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Plán akcí 

2. - 9. 3. Zimní expedice 

5. 4. Oddílovka  

18. - 22. 4. Oddílové Velikonoce 

8. - 12. 5. Přeběh 

14. - 16. 6. - Závěrečná akce 

29. 6. - 7. 7. Letní expedice 

  

 

Nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

 Únor byl krátký a už je za námi. Vysokoškoláci znovu chodí do školy a 

dětem se naplno rozeběhlo druhé pololetí.  

 V únoru proběhla jedna družinová a jedna oddílová akce. Na oddílové 

akci nás čekal zajímavý noční přesun. V sobotu jsme si vylezli na Vysoký vrch, 

což byla výzva, protože někteří byli bezrucí, jiní slepí a třetí nemohli mluvit. O 

družinové akci se dozvíte víc z článku o Honzíka.  

 A co nás čeká? Zítra odjíždíme na zimní expedici. Jede nás rekordní počet, 

takže se všichni těšíme na koulovačky a také na ježdění na běžkách. V dubnu 

jedeme společně na Velikonoce a v květnu nás čeká Přeběh. Doufám, že všichni 

pilně trénujete, ne jako já, která mám už druhé antibiotika v řadě. =) 

Potřebujeme tahouny a vždycky je super si dokázat, že na to máte.  

 Jinak doufám, že jste se přihlásili na zimní expedici, Péťa 



Přihlášky na akce 
VELIKONOCE 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Velikonoce Termín akce: 18. – 22. 4. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  ……………………………………………………………………………….………………………… 
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se 
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a zveřejňováním 
fotografií dítěte na oddílových stránkách. 
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..   
Telefon: ………………………………………………………….      Email: ……………………………………………………. 
V Kladně dne: ……………………………….……………            Podpis rodiče: ……………..………………………..  

 

LETNÍ EXPEDICE  - Závazná přihláška + přihláška z únorového Horáce (řekni si 

o ni rádcům) 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Letní expedice Termín akce: 29. 6. – 7. 7. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  ……………………………………………………………………………….………………………… 
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se 
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a zveřejňováním 
fotografií dítěte na oddílových stránkách. 
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..   
Telefon: ………………………………………………………….      Email: ……………………………………………………. 
V Kladně dne: ……………………………….……………            Podpis rodiče: ……………..……………………….. 

 

PŘEBĚH - závazná přihláška 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: Přeběh Termín akce: 8. 5. – 12. 5. 2019 
Jméno dítěte: ………………………………………………    Datum narození: ……………..……………………… 
Zdravotní omezení (alergie):  ……………………………………………………………………………….………………………… 
Souhlasím, že se moje dítě zúčastní akce, pořádané TOM 2713 Roháči Kladno. Souhlasím se 
zpracováním osobních údajů pro účel akce. Dále souhlasím s fotodokumentací a zveřejňováním 
fotografií dítěte na oddílových stránkách. 
Jméno rodiče: ……………………………………………………………………………………..   
Telefon: ………………………………………………………….      Email: ……………………………………………………. 
V Kladně dne: ……………………………….……………            Podpis rodiče: ……………..……………………….. 
 
 
 
 
 



PŘEBĚH EVROPY 2019  

Z Mikulova do Rijeky za 70 hodin  

 

Myslím, že všichni máme rádi tradice. Třeba Vánoce, rodinné večeře, oslavy 

narozenin, a tak dále a tak dále. Každá země má své tradice, každá rodina má 

své tradice, a své tradice má i náš oddíl. Je jich mnoho, ale jednou z hlavních 

tradic jsou NON-STOP akce, které si užíváme již od roku 1981. Je to Přejezd, 

Přeběh a Přechod. Letos, tedy v roce 2019 je na řadě Přeběh, a to Evropy, a to z 

českého městečka Mikulova až do chorvatského přístavu Rijeky. Ano, 

doběhneme si až k moři! Ať už vás běhání baví, chcete s ním začít, toužíte si 

připadat jako Forrest Gump, nebo si prostě jen chcete užít nezapomenutelnou 

akci a udělat si spoustu zážitků, vykoupat se v moři (a zlepšit si fyzičku), pak je 

