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Plán akcí 

8. – 10. 11. Vyzvědači 

1. 12. výlet na rozhlednu Máminka 

6. 12. Oddílovka 

20. – 22. 12. Vánoce na Hrádku 

11.1. výlet k Bubovickým vodopádům  

21. – 23. 2. Akce pro velké 

29.2. uvidíme Třtické rybníky 

6. – 15. 3. Zimní expedice 

28.3. Přes mlýny k cíly �  

9. – 13. 4. Oddílové Velikonoce 

16.5. vystoupáme na Louštín 

Začátek června - Voda 

Konec června – Závěrečka 

Začátek prázdnin – Letní expedice  

  

 
 
 
 



Stránka nejen pro rodiče… 

Dobrý den milí rodičové a kamarádi,  

Akorát když tohle píši, tak se oddíl plahočí někde po horách. Taky jsem se za nimi byla 

na zápočtovku podívat a i tu chvíli, co jsem s nimi strávila, jsem si skvěle užila. Více o 

zápočtovce se ale dozvíte v příštím čísle Horáce. ;) 

V říjnu jsme měli nabitý program. Byli jsme na první jednodenní výpravě, členové 

oddílu spolupořádali běh Járy Cimrmana a Den stromů. O všem se dočtete v dnešním čísle. 

Co bohužel v dnešním čísle nenajdete je další z rozhovorů ze série Madlenčiny rozpravy, ale 

zase na druhou stranu v příštím čísle to prý bude stát za to.  

Doufám, že už se všichni těšíte na akce, které nás čekají. Nejblíže jsou vyzvědači, 

které pořádá Kuba s Aničkou. Vyzvědači jsou skvělá akce a hra zároveň, kde se potkáváme 

s jinými oddíly. Snažíme se zjistit tajné informace na území jiných oddílů a ubránit svoje 

území. Také se těšte na brigádu v Lanáči, kterou si můžete přivydělat třeba na oddílové 

Vánoce. O tom všem a ještě více v dnešním čísle. =) 

Poslední věc, na kterou bych málem zapomněla je, že naše průběžné celoroční  

bodování, které běží, a v příštím čísle se objeví, kolik má kdo bodů. Schválně, jestli vaše dítko, 

nebo vy víte, kolik bodů aktuálně máte. =)  

Mějte se krásně.  

Péťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: výlet na Máminku Termín akce: 1. 12. 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: ……………..……………………….. 

 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: oddílové Vánoce na Hrádku Termín akce: 20. – 22. 12. 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: ……………..……………………….. 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: vyzvědači Termín akce: 8. - 10. 11. 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: ……………..……………………….. 
 
Přihláška na akci oddílu TOM 2713 Roháči 
Název akce: brigáda v lanáči Termín akce: 23. 11. 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: ……………..……………………….. 
 

 



Výprava na Máminku 

První prosincovou neděli pojedeme na další 
jednodenní výlet. Pozor však, oproti plánu 
v zářijovém Horáci, nejedeme v sobotu, ale 
v neděli! Pojedeme auty, řídit budou vedoucí 
oddílu. 
Čeká nás nádherná rozhledna Máminka a pokud 
bude čas, tak i Hudlická skála. 
Sraz: 1.12.2019 v 9:00 u zastávky u Gymnázia, 
směrem na Prahu 
Návrat: 1.12.2019 v 17:30 tamtéž  
Cena: 80,- (v ceně je doprava a oběd, budeme si 
opékat buřtíky) 
Doprava: Pojedeme auty 
S sebou: Oblečení dle počasí, svačinu, pití, 
dobrou náladu, šátek 
Přihlášku najdete v Horáci; přihlaste se svým rádcům do 24.11.2019 
Petrucha a Gabča 
 

       
 

 
 
 
 

 
 

 



BRIGÁDA v Lanáči 

Ahoj Rohatí a kamarádi, 
naskytla se super možnost vydělat si nějaké penízky na OKO.  Je tu podzim a s ním i 
spousta listí. V Lanovém parku na sletišti by před zimou potřebovali zase naši pomoc.  
Byli by moc rádi, kdybychom jim ho pomohli před zimou všechno shrabat.  
A kdy? V sobotu 23.11.2019 od 9 do 18 hod. 
Co sebou? Kdo má, vezměte si hrábě a sežeňte si třeba do trojice či čtveřice kolečko 
(zahradní, nebo stavební na odvážení listí do připravené vany); teplé pracovní 
oblečení, pracovní rukavice, svačinu a pití. 
Přihlášku odevzdejte rádcům do 20.11. nebo písněte rovnou mě na 
l.veinerova@seznam.cz. Ať vím kolik sehnat buřtíků k obědu  

Těším se na Vás a snad nebudu hrabat sama  
Lucka P. 

