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Plán akcí 

16. 1. – Jednodenní akce – ZRUŠENO 

1. – 7. 2. Zimní expedice – ZRUŠENO 

12. 2. - Oddílovka 

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,  

Stále stejná pohádka. Máme tu další prodloužení nouzového stavu. Nedá 

se nic dělat, život jde dál a máme tu naději v podobě očkování, tak snad to už 

bude lepší. ☺ 

Jak to vypadá s našimi akcemi? Bohužel musíme zrušit nejbližší dvě akce, 

a to jednodenní výlet, který byl vždycky hodně oblíbený, a také zimní expedici, 

protože se na ní téměř nikdo nepřihlásil. Bohužel nemám tentokrát moc dobrých 

zpráv, ale pořád věříme, že oddílové Velikonoce proběhnou. Minulý rok to byla 

první akce, která se kvůli covidu neuskutečnila, tak letos by to mohla být první 

akce, která nastartuje zase staré dobré časy.  

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

Péťa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



Vánoce na Hrádku 

Vánoce byly letos kvůli covidu trochu jiné, ovšem to nás nezastavilo od toho, abychom 
je uspořádali. Pár lidí vyrazilo už ve čtvrtek, někteří dorazili v pátek a nejvíce lidí přijelo 
v sobotu, aby si prošli stezku plnou překvapení, kterou přichystala Madla. Na stezce se zdobil 
stromeček, posílaly lodičky, odlíval se vosk a dělalo se i spousta dalších supr věcí. Během 
sobotního rána stihli skřítci všechno připravit, a proto byla stezka okolo 12 hodiny plně 
připravena.  

Ještě před tím, než někteří z nás vyrazili na stezku jsme si u Věštírny zazpívali s Madlou, 
Aničkou, Poustmenem, Honzou, Járou a občasně Kubou koledy. Poté už Madla s Aničkou 
vyrazily na stezku, kde se k nim připojili Honzík Kabát s maminkou. Všichni jsme si nakonec 
stezku prošli a všem se nám moc líbila. Večer jsme si udělali oheň, rozdali dárky a hodiny zpívali 
písničky.  

Ráno potom jsme všichni hodně dlouho vyspávali a když jsme se vzbudili, pomalu jsme 
si začali balit. A jelikož bylo potřeba uklidit srub, tak jsme se do toho dali. Po úklidu jsme šli 
k ostatním a postupně se začali loučit. Tím se naše dobrodružná cesta chýlila ke konci a my jeli 
domů. Příští rok se nás snad sejde ještě o něco víc a užijeme si další společné Vánoce a 
tentokrát už bez covidu. 

           
 Barča 

 

 
 



PF2021 

Ahoj Roháči, rodiče, kamarádi oddílu, 
Máme za sebou velmi zvláštní rok. Rok 
plný zrušených akcí, omezování naší 
činnosti.  
Naštěstí se nám povedlo, uspořádal 
alespoň víkendovku na vodě a Letní 
expedici. 
Na podzim jsme začali s družinovkami, 
ale také jsme velmi rychle přešli do 
on-line režimu.  
Před pár dny nám začal nový rok 2021. 
Co si do něj přát?  
Snad jen návrat do normálního 
fungování. Možnost se setkávat, jezdit 
na akce, ale také hodně zdraví.  
 
A ještě pár dalších informací: 
 

Prosincová zimní výzva  
Zúčastnili se nám bohužel pouze 2 osoby. Což je škoda,… 
A výsledky jsou následující: 
Eliška Koubínová  6 úkolů 
Petra Pešková               2 úkoly 
Ceny budou rozdány na nejbližší společné oddílovce. Po uvolnění opatření.  
Další výzvu prozatím dělat nebudeme.   
 

Zimní Expedice 
Z důvodu přetrvávajících přísných vládních opatření jsme se rozhodli zrušit Zimní Expedici.  
Budeme se těšit na Velikonoční akci, která doufáme, že již bude povolena.  
 
Petr Skupik Soukup 

 

 



Vánoční výzva 

Po zakončení podzimní výzvy jsme vykopli výzvu novou a to vánoční. Něco bylo 
jednodušší a něco složitější na splnění, ale kdo chtěl, tak mohl zvládnout všech 7 úkolů, i kdyby 
měl splácat bláťuláka.  

Dost úkolů prokázalo naší manuální zdatnost, ale byly tam i úkoly pasivnějšího rázu. 
Všechny jsou vypsané na stránce dole.  

Já sama jsem ostuda a úkoly jsem splnila jenom tři (a z toho jsem nahlásila jen dva). A 
to podívat se na pohádku, popřát hezké Vánoce a upéct cukroví. Pohlednici s přáním hezkých 
Vánoc jsem posílala i rodině do zahraničí, takže se to určitě počítá.  

Doufám, že i když jste třeba neposílali fotky Skupikovi, jak plníte úkoly z výzvy, tak jste 
stejně nějaké úkoly splnili.  

Přeji Vám všem všechno nejlepší do Nového roku a ať nezapomenete na předsevzetí, 
které jste si letos stanovili.  

Péťa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoční pošta 

 
Všechny vás moc zdravíme v novém roce a rádi bychom se s vámi podělili o přání, která jsme 
letos dostali vánoční poštou. Jsou to přání pro kamarády z oddílu Roháči. Znáte je? Pokud jste 
se vypravili za hledáním vánočních stop na Hrádek, tak už jste je možná i četli, ale jistota je 
jistota. Pro pořádek vám všem chceme slavnostně říct, že podle všech shromážděných důkazů 
i letos Vánoce byly a že nadále existují, z čehož máme velkou radost.  
Přáníčka jsou krásně malovaná, barevná, vyrobená s láskou a uvidět je můžete v originále na 
vánoční výstavě, o letošních Vánocích. My, vánoční skřítci nikdy neztrácíme naději a věříme v 
to, že lidé nenechají své tradice nikdy vymizet. 
 
Přejeme vám krásné čtení. 
 
 

Hodně štěstí do nového roku a veselé Vánoce přeje Viky K. 
 

Hodně štěstí do nového roku a veselé Vánoce přeje Aneta K. 
 

Buďte všichni zdraví, spokojení, veselí, usměvaví. Nejen na Vánoce, ale celé další roky, my, vy a oni taky! S 

láskou, Wyderci. 
 

Krásné svátky, žádné hádky. Buďte zdraví a hraví. Co víc psát? Každý ví sám nejlíp, co by si chtěl přát. 

Madla & Anička 

 

Krásné prožití Vánočních svátků všem, kteří v tomto období přijeli na Hrádek hledat pohodu, vánoční 

atmosféru, přátelství a dokázali, že Vánoce jsou v srdcích nás všech. Zdraví, lásku a štěstí přeje Ája a 

Honzík. P.S.: Za rok zase tady :) 
 

Čistě malované přání se stromečkem, dárky a srdíčky, bez podpisu. 
 

Jedno přání, které má přímé adresáty už putuje poštou tam, kam patří a jeho text si přečtou ti, komu je 

určen, osobně.  

 
My se k přáním samozřejmě připojujeme a teď už se uložíme k zaslouženému spánku. Máme 
nastavený budík na Advent. Krásné dny všem. 
 



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 lednu 

3. 1. se narodil Hop i jeho žena Markéta 
 

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: 31. 1. 2021 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


