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372. KBS Bílí Tygři, Tachov se hlásí
Ahoj Čápe a všichni ostatní z redakce! 

Omlouvám se za celý klub, že jsme se tak 
dlouho neozvali. Lepší psát teď, než nepsat 
vůbec… Musím vám napsat, jak jsme prožili 
první týden prázdnin. Náš první tábor byl sice 
jen bez přespávání, ale i tak jsme si to užili. 

V pondělí jsme měli začít, ovšem to by 
bylo moc hezké, aby se něco nepokazilo. No 
samozřejmě jsme se nesešli, protože Adam 
nemohl, protože byl nemocný týden před 
prázdninami a tak ještě nebyl v pořádku, 
museli jsme tedy čekat do úterý. V úterý vše 
dobře dopadlo a my začali vycházkou po 
zajímavých místech Tachova. Vyšli jsme od 
naší zahrady, kterou využíváme jako táboro-
vou základnu. Šli jsme alejí, kolem muzea, 
prošli jsme sportoviště a zašli jsme do Kní-
žecí aleje, která vede přímo k druhé největší 
jízdárně ve střední Evropě. Cestou jsme hrá-
li míčové hry, zkrátka jsme si užívali volnost. 

Přišli jsme k rozcestí u Jízdárny a dali jsme 
se jako správní průzkumníci cestičkou sko-
ro neznatelnou. Vyšli jsme na kopci Vysoká. 
Zde jsme si udělali přestávku. Poté co jsme 
se nasvačili, vydali jsme se na další pouť. 

Když jsme došli do cíle - na táborovou 
základnu, začali jsme kuchtit. Kuchtili jsme 
bramboračku a byla výborná. Poté jsme si 
snědli zákusek od naší mamky (patronky 
klubu). Pak jsme se rozešli asi v pět hodin 
a opět se sešli v půl osmé a to byla chyba, 
jelikož jsme na táborák měli málo času. Na 

středu jsme naplánovali výlet do Plané u 
Mariánských Lázní - do hornického muzea, 
do galerie a na Bohušův vrch. Vše se ovšem 
nestalo podle našeho plánu. 

Do Plané jsme jeli, v hornickém muzeu to 

bylo super, ovšem v galerii jsme nebyli, ale 
na rozhledně ano… V muzeu jsme všechno 
okoukli, nafotili, a když jsme se i něco dozvě-
děli, šli jsme směrem do galerie. Zjistili jsme, 
že mají zavřeno a že se nám tam ani moc ne-
chce, takže jsme šli dál směr rozhledna. 

Na rozhlednu jsme dorazili, a protože 
jsme měli hlad, uvařili jsme na lihovém vaři-
či vodu na polévku a na bezový čaj. 

Ve čtvrtek jsme se sešli až odpoledne a hráli 
jsme stolní hry, koukali jsme se na film až do 
večera a pak jsme spali u nás v klubovně. 

Ráno jsme vstali, nasnídali jsme se a šli 
jsme ven na výpravu. No a v sobotu jsme 
hledali poklad. Poklad jsme úspěšně našli a 
opět jsme se rozešli. A znovu sešli o něco 
později a zakončili náš tábor táborákem.
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Tá b o r  B o b ř í  s t o p y  D h a u l a g i r i

Už od prvního dne se tá-
borníci, rozdělení do dru-
žin Dobrodruzi, Omrzliny a 
Sněhoborci, vydali na pouť 
Himalájemi, aby navrátili do 
buddhistického kláštera po-
svátnou sochu Buddhy, která 
byla před lety zcizena a ukry-
ta neznámo kde.

Stejně jako byly osudy Za-
topené jeskyně po opuštění 
podzemí spletité a úžasné, i 
táborové dny byly naplněny 

hrami a hříčkami, které atmosféru Ne-
pálu a okolních států dokázaly navodit.

Úkolů měli táborníci dost, pro názor-
nost uvádím např. Záchrana mnicha, 
sestavování svitku, stavba posvátných 
čortenů. To vše ale nebylo jen tak, cíl 
byl jasný. Sochu Buddhy bylo nutné vrá-
tit právoplatným majitelům, a to bylo 
možné pouze po rozluštění svitku, psa-

ného jakýmsi čínsko - nepál-
ským nářečím. Nápovědy k 
rozluštění svitku byly rozese-
ty po celých Himalájích, takže 
po jejich procestování už bylo 
nalezení sošky v cíli závěreč-
né cesty hračkou.

