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PLÁN BLÍŽÍCÍCH SE AKCÍ 
 

5.4. – Oddílovka 
 

12.4. – Trénink 
Jako vždy od 16:00 na Spirále 

 
18.4. – Sraz účastníků cyklopřejezdu 

Od 18:30 na Spirále 
 

19.4. – Trénink 
 

22.4. – Pochod za drakem ke Sv. Jiří 
 

25.4. – Parlament 
Od 18:30 na Spirále 

 
26.4. – Trénink 

 
27.4.-1.5. – CYKLOPŘEJEZD Kladno – Paris 

 
3.5. – Květnová oddílovka 

 
 
 

 



Přejezd z Vitry do Vitry,  

aneb z Kladna do Paříže 
 

Ahoj odvážní Cyklisti a Cyklistky, rodiče a kamarádi. 

Přejezd se nám kvapem blíží, skupiny se plní a přípravy 

vrcholí. Itinerář se dolaďuje a už je skoro v tiskárně. Kola už objíždí 

potřebné prohlídky a inovace. Doufám, že už se těšíte tak hodně jak já.  

Celkem se rozhodlo vyrazit 27 bláznivých cyklistů rozdělených do 5 

výkonnostních skupin. Každé skupince vychází kolem osmi etap. První a 

poslední trasu si užijeme v poklidném tempíčku společně. 

Že jste to ještě neplatili? Nevadí. Ve středu 18.4.2018 v 18:30 bude 

schůzka účastníků, kde si povíme všechny důležité informace (Co 

sebou? V kolik bude sraz? Kolik si vzít eur? atd.) Vybereme peníze a 

hlavně prohlídneme kola…. Takže nezapomeňte přijet na kole. 

 

 

 

Vystartujeme 27.4. v 8.00 hodin z ulice Vitry v Kladně 

Cíl nás podle plánů čeká po krásné společné etapě přes centrum Paříže ve 

Vitry sur Seine kolem půl druhé odpoledne. 

Vrátíme se autobusem 1.5. v odpoledních hodinách. 

 

 

 

 

 



 

 

Cena akce:  

1500,- Kč pro členy oddílu, kteří mají zaplacené roční zápisné 

2000,- Kč pro přijaté členy oddílu 

2500,- Kč pro kamarády =) 

 

PS: Pokud by ses chtěl ještě přidat, a také se zúčastnit této super akce. 

Neváhej a napiš Lucce V. (tel. 733119504, l.veinerova@seznam.cz). 

 
 

Přejezd Československo 2013 

Přejezd Praha – Vídeň – Budapešť 

2008 

 

  



ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍČEK 

Ahoj. Po minulé lekci němčiny jsem si dnes připravil slovníček země, ve které 

končíme. Francouzi jsou na svůj jazyk hrdí, proto se tato slova a fráze pořádně 

naučte. 

 

Dobrý den! Bonjour! 

kolo  vélo 

jet doleva aller á gauche 

jet doprava aller á droite 

jet rovně aller tout droit 

zastavit arrêter 

řídítka  guidon 

helma  casque 

pomoc aide 

kopec  colline 

 

To jsou některá základní slovíčka. Nyní se vrhneme na základní věty a fráze, které 

by se nám mohly hodit. 

 

Mám defekt. 

   J'ai un défaut. 

Potřebuji pomoc. 

   J'ai besoin d'aide. 

Jo, konečně z kopce! 

   Oui, enfin dévalkart! 

Už tam budeme? 

   Nous sommes presque là? 

Jedu tudy do Paříže? 

   Est-ce le chemin pour Paris? 

Jsme rychlí jako vítr! 

   Nous sommes aussi vite que le Jára! 

Dal bych si croissant, bagetu a šneka, prosím. 

   J'aimerais avoir un croissant, baguette et un escargot, s'il vous plaît. 

 

A na závěr také vtip, nebo respektive menší hádanka. Víte, jaký je název pro sto tisíc 

Francouzů s rukama nad hlavou? Armáda. 

        Honza 

autobus bus 

supermarket supermarché 

řetěz  chaîne 

pít  boire 

jíst  manger 

Mám hlad. J’ai faim. 

nohy  jambe 

roháč  lucane 

krajina paysage 

Paříž  Paris 



 

  



 

 



Družinka Morčata 
Ahoj Rohatí, kamarádi a rodičové, 

První jarní měsíc je za námi, a já vám povím, co jsme s morčaty 

všechno stihli. Březen jsme věnovali mapám a značkám co najdeme 

v nich. Také jsme si zopakovali značky, které najdeme cestou třeba na 

stromech či sloupech.  

