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Plán akcí 

18. – 20. 12. Vánoce na Hrádku 

8. 1. - Oddílovka 

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,  

Vypadá to, že by tentokrát mohli být Vánoce na sněhu. Zima už je všude kolem nás. 

Chtěla jsem pro tentokrát začít něčím pozitivním. ☺ 

Jak to vypadá s našimi akcemi? Vánoce na Hrádku budou, i když pravděpodobně jen na 

sobotu a formou jakoby orientačního zastávkového pochodu. No ale kdo by se chtěl zúčastnit 

a dostat více informací, tak se hlaste Madle anebo Bocimu. Kontakt na Madlenku je 

v listopadovém i tomto Horáci u článku k Vánocům. Lednové a pozdější akce stále máme 

v plánu uspořádat. Zatím to vypadá, že nám bude covidová situace nakloněná a mohli by 

proběhnout.  

Skupík vás všechny tímto moc prosí, dejte nám vědět, jestli vaše dítko nebo vy 

plánujete jet na zimní expedici. Zatím se nikdo nepřihlásil a my nevíme, jestli zarezervovat 

chatu nebo ne. Jaká byla pro letošek vybraná destinace se dozvíte v dnešním Horáci.  

Ohledně lednového výletu máte více info také v tomto čísle Horáce.  

A jak Vám jde řešení případu do celoročky? Doufám, že jste se nezasekli jako já, a třeba 

už máte i vyřešeno.  

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 

Už víte, jestli chcete otevřít vánoční krabici a najít všechny důkazy o tom, zda Vánoce letos existují? 
Napište na mail: schrodinger.2020@email.cz 
 
Vánoční čas se kvapem blíží a Advent je v plném proudu. Už vám voní v kuchyni vánoční cukroví? Už 
máte vyrobené ozdoby na vánoční stromeček v oblíbeném lese, které by mohly zobat ptáci a okusovat 
srnky? Připravujete vánoční přání?  
 
Přinášíme vám pár tipů, jak se připravit pro případ, že po otevření Schrödingerovy krabice nakonec 
Vánoce objevíte živé a budete je chtít oslavit.  
 
Ozdoby, které mohou zdobit stromek v lese a udělat radost i jeho obyvatelům 
 
1) Nasušte plátky pomeranče, nebo citronu a zavěste je na lýko, nebo na přírodní provázek. 
 
2) Rozlouskejte vlašské ořechy nožem na půlky, můžete je slepit k sobě tavnou pistolí a vyrobit z nich 
třeba věneček, nebo je provrtejte a zavěste na lýko, či provázek. Budou je s radostí vyzobávat ptáci. 
 
3) Vezměte rozinky, nakrájené jablko, piškoty, slunečnicová semínka, buráky, kukuřici, jeřabiny, šípky, 
nebo něco podobně vhodného k zobání a navlékněte lahodný vánoční řetěz. Udělejte jich raději pár 
kratších, aby se do dlouhých provázků, či nití nezamotávala zvířata. 
 
4) Vyrobte ozdoby ze šišek, klacíků, kulánků a dalších přírodních materiálů.  
          

    
 
Fantazii se meze nekladou. Ať už budete vyrábět hvězdičky, věnečky, andílky, nebo jednoduché závěsy, 
myslete, prosím, při výrobě na to, aby ozdobičky po zanechání v lese neškodily zvířatům a ptákům.  
 
 
Vánoční zvyky a tradice 
 
1) Rozkvetlá Barborka - 4. prosince slaví svátek svatá Barbora, partonka dětí. Dívky se na svátek Barbory 
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vydávají pro třešňové větvičky, kterým se říká barborky. Třešňovou větvičku si dejte doma do vázy a 
pokud do Štědrého večera vykvete, dívka na vdávání se může v příštím roce těšit na svatbu. 
 
2) Zavěšování jmelí – zavěšené jmelí přináší radost, štěstí, lásku a ochranu před nemocemi. Mládenci 
pod jmelím líbají dívky, aby zůstaly do dalšího roku svěží a zdravé. Jmelí má největší sílu, pokud je 
darované.  
 
3) Věštění počasí podle cibulových slupek. Naloupejte 12 sukének z cibule a do každé ze slupek nasypte 
trochu soli. Slupky vyskládejte vedle sebe, jelikož každná z nich představuje 1 měsíc v roce. Slupky, ve 
kterých se sůl do rána úplně rozpustí symbolizují deštivé měsíce a ty, kde sůl zůstane nerozpuštěná 
symbolizují naopak měsíce suché. 
 