Oblíbeným táborovým 
sportem bylo ringo, které se 
hrálo snad nonstop, a proto-
že za celý tábor ani jednou 

Tábor Bobří stopy mezi vesnicemi Hrbov a Brzkov na Vysočině se letos konal v termínu 
13. - 27. července 2013 a opět navázal na celoroční dlouhodobou hru pro kluby - Dhau-
lagiri. Sestava vedoucích letos doznala menších změn a čítala Wapiho, Sovu a Romaina. 
Účastníci se sjeli z klubů 5. AT Rejnoci, 8. AT Plzeňští Piráti, 9. AT Vikingové a 375. KBS 
Dehhyho Parťáci a také dva úplní nováčci z Plzně.
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nezapršelo, došlo i na vodní bitvy či slunění 
na Pálavách.

Závěrečná cesta letos vedla přes Uhry k 
neznámému soutoku dvou ramen Sázavy 
a nakonec do podzemní kanálové krypty. 

Stranou nesmí zůstat ani tradiční fotbalový 
zápas Brzkov - Hrbov, který letos díky ab-
senci hvězd dopadl nerozhodně 0:0.  

Závěrem dodejme, že vlajku letos táboro-
vé osazenstvo ubránilo, várnice byla poko-
řena a louka se nepodmáčela. Táboru zdar!

Text a foto: Sova

F O T K A 
S  B U B L I N O U

Že se Klubovní hlasatel hrdě hlásí 
ke své tradici je nyní snad naprosto 
jasné - rádi obnovujeme oblíbenou 
rubriku „Fotka s bublinou“ a těšíme 
se na vaše nápady! O co jde?

Napište nám formou emailu na 
klubovni.hlasatel@spjf.cz co nejvtip-
nější a nejtrefnější komentář, který 
by se hodil do prázdné bubliny na 
fotografii. Každý měsíc vybereme ten 
úplně nejlepší a otiskneme jej v ná-
sledujícím čísle Klubovního hlasatele. 
Popusťte uzdu své fantazii!

Máte nějakou zajímavou fotografii, 
která by se podle vás do rubriky „Fot-
ka s bublinou“ také hodila? Nebojte se, 
pošlete nám ji! K dispozici je vám rov-
něž email klubovni.hlasatel@spjf.cz.

Autor dnešní fotografie: Martin 
Vérteši - Sova.
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Psalo se léto roku 1994, když táborníci ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara poprvé za-
vítali na tábořiště nedaleko obce Pikárec na Žďársku. Tenkrát třetí táborovou sezónu 
připravovala sehnaná dvojice vedoucích Sharp – Jestřáb a málo kdo by si pomyslel, že 
tábory Bobří stopy na tomto místě potrvají další dvě desítky let. Právě letos zažila louka u 
rybníka Kuchyně svůj dvacátý táborový ročník. Mnohé se zde změnilo, některé věci však 
zůstaliy stejné, jak to už v životě chodí.

Celotáborová hra se odehrávala 
na velké nástěnné mapě bývalé-
ho Sovětského svazu a cílem čtyř 
skupinek bylo postavit železniční 
trať – Transsibiřskou magistrálu, 
vedoucí z Moskvy napříč sibiřskou 
tajgou až k Tichému oceánu do 
Vladivostoku. Za body byla hráčům 
vyplácena tvrdá ruská měna – rubly 
a za ně si pak stavební společnosti 
mohly zakupovat materiál, nářadí a 
vybavení nutné ke stavbě a posunu 

vpřed. Lokomotivy, vagóny, uhlí, potraviny, koleje, pražce, lopaty, krumpáče či vodu… Ceny 
se v průběhu tábora však měnily, mezi společnostmi nastaly výměnné a prodejní burzy, 
všichni dopředu promýšleli každý krok, jelikož na příjezd do nové stanice byla vypsána tuč-
ná prémie a naopak za předjetí soupeře stojícího přímo v nádraží se platily nemalé peníze! 
Myslet bylo třeba i na stavbu mostů, jelikož železnice vedla přes obrovské veletoky Volhu, 
Ob, Jenisej nebo Amur.