První družinovku jsme strávili převážně 

venku. S družinou 1,5l srandy jsme si 

zahráli bitvu o vlajky. Další jsme si 

s Pepou a Aničkou ukazovali mapu, víme 

už, jak na mapě poznáme les či nějakou 

vodu, jak vypadají silnice a cesty a proč 

v turistické mapě jsou i ty divně barevné 

cesty. Jsou to totiž turistické trasy. Během 

dalších dvou družinovek jsme si opakovali 

různé značky co najdeme v mapě, 

abychom třeba věděli, jak vypadá kostel, 

vzácný strom, koupaliště nebo kemp. 

Poslední březnovou družinovku jsme měli 

těsně před Velikonoční zápočtovkou. Míša 

si na ni přinesl zabalený batoh, a my jsme 

mu všichni společně pověděli, jak si ho má 

správně seštelovat a co si zapomněl přibalit. 

Závěr měsíce nás čekala již 

zmíněná velká oddílová akce a 

to Velikonoční zápočtovka do 

Malé skály v Českém ráji. Této  

akce se od nás zúčastnil Míša. 

A přesto, že to byla jeho první 

velká akce si to řádně  

 

 

 

 



 
 

ŠEST TÝDNŮ DOBRODRUŽSTVÍ A NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ PRO 69 ODDÍLŮ 1635 
HRÁČŮ! 
Výzva nám již začala 1. dubna a poběží až do 13. května.  
Že nevíte, o co jde? Jak je to možné! Opravdu jste ještě o výzvě neslyšeli? Tak poslouchejte. 
V Hořcové výzvě mezi sebou zápolí jak jednotlivci, tak i oddíly, kterou jsou součástí Asociace 
turistických oddílů, ve dvou kategoriích - děti (do 15 let včetně) a kmeti (od 16 let výše).  
Vyhrává ten, který získá nejvíce bodů nebo nejdříve splní všechny úkoly. Splnění úkolu 
hráčům do 15 let včetně kontroluje tzv. schvalovač, ostatní si ho potvrzují sami. 
Získávání bodů 

 Máš na výběr ze 100 různorodých úkolů, bodově ohodnocených podle obtížnosti od 1 do 

5 bodů. Několikrát za hru můžeš získat extra body za splnění speciálních úkolů tzv. 

Bleskovek. Budou náhodně zveřejňovány na webu hry, facebooku a přijdou ti i mejlem, 

pokud ho uvedeš při registraci. Možnost plnění těchto úkolů bude časově omezena.  

 Úkoly začni plnit od 1. dubna 2018, kdy hra začíná, poslední stihni do půlnoci 13. května. 

 Některé úkoly můžeš plnit společně s oddílem či partou kamarádů, např. vylézt na 

rozhlednu či navštívit ZOO, jiné plníš sám. V jeden den jich můžeš splnit několik, záleží na 

tobě, jak si to naplánuješ. 

 Splněný úkol si zapíšeš do webové aplikace na své profilové stránce (od 1. dubna 2018). 

Pokud jsi ve věku do 15 let včetně, musí ti splnění úkolu potvrdit tzv. schvalovač (některý 

z rodičů, vedoucí, rádce či instruktor). Schvalovačů můžeš mít víc. Teprve po schválení ti 

budou přičteny body. Schvalovač má zodpovědnost za to, že je úkol opravdu splněný. 

 Hraj fair play, úkol si zapiš až tehdy, kdy jej opravdu splníš celý dle daného popisu. 

 Každý úkol můžeš plnit pouze jednou, víckrát za něj body nezískáš. 

 Některé úkoly, převážně fyzické a tvořivé, jsou rozděleny do kategorií: do 11 let včetně, 

do 15 let včetně a nad 16 let. Kategorii si vyber podle aktuálního věku, kterého dosáhneš 

v den začátku hry, tj. 1. dubna 2018. 

 Kromě toho můžeš získat body navíc za splnění odznaků. 

Odznaky 

 Některé úkoly jsou sdruženy do tzv. odznaků, které obsahují vždy 3 

úkoly. Ty se neopakují, jsou vždy součástí jen jednoho odznaku. 

Pokud splníš všechny úkoly jednoho odznaku, získáš nejen body, 

ale i příslušnou ikonku na své profilové stránce. Např. za splnění 

úkolů "Skákej přes švihadlo, Zaplavej si v bazénu a Zaběhej si” 

získáš odznak "Sportovec". 

 Jsou tři druhy odznaků – známé, tajné a prémiové. 

 Známé – ty jsou celkem 4, za jeho splnění získáváš 3 body. Podmínky jejich získání jsou 

dané. 

