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Web tip - Problem solving tutor

Karavana snůůůů

Kulturní vokno? Zrní!

Dnes se Spokoši přihlašují do dlouhodobky a 
o svých aktivitách píše Modrá pětka.

Začínáte také svou pouť napříč Afrikou ve 
stopách Davida Livingstona?

Nová rubrika sličné klubařky, která hýří rada-
mi do klubovního života.

A tady je  ten slibovaný zdroj zábavy pro vol-
né chvíle. Zkusíte to?

Fotohlášení z podzimního tažení Karavany 
plné aktivit a nápadů.

Kulturní okénko a vyhodnocení Fotky s bubli-
nou z minulého čísla.

12 Geocaching, 2. část
Píďa s Ilčou dokončují své povídání.

Ahoj kamarádi, s přicházejícím podzimem ani zdaleka nemíříme nikam za kamna, ba na-
opak - aktivit, do kterých se můžete zapojit, neustále přibývá. Říjnové a listopadové číslo 
Klubovního hlasatele budiž vám ochutnávkou toho, co se již událo, pozvánkou na akce bu-
doucí a také  zdrojem zábavy pro volné chvíle. Redakce
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53. BT Společenstvo kočičích šípů, 
Beroun se hlásí 

Ahoj! Hlásíme se do další dlouhodobky. 
Konečně! Už jsme se moc těšili. Vypadá 
to, že letos přibylo několik nových věcí. 

Jsme zvědaví, jak to tentokrát 

dopadne. Začínáme - neočekávaně - pa-
pírovou přihláškou. Jsme (jak asi víte) 
Společenstvo kočičích šípů, pocházíme z 
Berouna a jsme sourozenci. Náš klub je 
složen z : 

Eylon - Studuji japonštinu a k lukostřelbě 
se letos přidal i šerm (ten historický). Ze 
všeho nejvíc mě baví četba, psaní, pěstová-
ní různých rostlin a podobně. V této dlou-
hodobce budu vedoucí výpravy.

Miky - Navštěvuji devátou třídu základ-
ní školy v Berouně a v září mi bylo 15 let, 
takže brzy už dostanu občanský průkaz. 
Tancuji v tanečním centru R.A.K. Beroun, 
chodím na lukostřelbu a jezdím na koni. 
Ráda čtu, maluju, píšu a poslouchám Lind-

sey Stirling. V této hře budu dopisovatel.
Marten - Chodím do stejné školy jako 

Miky, ale o stupeň níž. Hraju basket a na ky-
taru. Nejvíc mě baví hrát pc hry, tělocvik a 
střelba. O víkendech se sestrami a kamará-
dy hrajeme Dračí doupě. Mojí funkcí bude 
tlumočení.

A co se u nás změnilo? Klubovnu bohu-
žel stále nemáme, ale možná nakonec bude 
na jiném místě, než jsme mysleli původně. 
Letos nemáme tolik času jako minule, ale 
budeme se snažit psát tak často jako do 
Dhaulagiri. 

369. KBS Modrá pětka, Palkovice se hlásí
Posíláme zprávu o tom, co jsme dělali v 

letošním roce od 1. ledna do 30. června.
Vedení schůzek převzal Vlk (Honza G.), jak 

jsme již psali minule. Hodně nám pomohl 
náš patron, který se nám občas věnoval a 
připravil několik akcí.

V únoru jsme měli lyžařské závody pod 
naší sáňkařskou drahou. Závodili jsme tři. 
Vše vyhrál Vlk.

V dubnu jsme měli prima výpravu do Pís-
kovny u Východních hor a na hodoňovickou 
Hůrku.

V květnu jsme se naučili všechno o oh-
ništích a Šíp pro nás připravil závody v pře-
palování provázku. Také jsme upravili okolí 
kolem studánky.

Co jsme dělali o prázdninách napíšeme 
později. 

Foto: Spokoši

 N e j n o v ě j š í
   hlášení  klubů
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Ahoj kamarádi z klubů 
Bobří stopy, Bratrstev ta-
lismanu a Akčních týmů. 
Konečně je to tady! Po loň-
ském putování podzemní 
říší kmene Dauláků se letos 
s dlouhodobkou podíváme 
do Afriky. A že to nebude 
nuda, o tom se přesvědčte 
hned na následujících třech 
stranách.