Jak již bývá každoroční tradicí, nechyběl ani výlet do obce Moravec a pokus o vylepšení 
rekordního počtu lidí obsažených v telefonní budce. Ta se kupodivu ani letos nerozpadla, 

Te n k rá t  n a  v ýc h o d ě
Tábor Bobří stopy Pikárec

ovšem loňské číslo 21 nebylo překo-
náno. Jedna z místních nakupujících 
osob okomentovala situaci před mo-
raveckou Jednotou docela stručně, ale 
výstižně: „To je ale blbej nápad.“

Jako tenkrát před 12 lety na vláč-
kovém táboře, tak i letos jsme měli v 
plánu vyrazit na závěrečku na starou 
štreku vedoucí z obce Sázava do Přiby-
slavi. Vydáváme se tedy vlakem z Kři-
žanova až do stanice Sázava u Žďáru, 



7      Září                  1/2013

kde byl začátek letošní závěrečné cesty. Teď 
měl každý šanci využít svého náskoku a nebo 
naopak, ho u soupeřova družstva stáhnout, 
či překonat. Ještě ve vsi bylo možné najít asi 
2 kilometry kolejí ze staré štreky. Ve zbýva-
jícím úseku až do Přibyslavi však byly koleje 
a pražce vytrhány, mosty zbořeny a po pů-
vodní železnici nyní vedla cyklostezka. Cesta 
i však i nyní jasně ukazovala, kudy vedla že-
leznice, a když se z těsně vedle vedoucí pra-
vé trati ozval zvuk projíždějícího vlaku, měli 
jsme pocit, že se řítí proti nám. Atmosféra 
staré štreky, tu i díky tomuto byla stále. 

Nejdříve na rozhlednu Rosička, poté k 

železničnímu viaduktu a následně až na ná-
draží v Nížkově putovaly postupně naše čty-
ři skupinky. Předposledním stanovištěm byl 
starý kamenný most v Ronově, ale sem se již 
za světla dostali pouze modří a zelení. Dal-
ší dvě skupiny se na zříceninu hradu Ronov 
dostaly až za tmy, či za svitu měsíce a mohly 
si tak s ostatními vychutnat delikátní guláš 
vařený mezi zdmi starými více jak 800 let. 

Vítězem celetáborové hry i závěrečky se 
stala skupinka modrá, celkové pořadí je ná-
sledující: 1. Strojvedoucí, 2. Pendolino, 3. 
Elefanti, 4. Čtyři z vlaku.

Text a foto: Rolf
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D e vě t  d n í  I va n a  D ě n i s o v i č e
aneb „Muna byla synonymem legrace a zábavy!“

A do třetice všeho dobrého tábor netábor, a sice ten na Muně - pracovní. Uskutečnil se v 
termínu 29. června až 7. července 2013 a postupně se jej zúčastnili tito lidé: Drobek, Čáp, 
Jerry, Sova, Píďa, Vojta, Svišť 2, Romain, Grif a Pulec. Zde vám ve zkratce představím čtyři 
nejdůležitější činnosti, které jsme na Muně během tábora odvedli.

Prosévání štěrku je jen předstupněm k obnove-
ní drenáže kolem celého objektu a tedy zamezení 
pronikání vlhkosti dovnitř. Čáp se Svištěm vymysleli 
dokonalou výrobní linku!

Malování stěn je poslední třešnič-
kou na dortu všech úprav v malé 
klubovně, která je již hotova.

Vybourání a zapravení dvou nových před-
ních oken, to je práce, která baví všechny.
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Připravil Sova
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O p ě t  p ř i j í ž d í  s l a v n á

Karavana snu°

Někteří už ji možná znáte, někteří možná 
ještě ne. Karavana snů není jen malovaný 
karavan, který můžete vidět dole na obráz-
ku, je to hlavně myšlenka. Skvělá myšlenka. 

Projekt se poprvé uskutečnil v letech 
2010 a 2011 a koncept objíždění obcí s ka-
ravanem plným atrakcí pro děti a mládež se 
ukázal být výborným. A právě proto je nyní 
zase na scéně!

Projektovému týmu ve složení Martin 
Vérteši - Sova, Roman Kula - Romain, Anež-
ka Marková a Kateřina Sloupová - Drobek 
se o prázdninách podařilo získat grant z 
programu Think Big společnosti Telefónica 
O2 a od září do prosince tak bude karavan 
brázdit obce na severní Moravě. A co bude 
nabízet?