 Tajné – je jich celkem 16, každý za 4 body. U tajného odznaku budeš vědět pouze název, 

ale ne konkrétní kombinaci úkolů, které vedou k jeho získání. Nicméně název mnohé 



napoví. Jednotlivé úkoly jsou vždy součástí jen jednoho odznaku, neopakují se. Pokud 

některý z odznaků odhalíš, nechej si to ve vlastním zájmu pro sebe. 

 Prémiové – za každých nových deset splněných úkolů získáš 1 extra bod navíc. Tj. ve 

chvíli, kdy splníš desátý, dvacátý, třicátý ... úkol.  

Hodnocení 
V jednotlivcích bude odměněno dvacet nejlepších dětí a deset kmetů. 
Těch, kteří získají nejvíce bodů nebo splní nejdříve všechny úkoly. 
Pokud bude mít více hráčů stejný počet bodů, rozhoduje rychlost 
splnění úkolů. 
Mezi oddíly zvítězí pět nejlepších skupin, umístění závisí na bodovém 
průměru hráčů. Za oddíl musí být přihlášeno minimálně 10 hráčů. Až poté, co 30 
% hráčů z jednoho oddílu splní prvních 5 úkolů dle vlastního výběru, bude tento oddíl 
zařazen do soutěže oddílů. 
Ceny pro nejlepší jednotlivce  
V kategorii děti (do 15 let včetně) získá skvělé ceny dvacet nejlepších, v kategorii kmeti (od 
16 let výše) deset nejlepších. Výběr cen bude od outdoorového vybavení až po zábavné hry. 
Těšit se můžeš na parádní hořcové vychytávky. Jako vítězové si můžete vybrat tu, která se 
vám líbí nejvíce. Postupně podle pořadí si vybírají další. 
Např. Samonafukovací karimatka, Originální hořcový polštářek, Kroket, Solární svítilna, 
Desková hra dle vlastního výběru, Slackline, Křesadlo na rozdělávání ohně, Keramický ručně 
malovaný hrneček s hořcem, Houpací síť, Kendama, Speciální tričko z edice Hořcové výzvy, 
Létající kruh Aerobie Pro a spoustu dalšího 
Ceny pro nejúspěšnější oddíly  
Vyhrajte a zažijte něco neobvyklého! Pět nejlepších oddílů čekají lákavé zážitkové odměny. 
Jako vítězové si můžete vybrat tu, která se vám líbí nejvíce. Postupně podle pořadí si vybírají 
další. 
Např. výlet na koloběžkách, dobrodružství v únikové hře, bubble fotbal aneb fotbal v kouli, 
dvoudenní vodácká výprava, návštěva divadla 
 
Zaujalo tě to? Líbí se ti výzva? Chceš se přidat?  
Koukni na www.horcovavyzva.cz nebo se zeptej svého rádce.  

Skupik 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horcovavyzva.cz/


 

Celoroční hra – po stopách našich předchůdců 

 

Další měsíc za námi a koncem dubna už musíme brázdit břehy Seiny. Není tedy na co čekat. 

Vyrážíme do další destinace. Tentokrát to vezmeme trochu více na sever. Země je to 

nádherná a obrovská. Svezeme se jednou z nejdelších železnic, až dorazíme do velkolepé 

Moskvy. Co vy na to? Odtamtud už směle na západ, ale až příští měsíc.  

Abychom nezlenivěli, tak tenhle měsíc patří sportu. Jaký máte nejraději? Znali ho už koncem 

devatenáctého století naši cestovatelé? Udělej si tabulku, do které si můžeš zaškrtnout dny, 

které jsi sportoval, anebo vyplň, co nejvíce výzev/ úkolů z Hořcové výzvy. To potom všichni 

uvidíme, jaký/á jsi kabrňák.  

Takže, co si na příští oddílovku vzít? Nic, jen případně fotky, na kterých bude vidět, jaké úkoly 

z Hořcové výzvy jsi splnil. Nejlepší odměníme. Už se těším na skvělé vyprávění, na jakém 

neobvyklém místě jste spali, či jiné.  

Těším se na vás na viděnou,  

Za reformní klub, Péťa     

 

 



 
DUBNOVÍ OSLAVENCI 

1.4. – Skup 

3.4. – Kuba Maleček 

8.4. – Honza Vostatek 

18.4. – Láďa 

 

 

 

 

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Pepa Škodák (josef.skodak1@gmail.com 736465255) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli: Pepa, Péťa, Lucka, Anička, Hans, Skupik, Jára, 
Petrucha. 

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

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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