
4. číslo  prosinec 2021 
Ročník XXXIV. 
 

 
Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 

 

 

 

 

 
 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/-278-c-po-rekordni-noci-prijde-dalsi-mraz-a-snih/r~i:article:765637/ 

 
 
 
 
 
  

 



Plán akcí 

17. - 19. 12. Vánoce na Hrádku 

7. 1. Oddílovka 

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,  

  Vánoce se blíží. Už začalo i sněžit, takže je venku už opravdová vánoční atmosféra. 

První advent jsme strávili na roháčovském výletě, a i během výletu nám hodně sněžilo. Byla to 

nádhera.  

 S lítostí musíme oznámit, že ani letos nebudou Vánoce na Hrádku jako bývaly dřív. Ale 

stavit se tam můžete. Pokud potkáte nějakého kamaráda, tak mu můžete popřát hezké a 

veselé Vánoce. Opět bude připravený netradiční program, ale o tom už víc v článku.  

 A do Nového roku snad jen to nejlepší. Můžeme se společně těšit na další várku super 

akcí. Snad s Láďou po třech letech konečně zrealizujeme oddílové Velikonoce na Dědově.  

 Těším se na viděnou.  

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

Oddílovka 
 
Ahoj Roháči,  

 Tentokrát jsme se vydali do Nepálu. V rámci turistiky jsme si vyšplhali na 6 kopců 

v Nepálu. Byla to fuška, ale jeden z nás, Honzík, je zdolal dokonce všechny. Takže dostal velkou 

pochvalu od nás všech a splněné políčko do kodexu.  

 Po zdolávání kopců jsme se vydali zpátky na Spirálu, kde jsme si zahráli polštářovou 

bitvu a hlavně jsme rozdali mikiny. Hrdí majitelé prvních mikin se v nich už mohou začít 

zatřásat. Dneska by měli přibýt další, kdo je dostanou.  

  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÁNOCE NA HRÁDKU 2021 
aneb 

Rozptýleni spolu v čase a prostoru II 
 

Máme za sebou první adventní neděli a vánoční čas se nám kvapem blíží. Všichni se těšíme, až bude v 
troubě vonět cukroví, až začne ten správný vánoční úklid, příprava překvapení pro všechny, které 
máme rádi a zkrátka, až nás polapí ta pravá vánoční atmosféra. 
 
Poslední roky se neustále učíme být trpěliví, vytrvalí, důslední a ohleduplní ke všem lidem ve svém 
okolí. Dostáváme nevyžádanou lekci a učíme se přijímat ji tak, jak přichází. Změny, omezení, ztráty 
našich blízkých. O Vánocích bychom si měli nejen plnit přání a sliby, ale také bychom si měli odpouštět, 
vzpomínat, děkovat, najít si čas, hledět vstříc nadcházejícím dnům s nadějí a přát lepší šance všem, 
kteří už žádným přáním nevěří. Tedy, tohle je poselství Vánoc tak, jak ho vidím já. Každý si ve Vánocích 
nachází to své, na co se těší, co pro něj tyto svátky znamenají. Moc by mě zajímalo, jaké posleství 
přinášejí Vánoce vám? Třeba se to letos budu moci dozvědět.  
Kde?  
Na hrádeckých oddílových Vánocích, přece. Vzhledem k situaci, ve které se nacházíme s vývojem 
epidemie, nelze nic moc dopředu plánovat, a proto budou letošní Vánoce probíhat stejně jako v 
minulém roce.  
KDY:  
Vánoční cestu si budete moci projít od soboty, 18.12.2021 do 31.12.2021. 
Hrádek bude otevřen od 17. do 19.12.2021. 
JAK: 
Na oddílovém webu najdete od 13.12. mapu s vánočními stanovišti, kterou si budete moci stáhnout 
a vytisknout + vánoční deník a podrobnější informace. 
Každý může přijet a odjet podle toho, jak se mu to hodí a naši menší kamarádi mohou přijet s rodiči, 
nebo se svými velkými kamarády, podle dohody s rodiči, aby vždycky měli někoho, kdo je doprovodí 
na vánoční cestu a potom také v domluvenou dobu zpět domů. 
Jídlo si veze každý své, aby se na své vánoční cestě nasytil. Vydáte-li se na cestu v sobotu 18.12., 
vezměte si s sebou také tradiční bramborový salát a řízek. 
Chcete na cestě přespat? Vybavte se podle toho. 
CENA:  
Je taková, jakou je kdo ochoten zaplatit.  
PŘIHLÁŠENÍ:  
Není nutné. Necháváme na vás, kdy dorazíte, s kým dorazíte a jak si Vánoční cestu prožijete.  
Spoléháme se na to, že každý z nás je zodpovědný a ohleduplný, takže se nebude chtít zdržovat ve 
společných uzavřených prostorech s ostatními, pokud si není jist tím, že nemá Coviďáka, kterého by 
mohl nadělit mojí babičce pod stromek.  
Předpokládáme, že se všichni máme rádi, takže s rýmou, kašlem, teplotou, bolavou kostrou a 
bolehlavem nikam nevyrazíme a v klidu se nejdřív vyležíme.  
PROGRAM:  
Vzpomínání, stromeček s anonymními dárky – jeden dám, jeden vezmu, koledy, přání, cukroví – pokud 
si ho přivezeme, překvapení, radost, tradice.  
„Jaký si to uděláš, takový to máš.“ 
 
