stříkali jsme po sobě vodníma pistolkama a pokud bylo tričko někde mokré, 
museli jsme ho jít na louku k ohni, co skoro nehořel, usušit. Domů jsme se po této super akci 

vraceli opravdu nepřečichnutelní.   
 
 
Co bys doporučil zabalit do batohu na víkendovou akci? Vyber maximálně 5 nezbytných věcí, 
které by neměly chybět v batohu žádného Roháče.  
Tak určitě je fajn mít v čem a na čem spinkat. Tudíž spacák vhodného tepelného komfortu a 
kvalitní karimatka jsou nezbytností. Všechny věci, i ty nad pět kusů, je nutné zabalit do 
kvalitního batohu odpovídajícího velikosti človíčka batoh nesoucího. Propracovaný zádový 
systém přidá desítky kilometrů bez bolesti zad. Dneska už dvě uši na ramena nestačí. Bederní 
pás roznese váhu mezi ramena a bedra a prsní pásek zamezí sklouzávání ramenních popruhů 
z ramen. Dále bude potřeba spolehlivá čelovka, kterou si ovšem včas vyndáme, protože se 



potmě bez světla světlo špatně hledá. Poslední věcí budou kvalitní pohorky. Jsem zastánce 
názoru, že si má každý chodit v tom v čem se mu nejlépe chodí, tudíž mě nejčastěji potkáte v 
sandálkách. Ale děti nezvyklé na chůzi v terénu by měli mít boty, které fixují nohu.  
 
Jaké máš další koníčky a záliby kromě oddílu a turistiky?  
Rád jezdím na kole. Mám rád architekturu prostých a nezvyklých stavení, všímám si detailu 
napojení starého a nového při rekonstrukcích budov. Vnímám architekturu inženýrských sítí, 
krásná trafostanice mě vždycky potěší, ale i budovy vodáren bývají krásné. Miluji hudbu, 
málokdy je u mě doma ticho. Mám rád cestování, nejraději na motorce.  
 
Na jaře byla plošná karanténa. V současné době jsme zase v podobné situaci. Co 
doporučuješ jako lék na nudu a pro udržení dobré nálady? Co Tebe drží nad vodou, když jsi 
v karanténě? Mě pomáhají kamarádi, kteří se nebojí a vyrazí se mnou někam na výlet. Při 
dodržování pravidel je pohyb venku na čerstvém vzduchu rozhodně prospěšnější, než být 
zabarikádovaný doma v aseptickém prostředí. Když teď musím být doma pomáhá mi hudba, 
plánování budoucích vandrů a sledování těch šťastnějších, kteří chodí po venku a točí to na 
Jůtůb.  
 
Co ses v oddíle naučil a vidíš to jako velké plus do života?  
Řekl bych, že přežití v přírodě. Jako, že ne každé zvíře žijící volně v lese mě chce sežrat. Aspoň 
ne v Čechách. Není tedy problém si na kraji lesa postavit hamaku a v klidu v ní usnout, protože 
ty dvě oči co mě v dáli sledují se mě bojí víc než já jich.  
 
Kterou akci si nikdy nenecháš ujít jako účastník?  
Snažím se udělat vše proto, abych byl na všech akcích s oddílem. Ne vždy to jde skloubit s 
prací, přesto vítězí oddíl. Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody...  
 
Co bys aktuálně vzkázal všem Roháčům?  
Držme se. Jednou se sejít zase musíme. Třeba v důchodu budu mít času habakuk...   
 
Járo, moc Ti děkuju za milé dálkové popovídání. Brzy někde ahoj! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všehochuť Hanse Talafúse 