toto akce přesně pro vás. Pokud máte jakýkoli jiný důvod, tak je taky přesně pro 

vás. Tato akce je totiž pro každého a každý ji zvládne, máme výkonnostně 

rozdělené skupinky a rozhodně se nebojte, že na vás něco bude moc dlouhé. V 

termínu 8. 5. - 12. 5., ve kterém Přeběh je, uběhneme celkem 630 kilometrů! 

Poběžíme štafetově, s doprovodným autobusem, a poběžíme například i přes 

Vídeň či Maribor.  

 

Zde je pár potřebných informací: 

cena: 1500Kč členové oddílu se zaplaceným zápisným, 2000Kč členové oddílu 

bez zaplaceného zápisného, 2500 člověk mimo oddíl 

datum: 8. 5. - 12. 5. 2019 

s sebou: cestovní pas (pokud možno všichni, kvůli chorvatským hranicím), 

občanku, kapesné, boty na běhání, sportovní oblečení, pohodlné oblečení do 

autobusu, plavky, čokoládu na povzbuzení těla a duše, motivaci, spacák nebo 

deku, lžíci, plecháček a zbytek věcí, co se obvykle vozí na akce. 

Anička 

 

Závazné přihlášky noste do 31. 3. i s penězi rádcům. =) 

 

 



Lex Stříbrné Hory 

Ahoj Roháči a rodiče.  

Na letní expedici se podíváme do Jeseníků na chatu ve Stříbrných horách. Jak jste se minule 

dočetli, ocitneme se v pohádkovém lese a budeme muset projevit několik ctností k tomu, 

abychom se dostali ven. A co si představit pod slovem ctnost? Google definuje toto slovo 

jako vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému chování. 

 

A o jaké ctnosti se v našem případě bude jednat? No například přátelství, spolupráce ale i 

statečnost a síla. K tomu potkáme různé pohádkové bytosti a zavítáme do krásných lesů v 

Jeseníkách. 

 

Termín: 29.6. - 7.7. 2019 

Cena: 2000kč 

Schůzka k táboru: 5.6. 2019 

Odevzdání přihlášky se zálohou 1000kč do 24.4. 2019. Doplatek do 29.5. 2019 

Více informací o chalupě na https://chalupy.a-tom.cz/chalupa/17683-stribrne-hory 

Starší družinka  

Ahoj Roháči.  

Měsíc únor je sice nejkratší, ale my jsme toho stihli docela dost. Naučili jsme se vázat 6 

základních uzlů - loďák, ambulák, autíčka, dračák, zkracovačku a škoťák. A zahráli jsme si 

uzlařskou regatu kdy jsme museli tyto uzle uvázat na čas. Zahráli jsme si hry na spolupráci, 

kdy děti museli společně uprchnout ze spirály do lesa, ale nebylo to úplně jednoduché. A 

jako úvod na družinovou akci si děti měli vybrat 5 nejnutnějších věcí, se kterými by přežili 

víkend (mimo tedy vody a jídla) a nakonec shlédli scénku, která jim odhalila téma celé DA.  

 

O druhém víkendu se skupinka pěti dobrodruhů v doprovodu dvou vědců, vydala hledat 

protilátku proti viru MV777. Útočiště nám poskytla chata jménem Psí zub u řeky Sázavy. 

Jenom ve zkratce děti si zkusili spoustu věcí v praxi jako třeba rozdělat oheň, uvařit nebo 

třeba vést trasu. Všechno dopadlo dobře a protilátku jsme nakonec našli. Podrobněji se o 

družinové akci jste se už určitě dočetli v samostatném článku. 