Zavedenou klasikou jsou skákací boty, 
bungeerunning, střelba z luku, malování 

na sklo, foukací 
fixy, výroba bu-
tonů a letošní 
novinkou bude 
výroba cukrové 
vaty.

Kromě jednorázového vyu-
žití volného času ale Karavana snů nabízí 
dětem možnost založení klubu, hraní dlou-
hodobé hry či pouhou účast na aktivitách 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara. V rámci 
podzimních akcí Karavany se také uskuteční 
několik setkání pro jejich účastníky a letošní 
dlouhodobá hra bude uzpůsobena k větší 
motivaci soutěžení nových klubů. Jak? To 
zatím neprozradíme.

Na závěr zveme všechny, kteří by se chtěli 
zúčastnit některé z jízd Karavany a pomoci 
nám tak s touto aktivitou, ať se ozvou na 
email martin.vertesi@seznam.cz. 

Pokud jste ještě akčnější a chtěli byste ka-
ravan po skončení podzimního projektu za-
půjčit a sami s ním podniknout své aktivity, 
rovněž máte šanci. A nemusí to být úplně 
stejný projekt, který vám tady představuji - 
karavana má nespočet způsobů využití!

Připravil Sova

Datum výjezdu Místo
20. - 22. září 2013 Okolí Havířova
11. - 13. října 2013 Okolí Kopřivnice
1. - 3. listopadu 2013 Okolí Bohumína
8. - 10. listopadu 2013 Okolí Třince
15. - 17. listopadu 
2013

Okolí Vsetína

29. listopadu - 
1. prosince 2013

Okolí Valašského 
Meziříčí
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Březové lístky, stupně a Pyramida březo-
vých lístků

Březové lístky jsou malé kovové od-
znáčky dvanácti stupňů, dvanácti barev, 
které se udělují za práci s mládeží. První 
stupeň mohou získat nejen vedoucí a ti, 
kteří zasvětí podstatnou část svého života 
dětem, ale i nejaktivnější členové různých 
mládežnických organi-
zací. Naopak ten nejvyš-
ší stupeň, dvanáctý, se 
podaří získat opravdu 
jen malé hrstce lidí (v 
současnosti je nositelů 
zlatého březového lístku 
deset; mezi nimi jsou i 
Jaroslav Foglar-Jestřáb a 
Jan Šimáně-Galén, který 
tuto Velkou pedagogic-
kou hru, jak se udílení 
březových lístků říká, vy-
myslel. O Galénovi jste 
se mohli dočíst v Bobří 
stopě 1/2013.).

Každý, kdo získá svůj první březový lístek, 
se stává součástí této Velké pedagogické hry 
a je zapsán do celostátní Pyramidy březo-
vých lístků (není třeba zdůrazňovat, že pyra-
mida má 12 stupňů) a začíná jeho stoupání 
na vrchol. 

Každá organizace nebo kolektiv, kde se 

březové lístky udělují, si většinou založí i 
svou pyramidu nositelů (v našem sdruže-
ní je to Pyramida Bobří stopy), o kterou se 
někdo stará – tzv. strážce pyramidy. Ten ji 
stále aktualizuje a průběžně zasílá seznam 
nových nositelů strážci celostátní pyramidy. 
Zároveň opatřuje a vydává odznaky samot-
né nebo udělovací listiny. ( V SPJF tuto funk-

ci zastává Petr Kuběnský-
-Čiki.)

Udělování  březov ých 
lístků

Jestliže chcete někomu 
udělit březový lístek, po-
třebujete k tomu několik 
věcí. Nejprve musíte být 
tři, tzv. navrhovatelé, kte-
ří vyrobí udělovací listinu 
(kde je napsáno jméno 
toho, komu bude BL udě-
len, za co mu bude udělen 
a podpisy dalších nosite-

lů) a svým podpisem stvrdí, že si dotyčná 
osoba březový lístek opravdu zaslouží. A 
jelikož je k udělení potřeba podpisová síla 
desetkrát větší než je stupeň, který má být 
udělen, musíte sehnat dostatečný počet 
lidí a přesvědčit je, aby udělovací listinu 
také podepsali. Podpisová síla se rovná 
stupni BL, jehož jste nositelem.