4) Pouštění lodiček – každý pustí svou lodičku se svíčkou na hladinu, kde se sleduje pohyb lodiček. 
Pokud se lodička drží u břehu, nečekají dotyčného žádné změny. Točení do kruhu znamená 
nerozhodnost, zhasnutá, ale nepotopená svíčka znamená neupřímnost. Pokud se lodičky přitisknou k 
sobě, znamená to lásku, nebo přátelství a lodička, která se odpojila od ostatních zase znamená odchod 
z rodiny.  
 
Vánočních zvyků a tradic je mnohem více, určitě jich spoustu každoročně doma udržujete a třeba 
zrovna letos objevíte a vyzkoušíte nějakou novou. 
 
 
Dárky a přání 
 
Vánoce jsou svátky, kdy na sebe lidé vzájemně myslí a na oslavu narození Ježíška si vzájemně děláme 
všichni radost. Co vás tak nejvíc potěší? Vůně a chuť vánočního cukroví? Nějaký pěkný dáreček? Hezké 
vánoční prání ve schránce? Radost, kterou jste někomu udělali? 
 
Co nám Ježíšek nadělí, to vlastně nikdy přesně nevíme. Je ale jasné, že třeba chceme někdy i my potěšit 
někoho nějakým dárečkem. No ano, ale co když nevíme, komu se ten náš dárek dostane do ruky? 
Prostě chceme udělat radost komukoliv, aby věděl, že na něj někdo myslí. Připravit překvapení. 
Poslední dobou hodně radosti dělají třeba malované kamínky. Potěšit může také vlastnoručně 
vyrobená skládačka, nebo malá hra, či hlavolam. Hezká ozdoba na zeď, vtipná brož, nebo nějaká 
praktická pomůcka, jako je malý polštářek, KPZ-ka, s láskou ušitá rouška, ručně dělaná svíčka a spousta 
dalších věcí, které vás napadnou. Hlavní je, že máme radost z výroby a přemýšlení nad dárkem, stejně 
jako nás těší to, že náš dárek někoho rozradostní, nebo mu poslouží. 
 
A víte jak pěkné je najít vánoční přání třeba po roce, přečíst si ho a zavzpomínat na to, jak milé bylo ho 
najít ve schránce? Stačí čtvrtka, pár barevných papírů, lepidlo, barvy, razítka, nůžky, třpytky a pár 
dobrých nápadů, nebo inspirace k vytvoření milého vánočního přání, které doplníte pár větami, 
básničkou, nebo třeba jen dvěma slovy, která chcete věnovat tomu, pro koho je přání určené. Tadááá! 
Stačí obálka, známka, poštovní schránka a radost je na světě. 
 
 
Přejeme vám všem příjemné adventní přípravy na Vánoce a těšíme se, že budeme slavit také všichni 
společně, rozptýleni v čase a prostoru. Pamatujte, zázraky se dějí pro ty, kdo v ně věří, kdo je chtějí 
uvidět a kdo je pro ně také ochoten něco udělat. 
 
 
Zdraví vás vaši vánoční skřítci. 
 
 



Jednodenní setkávání 

Ahoj kamarádi. 
 
Nejdříve bychom vám všem 
chtěly popřát příjemný 
adventní čas, plný zdraví, 
klidu a pohody.  
 
Loni jsme první adventní 
neděli strávili na Mámince. 
Letos nám bohužel setkání 
nevyšlo, ale doufáme, že se 
příští rok uvidíme.  
 
 
 
 
 
Opět plánujeme tři jednodenní výlety, na které pozveme jak vás, tak i starší členy 
oddílu a oddílové kamarády. Moc se těšíme, že si konečně popovídáme, uděláme 
společný oheň a zahrajeme nějaké hry. 
Na první procházku se vydáme, pokud nám to situace dovolí, 16. ledna, pak nás 
výlet čeká v březnu a dubnu. Plánujeme se podívat do okolí Louštína, na mlýny 
v okolí Unhoště a třetí výlet by nás mohl zavést na Kokořínsko. 
 