Přišel listopad. Všichni pociťujeme znatelné ochlazení, navlékáme teplé kožichy a čím dál 
častěji vaříme vodu na čaj. Listopad roku 2020 s sebou nese ale i určité rozdíly. V naší zemi 
totiž vrcholí druhá vlna koronavirové pandemie. Kvůli neviditelnému, avšak zákeřnému 
nepříteli se tak nemůžeme scházet na Spirále ani spolu jezdit na akce. Doufejme, že se situace 
zlepší, abychom se mohli do běžného režimu vrátit co nejdřív. K tomu musíme dopomoci my 
všichni – dodržováním 3R (nošením Roušek, pravidelným a důkladným mytím Rukou a 
dodržováním dvoumetrových Rozestupů). Čím déle se budeme chovat nezodpovědně, tím 
déle budeme muset být zavření doma. 
Situace, ač na první pohled prekérní, ale může být i pozitivní. Já na ní spatřuji i dobré věci: 
Například šetřím peníze. Nemohu utrácet, jelikož nemám kde. Ta pětikoruna, co jsem měl ve 
šrajtofli před čtrnácti dny, tam stále je. To je pozitivní. 
Mohu více sportovat, protože mám více času. Napsal jsem mohu, ne že jsem se odhodlal. Za 
poslední měsíc jsem byl běhat jednou. Ale v listopadu to bude alespoň desetkrát! Mám dobré 
vyhlídky. To je pozitivní. 
Trávím víc času s rodiči i se ségrou, protože jsem pořád doma. Před koronaprázdninami jsem 
pořád někde lítal. Jako rodina můžeme hrát společenské hry nebo se přetahovat o to, kdo 
zrovna udělá nádobí. To je pozitivní. 
Chodím na procházky poznávám blízké okolí Kladna. Viděl jsem už pole za Hřebčí, les za 
Rozdělovem nebo ten za Oazou. Tam jsem se brodil odpadky. Samozřejmě jsem jich pár 
posbíral. To je pozitivní. 
Nemusím jezdit do Prahy do školy! Potkáváme se online přes Google Meet nebo MS Teams 
nebo Zoom, takže občas si spletu platformu. Ale trochu chaosu v téhle klidné době ještě 
nikoho nezabila, takže to je pozitivní.  
Premiér říká, že jsme best in covid! To je pozitivní… ne? 
Jen jedna věc byla zatím negativní. Přítelkyně byla pozitivní. Já, ač jsem čekal, že budu taky 
pozitivní, jelikož se snažím být pořád pozitivní, jsem měl výsledek negativní. To bylo trochu 
pozitivní, ale nemohli jsme se vidět, to bylo negativní. Ale byl jsem deset dní zavřený sám 
v pokoji, to bylo trochu pozitivní. Jestli jste se v tom teď neztratili, jste dobří čtenáři, a to je 
pozitivní! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podzim aneb trocha sentimentálního rozjímání 

Milí kamarádi,  

Podzim mám ráda, všude kolem se listí krásně zbarví a blíží se Vánoce. Podzim si 

vždycky spojuji s podzimní zápočtovkou, i když podzimní může být mírně zavádějící. Všichni, 

kdo byli nějakých 7 let zpátky nikdy nezapomenou na to, jak jim přes noc nasněžilo a nikdo 

s tím nepočítal. Vypili celou hospodu, když odcházeli, tak už tam nezbyl jediný čaj, a 

zápočtovku museli ukončit dřív, protože by jinak vysoce pravděpodobně někde zmrzli. Byl to 

ale zážitek, na který se nezapomíná. A takových zážitků je na podzim s Roháči vždycky tuna. 

Snad se nám brzy vrátí, protože osobní kontakt je neocenitelný.  

Ale zápočtovky nejsou jediná věc, proč mám ráda podzim. Pamatuji si, že jsme vždycky 

pouštěli draky. Až přestane pršet a bude trochu foukat, tak už se těším až vytáhnu draka, co 

jsme dostali od tchýňky a tchána. Měl by být nějaký speciální, tak schválně, jestli se nám podaří 

alespoň dostat do vzduchu.  

Nejvíc si ale užívám, když vyrážíme na dlouhé procházky podzimní krajinou. Letos jsem 

se zapojila do výzvy s pár kamarády, kdy soutěžíme kolik tolik toho, kdo nachodí a naběhá. Já 

jenom chodím, běh není pro každého.       Ale zase na druhou stranu už budu mít kolem 800 

km za tento rok, takže jsem si stanovila cíl pokořit tisícovku. Dejte si taky nějaký cíl. Otužování 

a držení se fit prý pomáhá proti různým chorobám a úplně nezakrníme, než nás zase pustí do 

společnosti. Chůze mě osobně pomáhá vyčistit si hlavu a většinou přijdu na spoustu nápadů. 

Minule jsem například vymyslela dárky k Vánocům.  

Pak je vždycky příjemné vykoupat se ve vaně. Sednout si s knížkou na gauč a jen tak 

lenošit a pít čajík. Protože víte, že už jste pro sebe něco udělali a lenošení si zasloužíte.       

Takže si užívejme podzimu, dokud to jde.  

Péťa 

 

 
 
 
 



Celoroční bodování 

Za to, že s námi budete jezdit na akce si stejně jako loni můžete vysloužit odměnu. Jaká jsou 
pravidla?  

• za jeden den na akci je jeden bod 
• odměna: trička a mikiny (s oddílovým potiskem) 
• cena: tričko - 15 bodů, mikina - 20 bodů 
• není povinnost si koupit tričko v moment, kdy dosáhnu 15ti bodů, můžu tričko 

vynechat a místo toho si rovnou šetřit na mikinu 

Oslavenci v listopadu 

8.11. oběhne Opárno a dostane hobla k narozkách už ne tak malý Vojta 

19.11. bude o rok starší (a moudřejší      ) Kuba Jakub 
23. 11. ve stejný den oslaví narozky Madla a Róza 

Oko 

Jak funguje OKO (neboli "Osobní KOnto") se můžete dočíst v zíjovém Horáci z letošního roku 
na konci časopisu. Aktuální stav je vždy zveřejněn na stránkách www.rohaci.com. Zároveň 
musíme 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). 
 
  

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli:  
Péťa, Madla, Skupík, Hans, Hop 

Uzávěrka dalšího čísla: 29. 11. 2020 
Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 

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


