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Plán akcí 

24. - 28. 9. Přechod 

1. 10. Oddílovka 

10. 10. Den stromů 

17. 10. Běh Járy Cimrmana 

27. - 31. 10. Podzimní zápočtovka 

12. – 14. 11. Vyzvědači 

17. 11. Brigáda na Opárně 

28.11. Jednodenní adventní výlet 

17. - 19. 12. Vánoce na Hrádku 

Leden - Jednodenní výlet 

14. - 20. 2. Zex 

Březen - Jednodenní výlet 

14. - 18. 4. Oddílové Velikonoce 

13. – 15. 5.  Výsadek 

Květen/červen - Voda  

Červen - Závěrečná akce 

 

  

 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Máme tady začátek nového školního roku. Doufejme, že nám nepřinese žádná 

překvapení v podobě další vlny covidové a budeme mít od covidu klid a pokoj. Většina 

vedoucích se sešla koncem prázdnin, aby naplánovala akce na celý další rok. Na tom sraze jsem 

byla také a myslím, že se všichni můžete jen a jen těšit. =)  

 Jedna z akcí se plánuje už delší dobu, protože je náročnější a koná se jen jednou za pět 

let. No dobře hádáte, jedná se o Přechod. Myslím, že je to nejoblíbenější z nonstopových akcí, 

které pořádáme, protože jsme přece jen turistický oddíl. Přidejte se kdo jen můžete, bude to 

paráda.  

Další akce navazují v rychlém sledu. Všechny termíny nebo předpokládané měsíce 

konání jsou na první stránce v plánu akcí. Sama jsem se zavázala, že budu tři akce pořádat, 

takže i za mě doufám, že se nás na každé akci sejde hodně.  

Těším se na viděnou.  

Péťa 

Nový rok je tady 

Je to tu! Nový školní rok již začal a tak začíná také naše oddílová činnost.  
Družinové schůzky budou začínat hned následující středou, tj. 15.9. od 16:30 do 18:30 na 
Spirále. 
Oddílové schůzky každý první pátek v měsíci od 16:00 do 18:00. Zde si rozdáme oddílový 
časopis Horác, zhodnotíme co jsme se naučili za uplynulý měsíc a odměníme nejlepší z nás. 
Mladší družinku (6-9 let) povedou Anička, Bára a Šachy 
Starší družinu (10-14 let) povedou Jára, Honzík a Max 
Po několika letech jsme byli nuceni zvýšit zápisné o několik stovek na 1500,-Kč 
Přihlášky na webových stránkách SVČ Labyrintu https://www.labyrint-svc.cz/krouzky 
nejpozději do konce září. 
První velkou akcí je na konci září NON-STOP Přechod ČR. Akce je určena spíše pro starší děti 
(nad 10 let). Děti budou mít svou speciální dětskou skupinu, ve které ujdou za etapu vždy max. 
12km. Celá akce teď finišuje v přípravách. 
Další podzimní akcí bude Zápočtovka o podzimní prázdniny na konci října.  
Dále nás během roku čeká spoustu akcí a zážitků, ať již velkých či malých, krásných, 
dobrodružných jednodenních a vícedenních. O všem se včas dozvíte. 
Během roku se budeme intenzivně věnovat plnění oddílových tradic a zdokonalování se ve 
svých dovednostech pomocí plnění CODEXu. 
Přejeme sobě i všem ostatním oddílům, ať je tento rok povedenější a na oddílové zážitky 
bohatší než rok předešlý! 
Na setkání s Vámi se Těší vedoucí Roháčů, Skupik 

https://www.labyrint-svc.cz/krouzky


Podzimní zápočtovka v Liberci 

 
Ahoj kamaráde. 
Vydej se s námi na tradiční 
podzimní akci, tentokrát 
do Liberce. Příroda se nám 
krásně zbarví a my si jí 
naplno užijeme výlety po 
okolí Liberce. Podíváme se 
například na Ještěd. → 
Během výletů si zahrajeme 
naše oblíbené oddílové hry 
a budeme plnit codex, 
vezmi si ho s sebou. Kdo 
tentokrát zvládne mlčet 12 hodin? 
Ale nebudeme jenom výletit. V plánu máme i si zařádit v libereckém bazénu. 

Takže plavky určitě s sebou       
 
Ubytovaní budeme ve skautské klubovně, to znamená, že na výlety budeme 
chodit jen s malými batůžky, tím pádem akci zvládnou i ti nejmenší.  
 
Akce se bude konat o podzimní prázdniny, takže si nic neplánuj a vyraž s námi. 
Sraz a návrat se dozvíš v příštím časopise, stejně tak i seznam věcí, které si 
s sebou zabalíš do kletru. Pokud jsi nový člen oddílu, není se čeho bát, balit si do 
batohu na větší akci se naučíme během prvních družinovek.  
 