B R E Z O V É  L Í S T K Yˇ
Letošní tábory jsou za námi, ale v myšlenkách se k nim stále 
vracíme. Mezi vzpomínkami na spoustu her, výbornou kuchyni 

či noční hlídky možná malinko vyčnívají ty na slavnostní táborové 
ohně. Vzpomínky na okamžiky, kdy nás zezadu objímal chlad a my jsme 

hleděli do plamenů a na roje jisker stoupající k obloze a na tváře přátel osvícených táborovým 
ohněm. Trošku silněji zapůsobily tyto chvíle na ty, kteří si vysloužili ocenění – březový lístek… 

Stupně březových lístků
1. stupeň . . . Zelený
2. stupeň . . . Světle modrý
3. stupeň . . . Tmavě modrý
4. stupeň . . . Žlutý
5. stupeň . . . Červený
6. stupeň . . . Karmínový
7. stupeň . . . Bílý
8. stupeň . . . Šedý
9. stupeň . . . Černý
10. stupeň . . . Bronzový
11. stupeň . . . Stříbrný
12. stupeň . . . Zlatý
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Udělení březového lístku je slavnost-
ním okamžikem, proto k němu dochází 
na významných akcích (vánoční nadílka, 
oslava výročí založení klubu, táborový 
oheň…).

Příklad
V klubu Hlodavci mají pečlivého vedou-

cího Sysla, který už tři roky vede perfektně 
klub. Jeho kamarádi Svišť, Křeček a Svišť2 se 
v květnu rozhodli, že mu udělí první stupeň 
BL. Potřebují tedy podpisovou sílu 10. Sami 
březové lístky nemají, proto vytvořili udělo-
vací listinu, napsali o tom dopis svému stov-
kaři a dohodli se s ním, že Sysel dostane svůj 
březový lístek na táboře. 

Před zahajovacím ohněm donesli kluci 
udělovací listinu vedoucím a ti se na ni po-
depsali (jelikož kluci nemají žádnou podpi-
sovou sílu, prvním navrhovatelem se stal 
Křeček a zbylí dva se podepsali vedoucí 
tábora a jeho zástupce). Kůň, vedoucí tá-
bora, má červený březový lístek (tedy pátý 
stupeň) – podpisovou sílu 5. Poník, jeho zá-
stupce, je nositelem třetího stupně a pod-
vedoucí Hříbě má březový lístek první, tma-

vě zelený. Dohromady dají podpisovou sílu 
9, a proto musí požádat ještě účastníka Orlí-
ka, který je na svém posledním táboře a má 
rovněž první stupeň březového lístku, aby 
listinu podepsal. Orlík zná Sysla dva roky a 
je si jist, že si Sysel březový lístek zaslouží 
a listinu podepíše. Orlíkův kamarád Soko-
lík dostal první březový lístek u stejného 
ohně jako Orlík. A protože zná Sysla stejně 
dlouho, podepíše se taky. Teď je podpisová 
síla dokonce o jeden vyšší, než je potřeba 
(5+3+1+1+1=11) a březový lístek může být 
udělen.

Zvláštní a rovněž důležité na této hře je 
fakt, že kamarádi jsou (nebo by měli být) 
odměňování zespodu – je to výraz poděko-
vání vedoucím od členů jejich klubů, oddílů 
nebo táborů.

Při psaní těchto řádku jsem čerpal nejen 
ze své hlavy, ale i z článku Petra Kuběnské-
ho-Čikiho, který vyšel v Klubovním hlasateli 
1/2006 a z internetových stránek www.bre-
zovylistek.cz, kde najdete další informace a 
celostátní Pyramidu BL.

Text: Wapi
Komix: BřezovýLístek.cz
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Náznaky podzimu dávají tušit, že při-
chází chladnější polovina roku, kdy je lep-
ší se před lezavou zimou schovat někam 
do tepla. Třeba do přetopené pětsetšede-
sátky nebo vyhřáté rakve nebo aspoň do 
žabí tlamy. Že nevěříte svým očím? Není 
se čemu divit - nestává se dvakrát často, 
aby byla vyhlášena Železnodráha úžasná!

