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Plán akcí 

14. - 18. 4. Oddílové Velikonoce 

23. – 24. 4. Družinová akce keřáků 

24. 4. Pochod za drakem 

13. – 15. 5.  Výsadek 

27. – 29. 5. Voda  

 10. – 12. 6. Závěrečná akce 

 

  

Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Oddílovky budou nově do konce roku v průběhu druhé poloviny první družinovky 

v měsíci. Jak jste už určitě všimli, tak už máme i termín vody a závěrečné akce, tak si je určitě 

zapište a doufám, že všichni pojedete.  

Minulý měsíc proběhly dvě jednodenní akce a obě se vydařily, alespoň, co jsem slyšela. 

A oddílové Velikonoce nás čekají už za týden. Moc se těším na procházení skalními městečky 

a na roubenku v Dědově.  

V plánu akcí se objevil také Pochod za drakem. Je to už 29. ročník. Pozvěte své známé 

a kamarády. Je to pohodová procházka s úkoly pro děti a hravé dospělé po cestě.  

  

.    

Mějte se krásně, Péťa 

 

 

 

 

 



Velikonoce  

Milý kamarádi a cestovatelé,  
 Ke hře už jste toho slyšeli dost (i když Láďa jí celou překopal, takže se máte na co těšit), 
takže jen nezapomeňte na špendlíky. =) Těším se na vás všechny, co se přihlásili. Určitě si to 
moc užijeme. A teď k trochu praktickým informacím.  
 
Společné jídlo začíná večeří, takže nezapomeňte na svačinu a oběd do vlaku. Jinak se vám 
s sebou taky budou hodit pentle a kdo zvládne může vzít i barvy na vajíčka. Vypadá to na 
aprílové počasí, takže nezapomeňte dost oblečení. Kdo má doma starou, skladnou 

karimatku/alumatku, tak jí vemte s sebou na sezení u ohně.        
  

  
Cena: 1000,- Kč 
Odjezd: ve čtvrtek 14. 4. v 8:50 z nádraží Kladno POZOR ZMĚNA ČASU sraz v 8:50, vlak odjíždí 
v 9:15 
Příjezd: v pondělí v 18:25 příjezd tamtéž 
Přihlašování do 1. 4. rádcům nebo přímo mně p.peskova1245@seznam.cz 
 

Tohle info tu nechávám pro jistotu i teď.        
Počet postelí je limitovaný a je nás celkem hodně, a tak si s sebou pro jistotu vezměte 
karimatku.  
Výlety jsou koncipovány i pro menší děti, ale i tak ujdeme alespoň dvakrát min. 10 km za den, 
prosím počítejte s tím a dejte dětem vhodné oblečení a boty. Ve skalách bývá chladněji, takže 
s sebou určitě i nějakou bundu a tričko s dlouhým rukávem. Dále bude určitě potřeba 
pláštěnka, spacák a lžíce (alespoň dvě, děti vždycky jednu ztratí a nejenom děti, co si budeme 
povídat), cca litrová láhev na vodu, nožík, čelovka, karimatka, přezůvky, náhradní boty, malý 
batůžek na výlety (tak velký, aby se tam dětem vešly jejich věci na výlet a hlavně i třeba litrová 
voda a nějaké jídlo ze společných zásob), oblečení na dovnitř i na ven, hygiena, ručník, plavky, 
plecháček, kapesní nůž, kartička studentská, žákovská (kvůli jízdnému, tedy nějaký, kde je 
fotka, jméno a datum narození) a vše ostatní, co vás napadne. Kletr si dítě poveze vlakem, 
prosím tedy o zkontrolování, že má zabalené vše v jednom a při přestupech tím 
minimalizujeme šanci, že něco zapomeneme ve vlaku.  
 