 

Kuba Jakub 

 
 



Oddílové Velikonoce na jihu Čech 

Ahoj,  

Jsem ráda, že Vás mohu nalákat a současně i pozvat na jednu z již tradičních 

oddílových akcí. Pro mě je to vždycky srdeční záležitost. =) Podíváme se 

společně pěkně daleko. Dostaneme se do země pohádek, kde každý den je jiné 

roční podnebí. Jak se to mohlo stát? 12 měsíčků se sešlo a mají zuřivou debatu 

o tom, jak dlouho by měl trvat jeden rok.  

Podnikneme výpravy k ruinám hradů. Poté se podíváme i pořádně z výšky, 

z nějaké rozhledny.  

Jelikož u starých pánů měsíčků jeden nikdy neví, tak ani já zatím bohužel nevím, 

co všechno si musíte nachystat s sebou, abyste je přesvědčili, že nám 12 měsíců 

= 1 rok docela vyhovuje.  

Pár věcí, ale už vím, nezapomeň si s sebou: průkazku studenta/průkaz, že ti 

ještě nebylo 18, čtvrteční oběd, kluci – pentle na pomlázky, holky – barvy na 

vajíčka, teplé oblečení a přezůvky do chaty, oblíbenou deskovku, spacák 

(karimatka není třeba), prostor v batůžku na společné jídlo/vybavení a hlavně 

dobrou náladu.  

Dej prosím vědět rádcům nebo někomu na oddílovce do 20. 3., jestli dojedeš. 

Do 10. 4. potom prosím o zaplacení.  

Sraz bude 18. 4. v 8.00 hodin na žel. zastávce Kladno u stromu 

Příjezd 22. 4. v 17.25 hodin tamtéž 

Cena:  

Dítě/student – 800,- Kč 

Dospělý – 1200,- Kč 

  

 

 

 

 

 

 

 

Těším se na tebe, Péťa 



Družinová akce-Já bych neměnil 

Zdravím, Lahodové, Lahůdky i jiní čtenáři našeho časopisu,  

 

Tímto lahodně shrnu lahodnou 

akci, na které jest se lahodně 

mluviti trestat začalo. Toto pravidlo 

vznikajíc, v neděli platit začínaje, 

Kubou vymyšleno zní: Kdo jest z úst 

svých vyřkne kterýkoli tvar slov 

lahodné, lahodně, lahůdka, 

lahoditi, jahoda, jahodný, jahůdka 

nebo jiných slov těmto příbuzným 

udělati pěti dřepů nucen býti má. Na akci byli i jiné lahodné věci nežli mluva. 

Mezi tyto věci řadí se kupříkladu hovor s nemožnými vědci, zjišťování kam a čím 

cestovati máme podle tajných zpráv jakýmsi pracovníkem běžecké pošty 

donesené do schránek členů záchranného týmu který nás zachrániti musel od 

mobilního viru MV777 jenž za cíl považoval zničiti veškerého lidstva přes 

mobilní telefony na které radši pozor velký dávati bychom měli, vybírání si ze 

svého zabaleného báglu pěti věcí které použíti směli jsme, skládání zprávy o 

umístění protilátky při celodenním výletu konajícím se v sobotu jehož částí bylo 

i plutí v Járově lahodné loďce do kláštera na ostrově u Davle přičemž legrace 

lahodná byla. Na akci zajímavé téže bylo, že praví rádcové vymyslili program a 

samotinkou výpravu vedl 

Jirka s Bárou a Honzíkem. 

Akce chvíli účastnil se i 

Jára, jenž se nemohl 

účastniti celou dobu, 

protože musil do práce. 

 

Za kmen Lahodů: 

Honzík 

 
 
 



Akce Z 

Zdravím všechny příznivce, =) 

Jaká byla akce Z? Zábavná, zajímavá a i 

další, ale už nedám dohromady další přívlastek na 

z. Vyráželi jsme z Kladna, nikdo nevěděl kam, ale 

po cestě jsme dostávali zprávy v obálkách, které 

nám říkali, jakým směrem máme pokračovat. 