Soutěž pro milovníky cestování, a to 
především vlakem, byla vyhlášena před 
devíti lety v Klubovním hlasateli 4/2004. 
Od té doby už proteklo hodně vody ko-
houtkem v Lipové Lázních na nádraží a 
vlaky odbily pár milionů kilometrů po 
českých kolejích. Leckde přibyly dráty nad 
tratí, jinde už roste nad bývalou drahou 
tráva, projet se ale budeme moci i po ně-
kolika nových úsecích, o zmatcích mezi 
druhy vlaků nemluvě.

O co půjde?
Železnodráha úžasná je soutěž pro všech-

ny, kdo rádi cestují vlakem. Odehrávat se 
bude ve dvou věkových kategoriích v obdo-
bí od prvního zimního dne (začíná se hrát 
přesně 21. 12. 2013 v 0:00) do prvního dne 
jarního (poslední body se započtou 21. 3. 
2014 ve 24:00) pouze na území České re-
publiky. Zvítězí ten, kdo během tohoto ob-
dobí získá nejvíc bodů.

Jak získávat body?
Existují tři způsoby zisku bodů. Zisk za 

kilometry ujeté vlakem, zisk za druh vlaku 
a zisk za stanice, ve kterých nastoupíte, vy-
stoupíte nebo přestoupíte z vlaku. 

Zisk bodů za stanice
Za nástup nebo výstup ve stanici či za-

stávce získá soutěžící 3 body. Za platné se 
považují všechny zasávky a stanice uvedené 
v Číselníku železničních stanic, dopravně za-
jímavých a tarifních míst SR 70 (podrobnější 
výčet platných kvalifikátorů bude upřesněn 
včetně kompletního seznamu na www.iklu-
bovna.cz v průběhu října 2013, zjednoduše-
ně lze říct, že platí veškeré stanice a zastáv-
ky uvedené v jízdním řádu SŽDC a možná 
několik navíc). Za každou stanici či zastávku 
lze získat body pouze jednou v průběhu hry. 
Stanici či zastávku si lze započítat pouze v 
případě, kdy cestující vystoupí z vlaku a po-
kračuje ze zastávky či stanice jiným vlakem 

nebo jiným způsobem dopravy. Není tedy 
možné přijet vlakem a pokračovat vlakem 
téhož čísla nezávisle na tom, jak dlouho ve 
stanici či zastávce stojí. V případě, že sou-
prava mění ve stanici či zastávce číslo, je pro 
započtení bodů nutné z vlaku vystoupit a 
znovu nastoupit.

Speciální bonus 20 bodů (celkem tedy 
23 bodů za zastávku či stanici) na soutěžící 
čeká ve stanicích či zastávkách, které budou 
označeny jako bonusové. Seznam bonuso-
vých stanic a zastávek bude zveřejněn poz-
ději.
Zisk bodů za projeté tratě

Každý kilometr nově projeté trati zna-
mená pro soutěžící zisk jednoho bodu. Za 

Ž e l e z n o d r á h a  ú ž a s n á
aneb po kolejích od Dyje k Labi, od Ohře k Odře
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platné se považují tratě s platnou licencí 
dle zákona o drahách podle kilometrovníku 
SŽDC uvedeného mj. v jízdním řádu SŽDC, 
případně podle tarifu jiných dopravců. Body 
získává soutěžící za skutečně projeté kilo-
metry dráhy, po které se ještě nepohyboval. 
Souběh tratí s různým číslem tedy nelze po-

važovat za dvě různé trati a počítat si body 
dvakrát, pokud vedou fyzicky po stejné tra-
se a stejných kolejích (pořadatel si vyhrazuje 
právo rozhodovat ve sporných případech).

Body za trať budou soutěžícímu uznány, 
pokud pojede jako cestující pravidelným 
nebo mimořádným vlakem pro veřejnou 
či neveřejnou přepravu osob s platnou 
licencí podle zákona o drahách, který je 
provozován v součinnosti s vlastníkem 
dráhy. Cena, příp. samotná existence 
jízdenky není rozhodující. Není možné 
uznat body za tratě projeté vozidly pro-
vozovanými pro přepravu osob v rozporu 
se zákonem o drahách resp. v provozním 
režimu, kdy se soutěžící podílí na dopravě 
vlaku (např. nákladní vlaky, posun, služeb-
ní jízdy, jízdy strojvedoucích a vlakového 
personálu, jízdy na drezínách včetně šla-
pacích aj.).

