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Plán akcí 

10. 10. Den stromů 

17. 10. Běh Járy Cimrmana 

27. - 31. 10. Podzimní zápočtovka 

5. 11. Oddílovka 

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,  

 Jsme rádi, že školní rok začal několika pozitivy. Začínali jsme neobyčejně brzo, protože 

hned koncem září byl naplánovaný Přechod. Na první oddílovku přišlo spousta nových tváří a 

některé se nám na Přechod povedlo i nalomit a nakonec jeli s námi.  

 Přechod proběhl úspěšně. Na Sněžku jsme došli s mírným zpožděním, ale došli jsme. 

Bouchli jsme šroubovací šampáňo a kvůli času jsme se všichni svezli dolů lanovkou.  

 Jinak nás čeká spousta dalších skvělých akcí, které budou doufáme, alespoň tak 

úspěšné jako byl Přechod.  

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

První oddílovka 
 
 První oddílovka proběhla netradičně už před polovinou září. Všichni byli natěšení, třeba 
už tenhle rok proběhne normálně, bez žádných velkých restrikcí, a akce, které jsou 
naplánované, proběhnou.  

Letos jsme jako téma celoroční hry zvolili tradice. Je to skvělá příležitost si všechny 
tradice osvěžit a novým dětem vysvětlit, co vlastně znamenají. Hned jsme jednou tradicí začali. 
Vysvětlili jsme si, co znamená kodex a zvířátka. Kdo chtěl, tak měl možnost si některé úkoly 
z kodexu a zvířátek splnit. Dostali jsme se k testování čichu, hraní si na sochy a kdo měl štěstí, 
mohl porazit Petruchu nebo Barču v piškvorkách.  

Taky jsme sbírali vzpomínky. Pobrali jsme vždycky skupinku, podle toho, co jsme hodili 
na kostce a sbírali jsme střípky fotek. Nakonec obě družiny mladší i starší měli svorně každý po 
šesti vzpomínkách. Řekli jsme si, kde byli fotky vyfoceny. Rozdali jsme si Horáce a vyrazili jsme 
domů.   

Péťa 
 

 

 

 

 

 



30. Běh Járy Cimrmana 

Tak slavíme jubilejní ročník. A možná čekáte lehce sentimentální ohlédnutí. Ale tak to 
nebude. Nenapíšu, že to neuvěřitelně rychle uteklo. Nebudu vzpomínat na řadu 
neuvěřitelných historek. Na první ročník, kdy napadl sníh a zapadalo značení. Na to, jak 
jsme   s Kamilem   nedorazili   do   Snídaně   s Novou. Na nepovoleného demonstranta za 
zavedení kategorie bicyklistů. Na hrnečky pro běžce a pořadatele. Na to, jak jsme se dostali 
do knihy. Na odhalení dvousloupí,   kdy   jsme   s panem   primátorem   tahali   každý   za   
opačný konec a umělecké dílo zůstávalo zahaleno. Na lyžaře, poníka, trakař, malý žebřiňák, 
historické kočárky a další vozidla. Na nejmladší děti v peřince a nejstarší účastníky a účastnice 
ve věku více než 80 jar. Nebo na loňský rok, kdy jsme se museli uchýlit poprvé do ilegality. 
Nebudu vzpomínat. 
Spíš mám radost, že závod žije svým životem. A že se najdou ti, pro něž něco znamená. Kteří 
se na rozcestí Na Cimrmanském pravidelně vracejí. K rekordní stohlavé účasti se letos určitě 
nepřiblížíme. Ale to vůbec nevadí. Napadá mě jedna paralela. Souvisí s mými maratónskými 
závody. Skoro třicet let jsem jezdil na Pražský maratón. Po jeho odmlce jsem byl dvakrát 
na tom kladenském. V Praze spousta lidí, humbuk, tlačenice, špalíry lidí podél trati, lidí, kteří 
tě ženou, i když nepatříš k favoritům. Maratónské expo, startovní taška nabitá reklamními 
letáky, že to skoro neuneseš. Na Kladně sto běžců, v lese potkáváš důchodce na procházce, 
ve startovní tašce triko, číslo a jedna sušenka. A přece jsem Kladnu přišel na chuť. Napadá 
mě jedno slovo. Střídmost. A touto cestou bych chtěl směrovat i Běh Járy Cimrmana. Ale 
letos jsem přece jen udělal výjimku. Protože život je i o příležitostech a jejich využívání. 
Proto jsem připravil hned dvě překvapení, z nichž jedno mi ulehčí práci i do dalších let. Pokud 
vás to zaujalo, přijďte se podívat. Ale houby. Podívat se je málo. Buď pojďte běžet, nebo 
pomoci s pořádáním. Je nás pět a půl. Tedy tak se to říká, ale když to počítám, ještě nás, co 
se týče potvrzených pořadatelů, ani pět a půl není. A kdyby náhodou bylo hezky a někdo 
přišel běžet, ať si jako pořádající oddíl neuříznem ostudu. 
Pokud by náhodou článek četl někdo z rodičů nových dětí a nevěděl, o čem je řeč, podívejte 
se prosím na behjc.rohaci.com. Tam je o našem kufroběhu úplně všechno a můžete si 
stáhnout propozice. Startujeme v neděli 17. října 2021 v 15 hodin Na Cimrmanském.  