        Těšíme se na Tebe,  
          Barča a Jára. 
 
 
 
 
 



Přihláška Přechod 2021 

Ahoj všichni Rohatí!  
Pětiletka utekla jako voda, a tak je tu další Přechod republiky! Že nevíte, o co jde? Přechod je 
tradiční vícedenní akce, při které se účastníci rozdělí do pěti skupin podle výkonnosti. Tyto 
skupiny se pak štafetově snaží zdolat předem vytyčenou trasu. Tentokrát půjdeme 
z historického trojmezí Čech, Moravy a Rakouska (poblíž Slavonic či Starého Města pod 
Landštejnem) a končit budeme už tradičně na Sněžce! Funguje to jednoduše. Skupina ujde 
svoji část trasy, předá štafetu jiné, mezitím veřejnou dopravou dojede na svůj další startovní 
bod, nají se, vyspí a pak zase pokračuje v chůzi. Akce je sice fyzicky náročnější, ale etapy jsou 
koncipovány pro všechny věkové skupiny (ti nejmenší mají nejdelší trasu kolem 10 km). 
Zajištěno je i jídlo, jedno ubytování po cestě pro výborný spánek a důležitou hygienu, 
samozřejmě veškeré spoje a také doprovodné vozidlo, které nám bude převážet velké batohy 
– to abychom s nimi nemuseli šlapat jednotlivé etapy. Tak pojeďte s námi, zažijete 
nezapomenutelnou akci! 
START: podle jednotlivých skupin. Někdo musí vyrazit už v pátek 24. září odpoledne, to jsou, ti 
co půjdou první etapy. Někdo může z Kladna vyjíždět až v sobotu 25. září   
NÁVRAT: Ten už je jednotný. V úterý 28. září v 18:41 na vlakovém nádraží v Kladně. 
CENA: 1000,-  
S SEBOU: kletr, spacák (teplejší), karimatku, oblečení (podzimní bundu, mikiny, trička, dlouhé 
kalhoty i šortky, spodní prádlo, hodně ponožek, čepici i rukavice – může se hodit, …), 
pláštěnku, malý batůžek na trasu, lahev na pití, peněženku s kapesným, hygi-potřeby, nůž, 
lžíci, plecháček, KPZ, čelovku a náhradní baterky, reflexní vestu, pohorky, tenisky 
 
Schůzka účastníků k Přechodu je 22. 9. po družinovkách v 18.30.  
 

PŘIHLÁŠKA NA PŘECHOD REPUBLIKY 24.-28. 9. 2021 
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………… 
Datum narození……………………………………………………………………………………………….. 
Zdravotní problémy (např. alergie, …)………………………………………………………………. 
PŘIHLÁŠKU I S PENĚZI ODEVZDÁVEJTE DO STŘEDY 15. 9. SVÝM RÁDCŮM NEBO MNĚ E-
MAILEM NA lukackojan1999@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lukackojan1999@gmail.com


Střípky z letní expedice 

 
Cesta na letní expedici 

byla náročná. Po cestě se 

nám povedlo ztroskotat 

na deset dní ve 

Slovenském ráji na 

ostrovech Suchá Bela, 

Ptačí hrb a Velký kysel. 

Naším cílem, cílem 

trosečníků, bylo se dostat 

z ostrovů zpátky. 

Prolezli jsme jednotlivé 

ostrovy, vydali se do 

spousty roklin, přelezli 

pár žebříků a stupaček 

nad vodou.  Cestou sháněli vodu, lovili ryby a stavěli vory. 

  

Na první výlet jsme byli pozváni kmenem, který ztroskotal na Suché Bele a zároveň kmenem 

z Ptačího hrbu. 

Suchá Bela je nejnavštěvovanější roklina ve Slovenské ráji, která je plná krásných vodopádů 

(Misové vodopády, Okienkový vodopád, …). Zde jsme zdolali naše první překážky – stoupačky, 

dřevěné i kovové žebříky. Roklinu jsme zdárně asi za tři hodiny pokořili. Zpátky jsme to vzali 

přes Kláštorisko. Prohlédli jsme si zříceninu a občerstvili se…. Pak už se jen doplahočili do 

kempu.  

 

Další den jsme se rozdělili na 

dvě skupinky, na pomalíky a 

rychlíky. Pomalejší zdolali Bielu 

dolinu a Stredné Piecky. Na 

této cestě nás zprvu zaskočil 

Velký Vodopád, který měří 13 

metrů a kolem něj se tyčí jeden 

z nejdelších žebříků v ráji. 

Všichni jsme ho zvládli vylézt, i 

když některým vedoucím se ta 

myšlenka moc nezamlouvala. 