Zisk bodů za druh vlaku
Body lze zíkat také za kvalitu vlaku. Ces-

tování osobním vlakem má nejnižší úroveň, 

proto je zisk bodů za druh vlaku v případě 
osobních vlaků nulových. V případě ostat-
ních druhů vlaku je jednorázový zisk za jízdu 
vlakem dán následující tabulkou:

Spěšný vlak 1 bod
Rychlík 2 body
Expres (včetně LEO Express) 3 body
InterCity 4 body
EuroCity a EuroNight 5 bodů
SuperCity 6 bodů
Ostatní vlaky 0 bodů

Stejně jako v případě projetých tratí a za-
stávek či stanic, lze získat za jeden vlak body 
pouze jednou. Vlak stejného čísla následu-
jící den je nicméně považován za další vlak 
(tím není myšlen vlak jedoucí přes půlnoc), 
proto lze tyto bonusové body získávat opa-
kovaně každý den znovu (např. při opakova-
né cestě jednou týdně rychlíkem si soutěžící 
nepočítá body za opakované projetí tratě, 
ale může si pokaždé započítat bonus 2 body 
za cestu rychlíkem).

Cestovní deník
Přestože bude v průběhu října 2013 zří-

zena webová stránka soutěže s povinnou 
registrací, na které bude možné (dokonce 
nutné) dokumentovat své cesty, doporu-
čujeme soutěžícím pořídit si cestovní deník 
(dobře postačí malý deníček formátu A6), 
do něhož si mohou zapisovat trasy a bodové 
hodnocení svých cest a navíc sbírat staniční 
razítka, podpisy krásných průvodčích aj.

Podrobnosti
Své dotazy, podněty a nápady nám mů-

žete sdělit v zóně Železnodráha úžasná na 
www.iklubovna.cz.

Připravil Čáp
Foto: Miroslav Tomeš
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Do podzimní přírody s Děrsu Uzalou
Přestože nejdříve o Děrsu napsal Vladi-

mir K. Arseňjev knihu, bude se tento člá-
nek zabývat jí motivovaným filmem, který 
jsem nedávno viděla. Natočil ho roku 1975 
japonský režisér Akira Kurosawa s ruskými 
herci a hlavním hrdinou Maximem M. Mun-
zukem. Patří k filmům, kterým se říká „eas-
tern“, proč asi?

V jednoduchosti můžeme shrnout příběh 
ze začátku minulého století takto: skupina 
ruských vojáků specializovaných na zeměmě-
řičství se vydává na dalekou Sibiř, aby zaná-
šela do map dosud nezmapované oblasti. 
Prochází hlubokými lesy a podél bouřlivých 
řek, místy, kterých jako by se lidská noha ni-
kdy nedotkla. Zdání je ale klamné a výprava 
potkává osamělého lovce Děrsu Uzalu, který 
se brzy spřátelí s kapitánem a přijme roli je-
jich průvodce a znalce krajiny. 

Vojáci se po počátečních vtípcích brzy pře-

svědčí, že podivínský zálesák ze sibiřského 
národa Goldi ví o životě v přírodě víc než oni, 
dokonce i lépe střílí. Jejich společnými zážit-
ky není jen poklidné putování a zaměřování 
geodetických bodů, ale také chvíle nebezpe-
čí. A postupně, jak s tímto mužem přírody 
prožívají roční doby, možná začínají chápat, 
proč říká zvířatům, ptákům a hmyzu lidi a 
nikdy neloví víc, než by spotřeboval. Právě 
kvůli této zásadě se tolik poleká, když jednou 
nechtěně zastřelí sibiřského tygra, „ambu“, 
jak říká, a celý zbytek života věří, že jednou 
skončí v tlapách tygra, který přijde druha 
pomstít. Jestli se tak opravdu stane, jestli od 
Děrsu odvrátí hrozbu život ve městě s kapi-
tánovou rodinou, to už prozrazovat nebudu. 

Někomu může přístup Děrsu k přírodě 
připomenout indiánskou lesní moudrost, 
a opravdu - nejen v Americe žily národy, u 
nichž se můžeme inspirovat. A v čem vám 
může být námětem tento film? 