VYZVĚDAČI 

 

Přátelé a kamarádi, je to tady! Konečně nadešel čas úmorného vymýšlení převleků, 
čas běhání a pocení se, hledání propisek, čas dezorientace v mapě, hloupých slepých 
uliček, čas Vyzvědačů! Všichni, kdo tuto akci znají, se již dlouhé měsíce nemohou 
dočkat, a ti, kteří zatím ještě netuší, o co jde, se do tohoto stavu dostanou hned po 
skončení hry. Co to tedy ti Vyzvědači jsou? Inu, je to taková velice oblíbená 
mezioddílová akce (mezioddílová akce = spousta nových kamarádů, zážitků, známostí 
a zkušeností), jejíž podstata spočívá v monumentální hře po městě, tentokrát to bude 
v Hradci Králové. Pravidla a jiné důležitosti nám budou objasněny na místě, nyní však 
vězte, že to bude úplně ohromně suprčupr a určitě obrovský zážitek a adrenalin! Spát 
budeme v budově školy, takže se nikdo nemusí bát nějakéhosi nastydávání :)  
A teď již důležité informace! 
 
S sebou: tužky/propisky a nějaký blok/papír, páteční večeři, teplé oblečení na ven i 
dovnitř, spacák a karimatku, čelovku, pití, pohodlné tenisky, přezůvky, lžíci a 
plecháček, a tak dále a tak dále, vždyť už to znáte 
  
Cena: 500 Kč 
 
Sraz: pátek 8. 11. v 16:00 na vlakovém nádraží Kladno  
 
Návrat: neděle 10. 11. v 16:25 tamtéž 

Anička 

mailto:l.veinerova@seznam.cz


Pozvánka na Vánoce na Hrádku 20.-22.12.2019  

Přicházíme s pozváním a informacemi k naší společné oddílové oslavě Vánoc na Hrádku, na kterou se 
všichni moc těšíme.  
SRAZ: v pátek 20.12.2019 na nádraží ČD Kladno okolo 16:00.  
NÁVRAT: v neděli 22.12.2019 kolem 18:00 opět na nádraží ČD Kladno. Jízdní řád na prosinec ještě 
není hotov, takže více podrobností se dozvíte v příštím čísle Horáce. 
CENA: 450,- Kč (PÁ-NE); 250,- Kč (PÁ-NE S VLASTNÍ DOPRAVOU); 250,- Kč (SO-NE); 100,- Kč (SOBOTNÍ 
VEČEŘE)  
PŘIHLÁŠENÍ: Přihlášky a peníze odevzdejte do 6.12.2019 svým rádcům. 
Kdo nemá rádce a přijede samostatně, potvrďte prosím účast na e-mail: magdalena.21@seznam.cz. 
Předmět "Vánoce na Hrádku". Uvedete kdy dorazíte, jak se chcete stravovat (s námi, či jen večeře) a 
jestli pojedete po vlastní ose, nebo společným vlakem z Kladna. Malí účastníci zájezdu do 7 let v 
rámci rodiny platí poloviční cenu za jídlo a kojenci jedou zdarma.  
Je možné, že se někdo objeví i bez přihlášení a předchozího varování, čímž na sebe bere 
zodpovědnost se o sebe postarat, zajistit si jízdenku a nenápadně zaplout do programu na Hrádku. 
Místo na posezení i spaní se najde vždycky, ale nemůžeme to zaručit, protože hrad není nafukovací. 
Pokoj lidem dobré vůle! 
SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ  
- PÁTEK:  
Vlastní svačina a večeře. 
- SOBOTA:  
Posnídáte klasicky Vánočku, pro kterou si nejspíše i dojdete.  
K obědu se těšte na vydatné jídlo, ačkoliv ani tradičnímu půstu se meze nekladou.  
Večer již tradičně slavnostní večeře na kterou je NUTNÉ mít svůj VLASTNÍ řízek - pokud ho chcete jíst. 
Suroviny na salát nakoupíme hromadně a společnými silami doneseme na hrad, abychom měli vše 
připraveno i pro ty, kdo dorazí až v sobotu později odpoledne.  
- NEDĚLE:  
Posnídáme závin a zbytky z večera, poklidíme, k obědu zakousneme chleba s paštikou, zabalíme 
sváču a vyrazíme na vlak. 
 