Hra byla spuštěna 10. říj-
na 2013 a první etapa po-
trvá do 29. listopadu 2013. 
Dále budou následovat dal-
ší tři etapy a celá hra bude 
ukončena 20. května 2014.

Stručná pravidla hry
Dlouhodobá hra probí-

há od 10. října 2013 do 20. 
května 2014 a je rozdělena 
do čtyř samostatných etap: 
1. etapa (10. října–29. listo-
padu), 2. etapa (1. prosin-
ce–30. ledna), 3. etapa (1. 
února–30. března), 4. etapa 
(1. dubna–20. května).

Každý tým má možnost 
zúčastnit se libovolného 
počtu etap nebo celé hry 

(4 etapy). Pokud při regis-
traci do hry neuvede mož-
nost automatické registrace 
do každé následující etapy, 
musí vždy na začátku nové 
etapy provést opětovné při-
hlášení do hry (ne novou re-
gistraci).

Každá etapa bude mít své-
ho vítěze, který obdrží cenu a 
kterému se zapíšou body do 
tabulky celé hry. Klub, který 
bude mít na konci hry nejví-
ce bodů v součtové tabulce, 
se stane celkovým vítězem 
hry a obdrží hlavní cenu.

Body do celkové tabulky 
hry se započítávají následu-
jícím způsobem: Vítěz etapy 
obdrží 5 bodů, druhý 4 body 
a třetí 3 body. Všechna ná-
sledující místa obdrží 1 bod.

Během každé etapy se na 
stránkách dlouhodobky kaž-
dé druhé pondělí objeví ně-
kolik úkolů. Každý úkol může 
klub splnit pouze jednou 
nebo jej nemusí plnit vů-
bec. Výjimku tvoří úkoly, u 
kterých bude uvedeno, že je 
možné je plnit v každé etapě 
znovu. Úkoly se budou také 
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lišit podle toho, zda je mož-
né je splnit pouze v etapě, 
ve které budou zveřejněny, 
nebo i v jiných etapách.

Splněné úkoly sepíšete do 
hlášení, které budete odesí-
lat na adresu: 

Ukerewe, Martin Vérteši, 
Okružní 1187/4c, 

Havířov 736 01. 
V případech časově ome-

zených úkolů rozhoduje ra-
zítko na obálce.

Za splněné úkoly obdrží 
klub tolik bodů, jak dobře 
se mu povede úkoly splnit. 

Body budou připsány do 
herního systému, kde je mů-
žete využít ke hře.

Hra je inspirována obje-
vitelskými cestami doktora 
Davida Livingstona a jeho 
následovníka H. M. Stan-
leyho do Afriky. Každý klub 
bude za své získané body 
postupovat po mapě Afriky 
a snažit se objevit co nejví-
ce míst.

V každé etapě je pro pro-
bádávání zpřístupněna jed-
na část mapy, v té je ukry-
to 6 stěžejních míst, které 
je nutné objevit, aby bylo 
možné považovat výpravu 
za úspěšnou. Počet těchto 
objevených míst rozhoduje 
o pořadí v etapě. Pokud váš 
klub objeví všech šest míst 
před skončením etapy, sta-

ne se jejím vítězem. Pokud 
do konce etapy nikdo neob-
jeví všech 6 míst, vítězí tým 
s nejvyšším počtem objeve-
ných míst.

K objevení stěžejních míst 
není nutné procházet celou 
část mapy. Při vstupu na 
každé políčko mapy se vám 
objeví číslo, které značí po-
čet políček k nejbližšímu dů-
ležitému místu. Každý den 
je možné provést pouze de-
set tahů po mapě.

Body, získané v každé z 
etap, nejsou přenositel-

né do další etapy. Je nutné 
je do konce etapy využít k 
postupu nebo propadnou. 
Všechny se ovšem započí-
távají do celkového počtu 
získaných bodů, který hraje 
sekundární roli při určování 
pořadí v jednotlivých eta-
pách a také terciální roli při 
určování konečného pořadí 
na konci celé hry.

Doposud vyšlé úkoly 
první etapy

1. úkol: Klub a přihláška 
(10 bodů)

Na začátku hry jsou nutné 
dvě základní věci: mít klub a 
přihlásit se do hry. Pokud si 
toto čtete, obojí už asi máte 
splněno, ovšem abychom 
vám mohli připsat první 
body, musíte nám o tom 

napsat. Co po vás chceme? 
Pošlete nám do redakce pa-
pírovou přihlášku, kterou 
potvrdíte svůj zájem hrát 
Ukerewe a kde bude záro-
veň napsáno něco o členech 
vašeho klubu.