 
Na společných setkáních Petrucha a Gabča 

 
 
 
 
 
 
 

Loňské setkání na Mámince 



Zimní Expedice 

 

V minulém měsíci jsem dával 
možnost si vybrat chalupu, 
kam pojedeme na Zimní 
expedici, nebo chcete-li zimní 
tábor. Moc lidí se nezvalo, ale 
nakonec jsme zvolili 
chaloupku v obci Mezholezy 
na Domažlicku.  
Termín: 30.1. – 6.2. 2021 
Cena: 1800,-Kč 
Co nás, ale trápí, je že 
nevíme, kolik nás pojede. Kdo chce jet tak musí odevzdat přihlášku do 23.12. 
(poslední družinovka v prosinci). 
V případě, že bude málo přihlášených, tak budeme nuceni akci zrušit.  
Tak neváhejte a přihlašujte se. 
Program bude zaměřen na zimní turistiku – běžky. Pokud ovšem nebude sníh, 
tak budeme vyrážet na pěší výlety. Ovšem nebude to jen o výletech. Zahrajeme 
si i spoustu her v okolí chalupy, postavíme iglú, sněhuláka a budeme blbnout na 
saních či na bobech. 
 
Skupik 
 
Přihláška na ZEX 30.1. – 6.2. 2021  
Jméno: ………………………………………………………………….  
Datum narození:…………………………………………………. 
Podpis rodičů: ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podzimní výzva 

Skončila nám podzimní výzva. Byla to rychlá akce na pár dní. Zúčastnilo se 
určitě spoustu lidí. Jen bohužel ne všichni, co plnili, zaslali i své výsledky. 
Takže tu máme pořadí: 

1. Eliška Koubínová   10 úkolů 

2. Tomáš Pospíšil  6 úkolů 

3. Petra Pešková  3 úkoly 

Na tyto tři odvážné čekají odměny. 
Nyní pár fotek z plnění 

  

  
 
 
Krátké povídání od Elišky: 
Ahoj :-) 
Už mám splněné předešlé úkoly, a tak plním poslední. 
Bavilo mě spoustu úkolů, třeba když jsem byla navštívit zvířátka na Čabárně. 
Přispěla jsem do kasičky, donesla tvrdé pečivo, a tak jsem splnila i dobrý skutek. 
Pak mě bavilo, když jsem se byla napít ze studánky, ještě nikdy jsem ze 
studánky nepila, byl to pro mě zážitek. A také když jsme s maminkou vymysleli 
večer po tmě při svíčkách, jsem si to moc užila. Bavila mě i podzimní mandala a 
hraní deskových her. Maminka vymyslela den bez telefonů a bez televize a hráli 
jsme celý den deskové hry. K obědu jsme si objednali pizzu a byli jsme celá 



rodina pohromadě. Vyhrála jsem 1.místo společně s tatínkem a naše výhra je, 
že se celý den budeme válet u televize a máma se sestrou nám budou celý den 
sloužit. Moc se na výhru těším. Potíže jsem měla se šifrou, kterou jsme nemohli 
najít, a nebavilo mě běžet do kopce, ale zvládla jsem to. Eliška 
 

Skupik 

 

Vánoční výzva 

 
 

Máme tu další výzvu. Úkoly můžete plnit do 23.12.2020  
Pokud něco splníte, zašlete fotku na e-mail skupik@seznam.cz 
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Všehochuť Hanse Talafúse 

Zdravím Rohaté! Tento měsíc bude všehochuť trochu jiná. V rámci školního kurzu jsme se 
s několika spolužáky vydali na Pelhřimovsko tvořit. Navštívili jsme také jednoho neobyčejného 
člověka, o němž se můžete dočíst v následující reportáži.  
 