Hop 



 



Podzimní zápočtovka v Liberci 

Ahoj Rohatí, 

začátek školního roku nám začal náročným Přechodem a po něm se blíží i 

podzimní prázdniny. Ubytováni budeme v útulné klubovně místních skautů na 

kraji města hned u lesa. Vyrazíme do města do bazénu, na Ještěd a k přehradě 

Bedřichov, budeme si společně hrát a objevovat krásy liberecké přírody. 

SRAZ: 27. 10. v 8:00 na vlakovém nádraží v Kladně 

NÁVRAT: 31. 10. v 17:41 tamtéž 

CENA: 800,- Kč 

S Sebou: Batoh, spacák, karimatku, teplé oblečení, pevné boty na výlety, malý 

batůžek na výlety, přezůvky, plecháček, lžíci, lahev na pití (či termosku na čaj), 

hygienické potřeby, čelovku, věci na družinovku, hudební nástroj, PLATNÝ 

PRŮKAZ STUDENTA a hlavně sebe a dobrou náladu. 

Přihlášky odevzdávejte svým rádcům i s penězi do družinovky 20. 10. 2021 

 

 



Přechod republiky pohledem 6. skupiny 

Kdo četl itinerář, asi se trochu podiví. Také letošní Přechod republiky byl štafetovou akcí pro 
pět skupin turistů. Ale když jsem dostal mail od Honzy Lukacka, který spolu s Pepou 
Škodákem a dalšími Přechod připravoval, už jsem věděl, že moje místo nebude tentokrát v 
žádné z normálních skupin. A taky jsem to Honzovi napsal. Je pro mě cennější jít část trasy s 
rodinou a pokusit se ukázat kouzlo akce především našim dětem, než to jít celé sám (protože 
kluci by to v 6 letech podle mě zejména z mentálního hlediska ještě nedali). A tak jsme v 
neděli 

26. září 2021 sedli do auta a vyrazili do Ledče nad Sázavou. 
Kousek před cílem jsme volali Poustmenovi. Byl totiž členem 3. skupiny, se kterou jsme se 
chtěli projít. Seznámil jsem ho se svým plánem. Postavím auto v Ledči a vydáme se jim 
naproti po červené turistické značce. Někde na jejich trase, která začíná ve Stvořidlech, se 
sejdeme a půjdeme kus společně. Pak se odpojíme a prohlédneme si Ledeč. 
Počasí nám vyloženě přálo. Teplé podzimní slunce dokonce umožnilo jít „v kůži“. Cesta podél 
řeky byla pěkná a kluci se doslova předháněli v hledání červené značky. Ta se pak stočila 
nahoru do svahu. Vystoupali jsme převýšení a nahoře zaslechli známé hlasy. Poustmen, 
Káďa, Terka Zobka a čtvrtý člen skupiny, kterého jsem neznal. Plácli jsme si a změnili směr 
našeho pochodu. Skupina naháněla hodinovou ztrátu, ale   s Vojtou   jsme   jí   v pohodě   
stačili.   Péťa         s maminkou ale zůstávali vzadu. Po chvíli jsme se tedy rozloučili, popřáli skupině 
i celému Přechodu hodně štěstí a odpojili se. 
Po návratu do Ledče a výborné borůvkové zmrzlině v cukrárně na náměstí jsme se vydali na 
prohlídku hradu. Líbilo se nám hlavně Muzeum Jaroslava Foglara. Také jsme vystoupali 111 
schodů do věže. Abych se přiznal, já schody nepočítal. Ale to číslo nám prozradila majitelka 
hradní kavárny, ve které jsme se nakonec stavěli. Byl to zkrátka den, který neměl chybu. 
Od roku 1991 jsem šel všechny Přechody. Většinou ve skupině, jednou i celý Přechod jako 
štafetu ve dvou. Před pěti lety jsem šel z Kolína s kočárem. Kluci udělali na trase 
symbolických pár krůčků. Letos to byla část etapy. Příště už kluky nic nezachrání a čeká je celý 
Přechod. Nemusí to tak dopadnout, ale já tomu věřím. Zatím díky Hansovi a Pepovi za 
uspořádání. Za pět let na shledanou!  

Hop 



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). 
Aktuální bodovací tabulku najdete zde:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1amee8Sj7WKA3VlYDI3fvoYeiIGAu_Hd5Ktqn5jrXL
Pw/edit?usp=sharing. V příštím čísle ji zase zveřejníme celou.  

Oslavenci v říjnu 

14. 10. dostane hobla Honzík 
27. 10. do sní dortík Zdeněk 
31. 10. oslaví narozky Tomáš 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

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

Péťa, Jára, Hop 
Uzávěrka dalšího čísla: 31. 10. 2021 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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