Hodnotit budeme dvě 
věci - jak je přihláška hezky 
výtvarně zpracována a kolik 
informací se o vás dozvíme. 
Můžete připojit fotky členů 
klubu, vaše zájmy a další 
zajímavosti, které vás na-
padnou. Povinnou věcí ale 
je u každého člena klubu 

uvést, kterou funkci bude 
ve vašem dobrodružném 
dobývání Afriky zastávat. 
Na výběr je z těchto funkcí: 
Vedoucí výpravy, kartograf, 
specialista na domorodé 
kmeny, vedoucí směnného 
obchodu, tlumočník, vedou-
cí zásobování, dopisovatel.

2. úkol: Mapa Afriky (15 
bodů)

Asi je vám jasné, že není 
možné vyrazit do nitra Afri-
ky jen tak nazdařbůh. Každý 
dobrodruh a objevitel do-
sud nezmapovaných krajin 
si musel ještě před započe-
tím cesty zjistit o konkrétní 
krajině co se jen dalo. 

V první polovině 19. stole-
tí, kdy se na svou objevnou 
cestu do Afriky vydává David 

WWW.UKEREWE.DLOUHODOBKA .CZ
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Livingstone, se toho o cent-
rální části tohoto kontinentu 
nevědělo moc a ani ostatní 
části nebyly moc známy. Vás 
proto čeká následující úkol: 
Nakreslete mapu Afriky a 
zaznačte do ní nejdůležitěj-
ší údaje. Pokuste se vyrobit 
mapu o co největším for-
mátu a nakreslete na ni celý 
kontinent. Zpracování mapy 
by mělo být nejlépe tzv. fy-
zicko - geografické, to zna-
mená, že půjde poznat kde 
jsou hory, kde nížiny, řeky a 
další přírodní úkazy. 

Nastudujte si proto, jak 
se co v mapách značí (jaký-
mi barvami), a podle atlasu 
vyrobte svou mapu. A jaké 
věci tam zaznačit? To je na 
vás, tady je ale seznam poj-
mů, které se v mapě na těch 
správných místech určitě 
musí objevit: Sahara, Atlas, 
Nil, Čadské jezero, Kongo, 
Somálský poloostrov,  Uke-
rewe, Tanganika, Malawi 
(jezero), Zambezi, Kalahari, 
mys Dobré naděje, Suezský 
průplav, Gibraltarský průliv, 
Guinejský záliv. 

To je vše, pokud něco 
přidáte, bude to jen dobře. 
Města ale nejsou důležitá, 
zkuste se zaměřit spíše na 
přírodní ráz tohoto konti-
nentu. Pokud už budete 
chtít nějaká města zakreslit, 
zkuste zjistit, která byla v 
polovině 19. století oprav-
du významná a ta zaznačte. 

Hotovou mapu poskládejte 
a pošlete nám ji!

3. úkol: Neznámé území 
(10 bodů)

V 19. století a zejména v 
jeho první polovině, kdy se 
udály zřejmě ty nejdůleži-
tější objevy na území Afriky, 
se docela často stávalo, že 
dobrodruzi podcenili pří-
pravu na náročnou expe-
dici a doplatili na to svým 
životem. Ti se nikdy nestali 
slavnými a nebylo po nich 
pojmenováno žádné jezero 
nebo vodopády.

Pro úspěch vaší expedice 
je proto důležitá příprava! 
První krok je jednoduchý: 
podnikněte cvičnou výpravu 
na nějaké místo ve vašem 
okolí, kde to vůbec neznáte. 
Určitě se najde nějaké místo, 
kde ještě nikdo z vašeho klu-
bu nikdy nebyl a které není 
hned za vašim domem 
ani příliš daleko. 
Vydejte se tam 
společně a pro-
zkoumejte ho. 
Ale pozor!

Musíte přitom dodr-
žet několik následují-
cích pravidel, která si-
mulují situace, které se 
vám během opravdové 
výpravy mohou přiho-
dit: nikdo z vás nesmí 
mít s sebou mobil; smí-
te mít pouze 0,3 litru 
pití na jednoho člena 

klubu; do mapy se během 
cesty smí dívat pouze jeden 
člen klubu, předem určený; 
nikdo z vás nesmí po celou 
dobu promluvit s nikým ci-
zím a ani nikdo cizí nesmí 
slyšet nikoho z vás promlu-
vit; jeden člen klubu musí 
jít celou cestu na místo se 
zavázanýma očima (zpět již 
ne); jeden člen klubu musí 
jít na místo s rukama sváza-
nýma za zády.