Během cesty jsme hráli zajímavou hru, a proto 

jsme 15 km šli pěkně dlouho. Nikomu to nevadilo, 

až na konci už byli všichni unavení, takže když 

jsme dorazili na chatu k Petruše, většina z nás po 

nanosení dříví ke krbu zabrala pozice, co nejblíže 

kamínkům a pomalu usínala.  

V sobotu jsme dostali úkol dojít na Vysoký 

vrch. Neměli jsme mapu, ale jelikož už nás tam pár bylo, tak jsme se vydali přibližným 

směrem s tím, že snad někoho potkáme a poptáme se. Během cesty byli někteří z nás slepí, 

jiní bezrucí a poslední skupinu tvořili ti němí. I v takové skvadře se nám povedlo dojít do cíle, 

k rozhledně na Vysokém vrchu. Tam už jsme se mohli svých hendikepů zbavit, a proto cesta 

nazpátek proběhla v rychlejším tempu. Večer jsme poseděli, probrali jsme všechno kolem 

oddílu od A do Z a zahráli jsme si i zajímavé hry od Martinky a Kuby.  

 Za soboty na neděli nám napadla „tuna“ sněhu. Ne fakt, bylo ho hodně, alespoň 

deset čísel. Dali jsme si tedy závěrečnou koulovačku. Uklidili jsme chatu a vyrazili jsme na 

autobus, který nakonec nepřijel… V Kladně byla kalamita, a tak jsme využili rodiče a 

kamarádi, abychom se dostali domů.  

 Byl to skvělý víkend. Doufám, že mluvím za všechny, že by se mohl konat častěji. Péťa  

 



VELKÝ BRATR 

To jsem se takhle na začátku nového roku vypravila do tělocvičny a od té doby jsem doma s 

porouchaným kolenem. Dělám všechno možné, ale moc daleko se nedostanu, takže pro 

březen opět nemám nový rozhovor pro Horáce. Alespoň mám dost času na všechno, co 

takhle za běhu v průběhu nestíhám a tak jsem se pustila do brouzdání vodami internetu. 

Velký bratr. Kdo to je? Znáte ho. Je to někdo, kdo nás sleduje a ví o každém našem kroku. Je 

to totalitní režim, nebo brácha, co se o nás prostě jenom tak trochu bojí a chce nás hlídat, 

aby se nám něco nestalo? Nebo je to bývalá reality show na Nově? 

Tentokrát je to hra. Hra na motivy románu George Orwella 1984. Hra která propojí reálný 

život hráčů s virtuálním světem. Všichni, kdo se zaregistrují a zaplatí startovné 150,- Kč se na 

tři týdny stanou součástí Systému a ocitnou se ve fiktivním světě, kde platí absurdní zákony. 

Všichni si musejí dávat pozor na jazyk a kdykoliv je může někdo z ostatních hráčů chytit a 

vyslechnout, jestli jsou věrní Straně, nebo jestli pracují pro odboj. Veřejně všichni 

samozřejmě vystupují jako členové Strany,ale odbojáři tajně narušují chod Strany, stejně 

jako se straníci snaží infiltrovat odboj. 

Cílem hráčů je zjistit, kdo pracuje pro Stranu a kdo pro odboj a společnými silami své frakce 

se pak snaží eliminovat členy z nepřátelské frakce. Jak to všechno dopadne? Zvítězí Strana, 

nebo odboj? Zvítězí svoboda, nebo absurdní režim? To záleží na šikovnosti hráčů. 

Jakmile se ocitneš v Blahónii, kde je svět nádherný, růžový, béžový, dostává Tvůj život nový 

rozměr. Zákony Blahónie nejsou vždy úplně lehké k dodržení a nemusíš je dodržovat 

povinně. Jejich porušováním ale riskuješ, že Tě někdo nachytá, udá Systému a Ty tak ztrácíš 

svůj těžce nabitý vliv. A jaké že to jsou zákony? Zákaz paranoie, Nařízení oddanosti, Zákaz 

závislosti, Nařízení jednoty, Zákaz extravagance, Zákaz nepozornosti, Zákaz nenasytnosti, 

Zákaz konzumu, Zákaz zahálení, Nařízení radosti. 