Rychlejší skupinka se vydala 



zdolat Velký Sokol a Kamenná Vráta. O této roklině se píše, že je nejdelší a nejstrmější roklinou 

v ráji.  

Následoval den ve znamení plnění codexu a 

hraní her       První odpočinkáč. 

-------------------------------------- 

Nabrali jsme síly na další den, kdy nás čekal 

jeden z nejhezčích výletů přes Tomášovský 

Výhled, kde jsme si udělali skupinovou fotku 

(↓) a  Prielom Hornádu. Během cesty jsme 

zdolali nesčetně stupaček a mostků. 

Cesta byla krásná až do samého konce a 

abychom byli pořád ve střehu, zahráli jsme si 

cestou hru na ďiblíka. 

Někteří si tento den splnili hladovku, ale 

máme i první dva, kteří dali 

dvanáctihodinovku mlčení! 

 

 

 



Další den část z nás zdolala ferratu. Výlet na ferratu jsme nakonec udělali ve třech skupinkách 

(každá šla jiný den), jelikož bylo více zájemců, než ferratových setů.       Via Ferrata, která není 

ve Slovenském ráji se všem moc líbila.  

 

Během druhého odpočinkového dne jsme navštívili 

Spišskou novou Ves. Ve městě jsme si zahráli hru, 

abychom město poznali, pak něco zdlábli a dali si 

rozchod… Děti nakupovaly a nakupovaly       …. 

Večer na kmenové radě se podělily jednotlivé 

kmeny o to, jaké nástroje na svém ostrově využívají 

ke své práci, či obživě. Dále nám jednotlivé kmeny 

představily své božstvo a rituál, kterým si své bohy 

naklánějí. 

 

Poslední výlet jsme zamířili přes Kláštorskou roklinu 

na Kláštorisko, přenášeli vodu, vytvářeli symbolický 

oheň a vyráběli dar pro náčelnici ostrova Podlesok. 

Za předaný dar jsme dostali indicie, kde najdeme 

ostrovní artefakty. Tyto indicie nás přivedli na 

kláštorský cintorín. Odpoledne byla koupačka a 

během závěrečného večera jsme si upekli buřtíky. 

 

 

 

  

 

 

Doufáme, že se ti expedice líbila a 

že se i letos budeme potkávat na 

společných akcích 

 

Petrucha, Skupik, barča, Jára, 

Honza, Pepa, Péťa a další 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Záverečná akce   

V pátek jsme se sešli na Kladenském nádraží, ale nejeli jsme vlakem, nýbrž 

autobusem do Berouna na Zavadilku. Odkud jsme vykročili na nejbližší kopec, 

kde jsme rozložili ležení. Po večeři částečně z vlastních zásob jsme již s 

přicházející tmou někteří zalezli do stanů a větší šli na výlet do historického 

centra Berouna.  

Ráno jsme se probudili do mlhavého rána a zjistili, že unesli Aničku se 

Šachym! Únosci nechali vzkaz ve stanu vedle svázané Barči, podle kterého jsme 

se vydali na cestu do Tetína. Šachymu a Aničce se podařilo únoscům uniknout, 

ovšem se z nám nemohli připojit, protože naše velká skupina by byla únosci lehce 

vypátratelná. Proto nám osvobozená dvojice jen nechávala různě zašifrované 

zprávy, které nám cestou nechávali. Podívali jsme se na zříceninu hradu Tetín s 

krásným výhledem na Berounku a Tetínský vodopád podél kterého odvážnější 

slezli dolů, aby se mohli podívat nahoru, zatímco méně odvážní koukali zhora 

dolů. Po pár kilometrech jsme dorazili do lesní osady Koda, kde jsme u rybníčku 

poobědvali nakládané maso, okurky a chléb. Po žluté jsme seběhli po 

rozbahněné cestě do Srbska kde jsme se u kempu setkali s Aničkou a Šachym. Za 

odměnu jsme si dali točenou zmrzku a po pár hrách v kempu a večeři jsme se 

odebrali na kutě.  

V neděli ráno jsme zabalili a vydali se po modré k Bubovickým vodopádům, 

kde bylo výrazně více vody, než když jsme tam byli naposledy, kdy jim někteří 

hanlivě říkali suchopády. Po červené jsme pokračovali na Karlštejn, kde jsme se 

odměnili obědem v restauraci. Mňam, mňam. S plnými bříšky seběhli na vlak 

domů a zanedlouho se již ocitli na Kladně v náručí mamimek a tatínků. 