Těšíme se moc na vánoční rozptýlení, a s veškerými dotazy se na mě můžete obracet, ať už jste rádce, 
pravá ruka, rodič, starý mazák, nebo nováček. :-) 
Madla: 776 854 743; mail: magdalena.21@seznam.cz. 
Přeji všem krásný adventní čas. 

mailto:magdalena.21@seznam.cz


Jednodenní výlet na Okoř a Budeč 

Jak to shrnout na začátek. Jednodenní výlet se 

naštěstí konal a doufám, že se i všem líbil. Chvílemi to 

vypadalo, že většina lidí bude v karanténě a na výlet 

můžeme zapomenout. Pak přišlo zpřísnění vládních 

opatření, ale ani to se nás naštěstí nedotklo.  

Takže ti, kdo byli zdraví mohli vyrazit na výlet. 

Sešlo se nás nakonec 14, takže taková akorát 

skupinka. Během celého dne mohli všichni splnit 

několik políček do kodexu. Až mě překvapilo, kolika 

lidem se to podařilo.  

Během návštěvy Okoře nám začalo chumelit. 

Martin na bílém koni konečně přijel. Příroda dostala 

jiný ráz a my se začali strachovat, že se 

nenaobědváme. Teda tím my, myslím dospělý, děti se 

klouzali a házeli po sobě sněhové koule, hlavně já 

s Honzíkem jsme přemýšleli, jak rozděláme ten oheň, 

abychom si mohli opéct buřtíky. =D Honza splašil papírovou krabici na podpal, kterou s sebou 

celý den vláčel, ale nakonec jsme se rozhodli, že si buřtíky dáme syrové. Většina s nás totiž 

stejně pokukovala po nějaké dobrůtce v kiosku na Budči, který nás překvapil, že měl vůbec 

otevřeno. Ale oběda bylo dost, dokonce i nějaké buřty zbyly, takže u Pešků a Hofmanů bude 

asi buřtguláš.       

Pak už jen nějaký ten dobrý skutek, aneb zapálení svíčky na hřbitově a přání u adventní 

spirály a mohli jsme seběhnout kopec. V Zákolanech jsme chytili vláček, který nás dovezl 

zpátky do Kladna k rodičům.  

Péťa 



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 24 2 Opárno 26 

Jakub Slovák 26   26 

Tomáš Šachy Musil 26   26 

Lucka Tučkovà 22   22 

Lenka Vachalcová 7   7 

Honza Mourek 27 3 výlet + Opárno 28 

Patrik Polínek 15   15 

Max Kříž 9   9 

Honza Vostatek 1   1 

Zdeněk Skřivan 6   6 

Matyáš Komárek 2   2 

Jirka Mourek 12   12 

Marcela Záňová 1   1 

Anička Hajníková 35   35 

Bára Hofmanová 31 1 výlet 32 

David Záň 0   0 

Michal Ibser 25   25 

Adam Hofman 13 1 výlet 14 

Anežka Herinková 8   8 

Eliška Koubínová 8   8 

Lucie Pospíšilová  4   4 

Petrucha Hofmanová 26 1 výlet 27 

Karel Petřík 5   5 

Tomáš Pospíšil 29   29 

Honza Kabát 12 1 výlet 13 

Adam Zdvořáček 3   3 

Péťa Pešková 19 1 výlet 20 

Láďa Peška 11   11 

Kamil Podroužek 6   6 



Vojta Podroužek 6 2 Opárno 8 

Rozárka Podroužková 6   6 

Petr Soukup  17 2 Opárno 19 

Gabriela Tůmová ml. 2   2 

Gabriela Tůmová 2   2 

Michal Tůma 22   22 

Michal Tůma ml. 2   2 

Jan Lukacko  27   27 

Pepa Škodák 13   13 

Hugo Ulrich  17 3 výlet + Opárno 20 

Filip Bílený  14   14 

Honza Miky Motejzík 18   18 

Denča Soukupová 6   6 

Pepa Ulrich 8 3 výlet + Opárno 11 

Dominik Černický 6   6 

Barča Uzlíková 10 3 výlet + Opárno 13 

Míša Barešová 1   1 

Vojta Mařík 1   1 

Mia Osvald 6 1 výlet 7 

Matěj Kinčl 5 1 výlet 6 

Petr Švejnar 5 1 výlet 6 

Štěpán Miškovský 5 2 Opárno 7 

     

Aktuální ke dni 29.11.2021     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v prosinci 

10. 12. oslaví narozky Anežka 
20. 12. si dá dortík Miky 

28. 12. dostane dárek Honza V.  
 

 
 
 
 
  

 
 

 
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 
Uzávěrka dalšího čísla: 2. 1. 2022 

Toto číslo vychází v nákladu 40 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 