Pokud se chcete pochlubit svojí kulinářskou dovedností, tak nám můžete vzít něco 
napečeného s sebou na snídani. V pátek vyrážíme na výlet do Adršpašských skal a tak budeme 

potřebovat hodně energie. Určitě se to sní a všichni to ocení. Já taky něco upeču.       Péťa 
 

Těšíme se na všechny, co s námi vyrazí Péťa, Láďa a Míra 
  
 
 
 
 
 



 
 



DA Keřáků  

bitva s drakem u Jiřího v sobotu si užijeme Bitvu Libušín a v neděli pomůžeme s organizací či si 

projdeme pochod za Drakem ke sv. Jiří  

 

SRAZ: 23.4.2022 14:00 rozc. U sv. Jiří Libušín  

NÁVRAT: 24.4.2022 18:00 Rozdělov u kostela CENA: 200,- Kč (vstup, jídlo)  

S SEBOU: kletr, spacák, pití, voda, hygi potřeby, věci na sebe a spaní, čelovku!!, zápalky, nůž, 

lžíci, šátek, uzlovačku, jídlo – první bude večeře  

UBYTOVÁNÍ: je zdarma ve stanech v lese. 

více info na: 774 517 393 nebo 606 479 371 (Jára) (Micka) 

 

DA Den otevřených dveří Lego 1.5.2022  

Akce pro nejhodnější děti primárně z Keřáků. Jára + pět dětí. Musíme využít to, že Jára 
pracuje v legu a jako zaměstnanec má jisté výhody. =)  
  
Sraz: 10:00 před vrátnicí A/C  

Konec: předpoklad okolo 13h tamtéž  

S sebou sebe, svačinku a pití.  

Více info u Járy 

 

 

 
 



VÝLET DO ZOO 

Milí Roháči, 

Jak jste jistě zaznamenali, dne 20.3. se konal výlet do ZOO, který bych označila za velmi 

podařený      

Ráno jsme sedli na vlak až na Masaryčku, potom do tramvaje, a nakonec do autobusu. No, a 

aby to bylo pořádné dobrodružství, tak byl autobus dvakrát úplně narvaný, takže jsme se 

nacpali až do třetího.  

Když jsme se, po nakonec docela dlouhé cestě, dostali do ZOO, dostaly děti za úkol najít si o 

pár zvířatech, která jim připadají zajímavá, nějaké informace v cedulích vedle jejich výběhů. 

Společně jsme si tedy poté prošli skoro celou ZOO, pročetli spoustu nových informací o 

různých zvířátkách, a ke konci zbyl i čas na rozchod a nákup suvenýrů.  

Cesta zpátky utekla rychle jako voda. V autobuse a tramvajích jsme si povídali a cestou vlakem 

nám, i všem ostatním, přečetly děti informace, které si zapsaly (v případě dětí, které neumí 

psát psal vždy někdo z vedoucích      ). Za tyto informace dostaly děti odměnu v podobě 

banánu v čokoládě a nových poznatků.  

Tímto bych celé vyprávění o výletu asi ukončila a budu se těšit na nějaké další dobrodružství! 

 

Barča 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výprava svišťíků aneb o hvězdách a planetkách       

Jak to, že na nás padají hvězdy? Jsou to 
skutečně hvězdy? A není to nebezpečné? My 

svištíci to už víme       Jak to? 

Viděli jsme totiž medvěda Vladimíra a tučňáka 
Jamese v Praze v Planetáriu a vydali jsme se s 
nimi rozluštit záhadu polární záře. Oni k tomu 
na své cestě potkali kolibříka Lucii a společně 
podnikli vědeckou výpravu až na Měsíc.  

Ještě před zmiňovanou výpravou na měsíc jsme 
si ve Štefánikově hvězdárně díky naší 
kamarádce Mirce mohli prohlédnout 
dalekohledy a mohli jsme se kouknout na 
sluníčko. 

Petrucha a Gabča 

 
 
 
 