Jára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madlenčiny rozpravy 

 
Posílám všem Roháčům pozdravy do začátku školního roku a do babího léta. Snad nám počasí 

v září vydrží ještě co nejdéle slunečné a příjemné, aby se dala podnikat spousta výletů a akcí 

venku. Těším se na další hezká setkání s vámi, abychom si mohli popovídat a přenést na papír 

nějaké ty vzpomínky a zážitky. Na začátku sezóny vždycky trochu vzpomínám, co jsem si s 

kým povídala a stejné to je i teď.  

 

Vzkazy z minulých rozhovorů, na které jsme ještě v září nevzpomínali, aby se všem rohatým 

dobře začínalo se školním rokem. S chutí vstříc novým zážitkům! 
 
Kuba vzkazoval: "Aby si v tom dnešním, rušném světě dokázali najít čas na věci, které chtějí 

dělat, které je baví. S lidmi, které mají rádi." 
 
Míra Komorous nám poslal vzkaz: "Tady bych si vypůjčil jeden z citátů od Saint Exupéryho 

"Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale 

nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře." " 
 
Máca oddílákům: "Asi bych jim vzkázala to, co řekl kdysi Kamil. Jak ono to bylo. "Kdo 

nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby." To by bylo asi všechno." 
 
Zlata a Joska poslali do našeho éteru tyto vzkazy: Viribus unitis! Carpe diem! 
 
Jára nám v době vrcholící pandemie vzkázal: "Držme se. Jednou se sejít zase musíme. Třeba 

v důchodu budu mít času habakuk... " 
 
Šachy vzkazoval v době lockdownu: "Aktuálně bych vzkázal všem Roháčům, ať neztrácí 

naději v lepší zítřky. Brzy se určitě potkáme a vše snad bude jako dřív :)." 
 
Barča také v době karantény: "Držte se, karanténa brzy skončí a pak se všichni znovu 

setkáme!" 
 
  
A taky, že se všichni potkali. :-) Ať se daří a brzy na popovídanou. 
 

Madla 

 

 

 

 

 



Bodování 

Body lze získat za účast na akcích. Za každý den dostane ten, kdo se zúčastnil jeden bod. 
Potom je možné body směnit za mikinu (20 bodů) nebo tričko (15 bodů). 
 

Jméno 
body 
před 

body plus 
a mínus  

aktuální 
body 

Jára 
Větrovec 49 -15 tričko 34 

Jakub 
Slovák 41 -15 tričko 26 

Tomáš 
Šachy Musil 41 -15 tričko 26 

Lucka 
Tučkovà 21   21 

Lenka 
Vachalcová 7   7 

Honza 
Mourek 53 -15 tričko 38 

Patrik 
Polínek 10   10 

Max Kříž 24 -15 tričko 9 

Honza 
Vostatek 1   1 

Zdeněk 
Skřivan 6   6 

Matyáš 
Komárek 2   2 

Jirka Mourek 27 -15 tričko 12 

Marcela 
Záňová 16 -15 tričko 1 

Anna 
Hajníková 40 -15 tričko 25 

Bára 
Hofmanová 55 -15 tričko 40 

David Záň 15 -15 tričko 0 

Michal Ibser 25   25 

Adam 
Hofman 24   24 

Anežka 
Herinková 33   33 

Eliška 
Koubínová 8   8 

Lucie 
Pospíšilová  19 -15 tričko 4 

Jméno 
body 
před 

body plus 
a mínus  

aktuální 
body 

Petrucha 
Hofmanová 30 -15 tričko 15 

Karel Petřík 5   5 

Tomáš 
Pospíšil 29   29 

Honza Kabát 37 -15 tričko 22 

Adam 
Zdvořáček 3   3 

Péťa 
Pešková 32 -15 tričko 17 

Láďa Peška 24 -15 tričko 9 

Kamil 
Podroužek 6   6 

Vojta 
Podroužek 6   6 

Rozárka 
Podroužková 6   6 

Petr Soukup  27   27 

Gabriela 
Tůmová 11   11 

Gabriela 
Tůmová 11   11 

Michal Tůma 11   11 

Michal Tůma 11   11 

Jan Lukacko  22   22 

Pepa 
Škodák 8   8 

Hugo Ulrich  17   17 

Filip Bílený  14   14 

Honza Miky 
Motejzík 28   28 

Denča 
Soukupová 6   6 

Pepa Ulrich 3   3 

     

Aktuální ke dni 7.9. 



Oslavenci v září 

2. 9. si sní dortík Míša 
13. 9. slaví narozky Karel 

14. 9. dostane hobla Hugo 
16. 9. mají narozky Filip a Dominik 
21. 9. bude zase o rok starší Barča 

23. 9. si slaví kulatiny Ondra 
27. 9. bude mít narozky Gabča 

 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Pešková (p.peskova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli:  

Péťa, Petrucha, Hans a Pepa, Jára, Skupík, Barča, Madla 
Uzávěrka dalšího čísla: 26. 9. 2021 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