PROGRAM  
- Štědrovečerní večeře a zvyky  
- plnění Codexu (případná možnost získání)  
- doplňkové hry a možnost odměn do CEH  
SSEBOU (prostě to co se na pořádnou oddílovou akci vozí, tento seznam je pouze orientační): 
 - 
Kletr  
- Karimatku se spacákem  
- Teplé spodní prádlo a ponožky  
- Hrníček a lžíci, klidně i příbor  
- Ostrý nůž  
- CODEX  
- Šátek 
- Uzlovačka 
- KPZ 

- Zápisník s Tužkou (obyčejná je nejlepší, píše i 
v mrazu, pod vodou a ve vesmíru)  
- Oblečení na ven, které určitě nepřivezete 
domů maminkám a tatínkům čisté  
- Pláštěnka pro případ deště je vhodná  
- Baterku, nejlépe čelovka  
- Pevné boty, ale v těch už nejspíše pojedeš  
- Průkaz pojištěnce  
- Čepici a Rukavice

DÁRKY 
- Jeden malý dárek pro neznámého kamaráda, který si pak pod stromečkem společně rozdáme  
- Pokud máš i další známé kamarády, také oni dárek určitě ocení, chceš-li přímo někomu něco dát. 

Madlenka 



Běh Járy Cimrmana 

Máme za sebou již 28. ročník Běhu Járy Cimrmana. Jaký byl?  
A) Teplý a slunečný pro všechny účastníky. Teplota překročila 21 stupňů Celsia. Na slunci 

bylo ještě víc.  
B) Vítězný pro majitele putovního kufru Davida Hladkého.  
C) Početný z hlediska startovního pole - kolem osmdesáti účastníků.  
D) Bloudivý pro ty, kdo bohužel odbočili po šipce, kterou udělal do lesa neznámý zloduch. 
E) Uspěchaný díky zpoždění zaviněnému navigací zakufrovaných kufroběžců na správnou 

cestu. 
F) Krvavý pro loňského držitele putovního kufru, který se při pádu pořezal na ruce o 

poškozené ucho kufru. 
G) Vynechaný pro Petru Vargovou, která chyběla poprvé v historii. 
H) Úspěšný pro partu pořadatelů - zase jsme to dali, byť v omezeném počtu. 
I) Zdokumentovaný díky Jiřímu Skálovi a Jitce Krňanské, nezávislým novinářům a 

fotografům. 
A hlavně krásný díky Vám všem, kdo jste se na něm podíleli jako pořadatelé, účastníci a 

diváci. 
 

Den stromů 

Tentokrát nebudu zážitky popisovat očima kluků. Sice bych to měl jednodušší, 
protože takový článek jsem už na svůj facebook vytvořil. Ale leckoho by to už mohlo 
otravovat. Co bych tedy o Dni stromů napsal já? 

Předně jsem rád, že proběhl. Je to pro mě příležitost potkat staré kamarády z oddílu. 
A krom toho taky vzít rodinu do lesa ne ,,jen tak", ale s nějakou náplní. Taky si to užívám, 
protože je to týden po Běhu Járy Cimrmana. Mám tedy za sebou stres spojený s pořádáním 
závodu, navíc už jsou za mnou všechny důležité běžecké závody (pro mě je z těch podzimních 
hodně prestižní Hodinovka na dráze) a třebaže mě ještě pár běhů čeká, s tréninkem už to 
touto dobou nepřeháním. :) A tak si mohu v klidu vychutnat podzimní les, padající listí či 
poslouchat datla v korunách stromů.  

Díky všem, kdo se na jeho uspořádání podíleli. A především Lúce, která je hlavní duší 
a podílela se velkou měrou i na zbudování Naučné stezky Mrákavy. Doufám, že se tu 
potkáme i za rok.  

Hop  
 
 
 
 
 



Výlet na Stradonicko 

 
Máme za sebou první letošní výpravu. Cílem bylo nachodit pár prvních kilometrů a 

více se seznámit. Obojí se nám povedlo na jedničku. 
Den před akcí jsme trochu s obavou shlédli předpověď počasí a vyhlídka nic moc. 

Deštík, déšť a pak už jen celodenní táhlý liják. Naše nadšení to však nezlomilo a na výlet se 
nás vydalo celkem dost. Vyrazili jsme z Berouna přes Zdejčinu na Děd. Cestou si zahráli naše 
oblíbené partyzány a další hry, upekli buřtíky a přestáli větrnou smršť před Zdejčinou. Večer, 
už značně zmrzlí, jsme si zašli na čaj do restaurace u Aleny. Na závěr některé z nás neodradily  
ani bolavé nožky ve shánění razítek do celoročky ;)  
 

 
Kvízové otázky na konec (odpovědi přineste na příští oddílovku a odměna vás za správné 
odpovědi nemine ):  
Kolik se nás celkem vydalo na Děd?  
Kolik je nejmladšímu členovi výpravy? 
Kdo dostal sršní žihadlo? 

Petrucha 
 



Celoroční bodování 

Letos v oddíle máme celoroční bodování. Sbíráme jak razítka, tak i bodíky, za které si 
pak budeme moci nakoupit mikiny nebo dostat jinou odměnu. Co znamenají jednotlivé 
barvičky? 