Vydejte se s klubem nebo sami na výpravu 
tam, kde to ve svém okolí znáte nejmíň. I když 
třeba půjde o místa, kam nevedou cesty a kte-
rá se na mapě mohou zdát úplně nezajímavá, 
můžu vám zaručit, že většinu nejlepších objevů 
člověk uskuteční právě, když sejde ze známých 
vyšlapaných stezek. Zkuste vytvořit vlastní 
mapu této oblasti a zakreslit do ní vše zajímavé, 
co při výpravě nalez-
nete. Hlavně si vaše 
putování užijte! Na-
pište nám o vašem 
dobrodružství v ne-
prozkoumané zemi 
do redakce a přiložte 
svou mapu nebo její 
fotku - tu nejlepší 
zveřejníme, když si 
dáte záležet. 

Bonus: minisoutěž
Ve které známé příručce 
pro kluby a oddíly je kniha 
Děrsu Uzala zmiňována? 
Soutěž není časově ome-
zena, výhra bude patřit 
tomu, kdo jako první po-
šle správnou odpověď 
na mail katka.sloupova@
centrum.cz nebo na adre-
su redakce. Chceš-li získat 
dáreček od Děrsu, hledej :)Drobek
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.- Geocaching . Geocaching

CO TO VLASTNĚ JE?
Geocaching je turistická, navigační, 

internetová, společenská hra, kterou si 
můžete zpestřit své výlety a zažít ne-
všední dobrodružství. Princip spočívá v 

tom, že někdo na neznámé místo ukryje 
schránku - tzv. kešku, poté na interne-
tové stránce www.geocaching.com zve-
řejní GPS souřadnice úkrytu a popisné 
informace. Ty jsou pak přístupné všem 
zájemcům, kteří tuto skrýš za pomoci 
různých navigačních zařízení hledají. 

TROCHU Z HISTORIE
Počátek geocachingu se datuje od 

půlnoci 2. května 2000, kdy americká 
vláda zrušila umělou chybu přesnosti 
GPS systému pro veřejné používání a 
běžné GPS přístroje se staly lokalizáto-
ry s přesností řádově pár metrů. V le-

tošním roce je to tedy 13 let, co Dave 
Ulmer zakopal v lesích Oregonu první 
plechovku a souřadnice zveřejnil na in-
ternetu. Zdaleka netušil, kolik lidí z růz-
ných zemí začne hledat podobné pokla-
dy. Dnes je po celém světě ukryto přes 
1 500 000 keší, z toho 23 000 v Česku. 

CO DĚLAT, KDYŽ...?
. Náhodou najdu kešku v přírodě

Ponechat ji stejně schovanou na mís-
tě. Můžete se zapsat do notýsku uvnitř. 
Pokud jste ji odnesli, pokuste se ji vrátit 
nebo informovat jejího zakladatele o 
odstranění.
. Někdo umístil kešku na váš pozemek

Neničte ji! Hledači ji budou stále hle-
dat. Pokud si nepřejete, aby tam skrýš 
byla, domluvte se na jejím přemístění.
. Potřebujete kontaktovat zakladatele 
kešky

Napište vzkaz do notýsku uvnitř. 
Využijte uvedený telefonický nebo 
e-mailový kontakt. Zaregistrujte se na 
stránkách www.geocaching.com, a tam 
napište vzkaz.

JAK ZAČÍT HRÁT?
Zaregistrujte se na výše uvedených 
stránkách, zvolte si pseudonym, a vy-
ražte na svůj první lov! Pro začátek si 
vyberte nějakou lehčí „tradiční“ keš ve 
vašem okolí. Nezapomeňte si s sebou 
vzít GPS, napsat si hint (nápovědu k hle-
dání) a hlavně dobrou náladu. :) Také by 
se vám mohla hodit velikost a obtížnost 
terénu, ale o tom až příště...

Text Ilča, foto Píďa



Výroční oheň 
adamovských klubů
27. - 29. září
Srub Prasklý džbán na 
Dalešické přehradě

Retroléto
25. - 28. října
Další tradiční podzimní 
setkání klubů a stopařů, 
tentokráte ve stínadel-
ském duchu

Dobrodružství v 
temných uličkách
18. - 20. října
Stínadelské pátrání po 
ježku v kleci ve východ-
ních Čechách