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 - T,M 35   35 

Tomáš Šachy Musil - T,M 6   6 

Lucka Tučkovà 22   22 

Lenka Vachalcová 7   7 

Honza Mourek - T,M 9 1 ZOO 10 

Patrik Polínek - T 1   1 

Max Kříž 9   9 

Honza Vostatek 1   1 

Anička Hajníková - T,M 15 1 ZOO 16 

Bára Hofmanová - T,M 33 1 ZOO 34 

Michal Ipser - T 25 -15 tričko 10 

Adam Hofman - T 15 1 výlet Svišti 16 

Anežka Herinková 8 1 ZOO 9 

Eliška Koubínová 8   8 

Lucie Pospíšilová - T 4   4 

Petrucha Hofmanová - T,M 8 1 výlet Svišti 9 

Tomáš Pospíšil - T 14   14 

Honza Kabát - T,M 21   21 

Péťa Pešková - T,M 0   0 

Láďa Peška - T 11   11 

Kamil Podroužek 9   9 

Vojta Podroužek 11   11 

Helča Podroužková 3   3 

Rozárka Podroužková 9   9 

Petr Soukup -T,M 8   8 

Gabriela Tůmová ml. - T 3 1 výlet Svišti 4 

Gabriela Tůmová - T 3 1 výlet Svišti 4 

Michal Tůma 22   22 

Michal Tůma ml. - T 3 1 výlet Svišti 4 



Jméno body před body plus a mínus  aktuální body 

Hugo Ulrich - T 13   13 

Filip Bílený  22   22 

Honza Miky Motejzík - T,M 26 -20 mikina 6 

Pepa Ulrich - T 19 -15 tričko 4 

Dominik Černický 7   7 

Barča Uzlíková - T 21 -14 tričko, ZOO 7 

Míša Barešová 1   1 

Vojta Mařík 1   1 

Mia Osvald 8 1 výlet Svišti 9 

Matěj Kinčl 14 2 ZOO, výlet Svišti 16 

Petr Švejnar 15   15 

Štěpán Miškovský 15   15 

Ema Turková 0 1 ZOO 1 

Karel Turek 0 1 ZOO 1 

Terka Vlková 0 1 ZOO 1 

     

     

Aktuální ke dni 1.4.2022     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní expedice 

Kam je lepší vyrazit, než s námi na letní expedici? Všem by vám bylo určitě líto, kdybyste si 
nechali ujít všechny ty zážitky, co se s ní pojí. =) Nezapomeňte, že odevzdávání přihlášek se 
zálohou je do květnové oddílovky. Pokud víte, že pojedete, tak se raději nahlaste hned.  

A tady na návnadu nějaké fotky z loňského roku.       

 

 
 
 
 
 
 



Písnička 

Pokáč – Cowboy 
Já musím holka uznat, 
že se mi fakt líbíš, 
zaujala si mě velice. 
 
Je tu ovšem jedna věc, 
co mě dost trápí, 
a to jak říkalas, že jsi z vesnice. 
 
Když já jsem tady z města 
zvyklej na svůj standard 
a toho já se vážně nerad vzdám. 
Jako Wi-Fi, teplá voda, 
splachovací záchod 
a jídlo, co nemusím lovit sám. 
 
Víš já, nikdy jsem nechtěl 
bejt nějakej Cowboy, od rána krávy 
na pastvu hnát. 
V korytě mejt si boty od slámy, 
o tom si holka nechej jenom zdát. 
 
Já totiž, jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, jsem kluk z města, 
stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, chci chodit do kaváren 
a ne smrdět od koní. 
 
Ou, jojojo odidi. 
Jojojo, odidi. 
Jojojo, jojojo, jojojo, odidi. 
Každejch pár minut tu jezdí MHDéčko 
a tágo se přes apku volat dá. 
Koukni, telefon má celej dotykovej displej 
a žádná šňůra už z něj neplandá. 
 
Lidi řešej ekonomiku a burzu 
a ne, kdo kolik rudejch vodstřelil. 
Sto hektarů úrodnejch polí 

by tu každej za garzonku v centru vyměnil 
a nebo aspoň na metru. 
 
Nikdy jsem nechtěl, 
bejt nějakej Cowboy, točit jak blázen 
lasem nad hlavou, 
vstávat v půl pátý, 
v polštáři slámu 
bez paměťový pěny narvanou. 
 
Já totiž, jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, jsem kluk z města, 
stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, chci chodit do kaváren 
a ne smrdět od koní. 
 
Ou, jojojo odidi. 
Jojojo, odidi. 
Jojojo, jojojo, jojojo, odidi. 
 
Ptáš se mě, jestli to má bejt 
nějaká legrace, ne srandu si nedělám. 
Víš, tomu se holka říká civilizace, 
snad jednou přijde i k Vám, 
o tom však pochybnosti mám, 
tak Howdy. 
 
Jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, jsem kluk z města, 
stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, chci chodit do kaváren 
a ne smrdět od koní. Ihá. 
 
Jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, jsem kluk z města, 
stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, 
jsem kluk z města, chci chodit do kaváren 
a ne smrdět od koní a krav. 
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Oslavenci v dubnu 

1. 4. oslavil na apríla narozky Skupík 
18. 4. na velikonoční pondělí má narozky Láďa 

19. 4. si sní dortík Kuba H. 

 
 
 
 
  

 
 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
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