  
ZELENÁ 

 turistika  
 za jeden den na akci je jeden bod 
 odměny: trička a mikiny (s oddílovým potiskem) 
 cena: tričko - 15 bodů, mikina - 20 bodů 
 není povinnost si koupit tričko v moment, kdy dosáhnu 15ti bodů, můžu tričko 

vynechat a místo toho si rovnou šetřit na mikinu 

 

MODRÁ  
 schůzky  
 za všechny věci na družinovku každý dostane jeden bod 
 za účast na oddílovce taky každý dostane jeden bod  
 na konci tříměsíčních období (kromě druhého, kreativního) bude Fištroniáda na 

všechny znalosti, které jsme mohli za uplynulé 3 měsíce získat (každá družina při ní 
utvoří tři týmy) 
výherci dostanou 4 body, druzí budou mít 3 body a poslední dostanou 2 body 
ve druhém, kreativním, období dostanou za každý dokončený projekt (film, tričko, 
obrázek,..) jeden bod 

 odměny: věci na družinovku (uzlovačky, šátky, zápisníky,..) 
 cena: 25 bodů 

 

ČERVENÁ  
 aktivita 
 vedoucí můžou přidělovat 1 bod za aktivitu “navíc” (hezké chování, pomoc ostatním, 

dobré skutky a dobré chování - něco, co chceme ocenit)  
 body se můžou sbírat na družinovkách, oddílovkách i akcích 
 odměny: štěstíčka  
 cena: 7 bodů  

 

ŽLUTÁ  
 razítka 
 normální razítko - 1 bod 
 razítko získané na akci - 2 body 
 razítko měsíce - 3 body  (každý měsíc bude vyhlášeno jedno razítko, za které bude 

tato vyšší odměna) 
 odměny: věci na akce (nůž, batůžek, hrnek, čelovka,...) 
 cena: 15 bodů 

 
 
A na další stránce už si můžete přečíst aktuální stav bodů k 23. 10. 2019 

 
 



 

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Jára Větrovec 
    

Jakub Slovák 
 

/ 
  

Tomáš Šachy / / 
  

Tomáš Gráf 
    

Jakub Modroch 
    Lenka 

Vachalcová 
    

Honza Mourek / / 
  

Patrik Polínek 
 

/ 
  

Max Kříž 
    

David Mourecek 
    

Honza Vostatek / 
   

Zdeněk Skřivan / / 
  

Matyáš Komárek / 
   

Jirka Mourek / / 
  

Marcela Záňová / 
   

Anna Hajníková / 
   

Bára Höfmanová // / 
  

David Záň / 
   

Michal Ibser 
  

/ 
 

Adam Höfman / / 
  Anežka 

Herinková // / 
  

Jméno modrá zelená červená žlutá 

Eliška // 
   

Vojta // 
   

Jakub / 
   

Karel / / 
  

Tomáš 
 

/ 
  

Honza Kabát 
 

/ 
  

Adam 
    

     

     
Kamil Podroužek / 

   
Vojta Podroužek / 

 
// 

 Rozárka 
Podroužková / 

   
Petr Soukup  / 

   
Lucie Tučková 

 
/ 

  Lucie 
Pospíšilová 

 
/ 

  
Túmovi 

 
/ 

  
Wyderkovi 

 
// 

  Petrucha 
Höfmanová 

 
/ 

  

     Aktuální ke dni 
23.10 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oslavenci v listopadu 

8. 11. oslaví narozky Wyderka 
8. 11. dostane hobla Vojta 

15. 11. má narozky Tučka Martin 
19. 11. si sní dortík Kuba 

23. 11. dostane dárečky k narozkám Rozárka 
 
 
 
 

 
 

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

Jára 772  772 

Pepa 28  28 

Honza L.  652  652 

Skupik 50  50 

Anička 170  170 

Syky 145  145 

Bára H.  678  678 

Zdeněk  600  600 

Tomáš T.  600  600 

Honza Mourek 600  600 

Lucka V. 500  500 

Péťa S. 600  600 

Láďa 300  300 

Máca 800  800 

Kuba S. 150  150 

Martinka S. 600  600 

Max 300  300 

Anežka H. 100  100 

Lenka V.  100  100 

 

 
HORÁC – měsíčník turistického oddílu mládeže 2713 Roháči Kladno. 

Adresa redakce: Petra Sýkorová (p.sykorova1245@seznam.cz 731227959) 
Do tohoto čísla svou prací přispěli: Péťa, Hop, Petrucha, Madlenka, Máca, Anička 

Uzávěrka dalšího čísla: 29. 9. 2019 
Toto číslo vychází v nákladu 30 výtisků. 

Internetové stránky oddílu: http://www.rohaci.com/  
Internetové stránky Asociace: www.a-tom.cz 

 