„Musíte si mít chladnou hlavu,“ říká o své práci řezník Vasyl 

„Podám vám ruku, ale mám jí od krve, doufám, že to nevadí,“ přivítal mě a mé spolužáky Vasyl 
češtinou obohacenou východoevropským přízvukem na svém dvorku ve Vratišově na 
Vysočině. Nataženou ruku jsme jeden po druhém stiskli. Vasyl pracuje jako sanitář 
v pelhřimovské nemocnici, ale pro vlastní potěšení si přivydělává i jako řezník. Na jeho dvoře 
visí z kůže svlečený beran a za rohem v miniaturní ohrádce čeká další, ještě živé stvoření. 
„Porážím jen ovce, na ty nepotřebujete povolení. Když chcete porazit prase, musíte mít 
potvrzení od veteriny,“ popisuje Vasyl. Dozvídáme se, že je momentálně sháňka po beranech, 
proto řezník poráží právě je. Až lidé budou chtít ovce, bude porážet ovce. Samci, které dnes 
čeká poslední den života, je zhruba rok. Na otázku, kde se Vasyl učil zpracovávat maso, 
reaguje: „Jsem samouk, pořád se učím. Začínal jsem s tím už v Karpatech.“ Tím nám muž 
přesněji odhaluje svůj původ. V Čechách ale žije už přes dvacet let. 
Vasyl obléká svou zelenou řeznickou zástěru a následně otevírá domácí šedesátiprocentní 
vínovici. „Tady v Čechách existuje tradice, že před každým poraženým kusem si řezník a všichni 
přítomní musí připít, aby zvíře odešlo ze světa pokojně a důstojně.“ Postupně si tedy 
přiťukáváme, pálenka dostává svého názvu a v krku příjemně hřeje. Pak se Vasyl přesouvá ke 
klícce s beranem, zvíře vytahuje a přichází všemi očekávaný moment. „Musíte si při tom 
zachovat chladnou hlavu. Když jsou v okolí citliví lidé, zvíře to vycítí a umírá déle,“ myslí si 
Vasyl. Pak se přesouváme k již svlečenému beranovi. 
Řezník z něj na ochutnání připravuje játra. „Ochutnáme je, ukážu vám, jak chutnají, když jsou 
úplně čerstvá,“ oznamuje nám svůj úmysl řezník. „Beran je býložravec, nemá v sobě mrtvolné 
bakterie, nepotřebuje tak dlouhé tepelné opracování,“ říká Vasyl, když jídlo sundává po pár 
minutách z grilu. Většina z nás ochutnává. Za sebe mohu říct, že lepší játra jsem v životě 
nepozřel. Vasyl vidí, že nám chutná, takže ještě připravuje kus masa. Tam se podle něj nachází 
to nejlepší. Opéká ho, opět to netrvá dlouho a opět koštujeme vynikající jehněčí. Během toho 
za námi přichází tři kočky, zřejmě vycítily, že by také mohli něco dostat. „Nemají jméno,“ 
reaguje Vasyl na zvídavou otázku reportéra Dana. „Kočky se nepotřebují nějak jmenovat, jim 
je to jedno. Kočky nejsou fašisti,“ rozmýšlí řezník.  
Jak je život pomíjivý. Domníval jsem se, že budu mít problém vraždě zvířete přihlížet. Když se 
beranův čas nachýlil, sledoval jsem bez mrknutí oka. A do půlhodiny jiného ochutnával. Lidé 
zvládnou spoustu věcí. Tak jako Vasyl. Hodný člověk, který musel v životě prožít neskutečné 
věci. Jeho příběh zasluhuje více než jednu reportáž. Snad celou knihu. 
Text: Jan Lukacko  
 
 
 
 
 
 
 



Vánoční cukroví 

Každý má rád jiné, ale přesto většina z nás neodolá a hřeší tím, že neustále ujídá 
z už upečeného cukroví. U nás bylo vždycky top cukroví vanilkové rohlíčky. Také když 
jsem je letos upekla, tak jsme půlku snědli během dvou dní a zbytek musel do krabice, 
jinak by nám nic nezbylo. ☺ 

Další cukroví, které k Vánocům neodmyslitelně patří je linecké a perníčky. I na 
ty už mám připravené těsto v ledničce. Jaké další budeme letos dělat, to jsem si ještě 
nerozmyslela, ale určitě mě ještě něco napadne.  

Při pečení je nejkrásnější ta atmosféra. Když se sejde celá rodina a tráví spolu 
čas a k tomu poslouchá koledy nebo kouká na pohádky / filmy. Jaké máte tradice při 
pečení cukroví vy?  

Jaké další cukroví se peče u vás? Vytvořte si svých top pět druhů a dejte mi 
vědět. Když se mi sejde hodně odpovědí, tak dám vyhodnocení do lednového Horáce a 
z toho si můžete vybrat, co dalšího třeba péct příští rok.  

Poslední dobou bývá stále populárnější i zdravé cukroví, do kterého se vpašuje 
třeba mrkev nebo je z kukuřičné mouky či bez cukru. Máte nějaké takové oblíbené a 
ozkoušené? Podělte se o to s ostatními.  

Péťa 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Celoroční bodování 

Doufáme, že se nám sbírání bodů zase rozjede, až budeme spolu moct zase někam vyrazit. 
V příštím čísle se objeví aktuální počet bodů, co zbylo z loňska po rozdání triček. 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 

Oslavenci v prosinci 

10. 12. oslaví narozky Anežka 
20. 12. třetí adventní neděli bude mít narozky Honzík M. 

26. 12. si dá zbytek cukroví a možná i dortík Davídek 
29. 12. bude o rok krásnější, jak se říká Lucka 

31. 12. o Silvestra oslaví narozky Lúca B. 

Oko 

Jak funguje OKO (neboli "Osobní KOnto") se můžete dočíst v říjnovém 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, Petrucha, Gabča 
Uzávěrka dalšího čísla: 3. 1. 2021 

Toto číslo vychází v nákladu 35 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