Hrát mohou hráči ve věku od 16 do 35 let, ačkoliv organizátor hry, neziskový spolek 

StopTime, připouští možnost výjimky pro starší zájemce. 

Také existuje možnost nezapojit se aktivně do obou úrovní hry, ale zůstat po registraci 

zdarma jako pozorovatel na virtuální úrovni. 

V rámci bezpečnosti se organizátor zavazuje vymazat po ukončení hry všechna data ze 

Systému a veškerý průběh hry v reálném světě probíhá na přátelské a nenásilné úrovni, 

přičemž bez řádné registrace se nikdo nedostane k údajům potřebným ke hře. 

V současné době je v letošním ročníku Velkého bratra registrováno přes 600 hráčů a vypadá 

to na kopec zábavy. Velký bratr 5 startuje 16. března 2019 a končí 6. dubna 2019. 

Kdo se chce dozvědět víc o zákonech Blahónie, o podmínkách a pravidlech Velkého bratra a 

případně se přihlásit, najde veškeré informace na webu: https://velky-bratr.cz/ 

Tak vám všem přeji zábavný začátek jara a ať se všechno daří. 

Madla, za KOPR ze seve 

 
 



Výherní tajenka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přines tuhle stránku z Horáce na příští oddílovku a třeba něco vyhraješ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Písnička  

Jaromír Nohavica - Grónská písnička  
 

DDaleko na Emiseveru je AGrónská Dzem,  
Džije tam EmiEskymačka s AEskymáDkem,  
Dmy bychom Emiumrzli, jim Gnení zima,D  

snídají Eminanuky Aa eskima. D  
Dmy bychom Emiumrzli, jim Gnení zima,D  

snídají Eminanuky Aa eskima. D  
 

2. Mají se bezvadně, vyspí se moc,  
půl roku trvá tam polární noc,  

na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,  
půl roku trvá tam polární den.  

 
3. Když sněhu napadne nad kotníky,  

hrávají s medvědy na četníky,  
medvědi těžko jsou k poražení,  

neboť medvědy ve sněhu vidět není.  
 

4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě  
zaklepe na na íglů hlavní medvěd:  

"Dobrý den, mohu dál na vteřinu?  
Nesu vám trochu ryb na svačinu."  

 
5. V kotlíku bublá čaj, kamna hřejí,  

psi venku hlídají před zloději,  
smíchem se otřásá celé íglů,  

medvěd jim předvádí spoustu fíglů.  
 

6. Tak žijou vesele na severu,  
srandu si dělají z teploměrů,  

my bychom umrzli, jim není zima,  
neboť jsou doma a mezi svýma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/A/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/A/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/A/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/G/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/Emi/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/A/
https://hudba.zoznam.sk/akordy/akord/D/


Oslavenci v únoru 

17. 3. bude slavit Jára 
24. 3. Bude zase o rok starší Viky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oko 
 

Kdo?  Počáteční stav Brigády a výběry Konečný stav (Kč) 

Jára 172  172 

Pepa 28  28 
Honza L.  352  352 

Skupik 50  50 
Anička 1120 -400,- Kč Vánoce, 

-650,- ZC 
70 

Syky 145  145 

Bára H.  178  178 

Zdeněk  200  200 
Tomáš T.  200  200 

Honza Mourek 200  200 
  

HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 
Adresa redakce: Petra Sýkorová (p.sykorova1245@seznam.cz 731227959) 

Do tohoto čísla svou prací přispěli: Péťa, Madla, Honzík Mourek, Anička, Kuba 
Uzávěrka dalšího čísla: 22. 2. 2019 

Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 
Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  

Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 
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