Napište nám, co zajíma-
vého jste na vytipovaném 
místě nalezli (čím zajímavěj-
ší místo, tím lépe) a jak se 
vám podařilo vypořádat s 
určenými nástrahami.

To je o dlouhodobce dnes 
vše, další materiály, nové 
úkoly a diskuzi naleznete na 
webu dlouhodobky, s pří-
padnými dotazy nám nevá-
hejte napsat.

Připravil Sova

Nebo prostě 
dlouhodobka.cz
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Klubarka radíˇ
Herní krabice

Zavedením herní krabi-
ce ve vaší klubovně se vám 
už nestane, že byste si ne-
mohli zahrát vaši skvěle 
připravenou hru, proto-
že jste doma zapomněli 
třeba kostku. Nebudete 
muset ani stále znovu vy-
rábět lístečky s body nebo 
životy. No a když budete 
potřebovat rychle vymys-
let nějakou jednoduchou 
hru, jenom nakouknete do 
krabice a hned budete mít 
několik nápadů.

A jak začít? Vyberte krabi-
ci, která je dostatečně pev-
ná a tak akorát velká, mů-
žete ji taky obarvit a zkrášlit 
nápisem nebo obrázkem. A 
začněte krabici plnit – hodit 
se budou kostky, figurky, ba-
revné lístky, korálky, karty, 
křídy, pexeso, míčky, prová-
zek, herní plány ...  

Domluvte se, co kdo může 
donést, jaké herní pomůcky 
můžete koupit za peníze z 
klubovní kasy a které zvlád-
nete sami vyrobit (těch by 
měla být většina). Schová-
vejte do krabice vyrobené 
papírky s body, životy, her-
ními penězi atd. nejlépe 
převázané gumičkou, aby se 
nepomíchaly. Malou verzi 

herní krabice s sebou může-
te brát i na výpravy, ale nám 
se třeba rozrostla na celý 
šuplík :) Jakou věc z herní 
krabice asi budete používat 
nejčastěji?

Houby výprava? Taky 
dobrý!

Na výpravě nedělejte 
houby, ale můžete si nějaké 
nasbírat. Pozor! Houby se 
nedělí jen na chutné a ne-
chutné, ale třeba i nejedlé či 
jedovaté. Proto vždy dodrž-
te následující postup:

• najděte houby (a 
sbírejte je pečlivě za po-
moci nožíku, ať nezničíte 
podhoubí a mohou růst dal-
ší houby);

• vyřaďte houby, o kte-
rých nevíte, jestli jsou dobré 
(odvážnější můžou použít 
atlas hub nebo znalce) – 
měly by vám zbýt jen jedlé 
a chutné houby;

• očistěte, připravte a 
nabídněte houby šéfredak-
torovi Hlasatele, má je moc 
rád;

• když zbydou, snězte 
houby.

Pokud nevíte, jak připra-
vit houby k jídlu, zeptejte se 
maminky nebo Hrušky z 5. 
AT Rejnoci, obě to umí velmi 

dobře. Já si s sebou na vý-
pravu radši namažu chleba, 
protože houby zase tak moc 
nemusím. A nezapomeň-
te, jak zpívá kámoš Bom-
barďák: „A tak jen smaž, a 
tak jen smaž houby, který 
dobře znáš!“

připravila Drobek

HERNÍ KRABICE A HOUBY NA VÝPRAVĚ
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Tutor je bezva stránka pro ty, které baví 
řešit různé hlavolamy a zapeklité problémy. 
Najdete na ní dvacet různých typů úloh – od 
různých známých skládaček či bludišť až po 
cvičení, kde si můžete vyzkoušet být pro-
gramátorem :) Doporučuju si pro začátek 
ze sekce Logické úlohy vybrat Skládačku, 
Dlaždičky nebo Rušnou hodinku. Tutor má 
několik výhod:

• zaznamenává vaše výsledky, takže vidí-
te, jak se zlepšujete, a servíruje vám problé-
my podle vaší úrovně;

• nic neplatíte a neotravují vás žádné re-
klamy;

• je jednoduchý na pochopení i ovládání.
Kdo to všechno nachystal? Informatici 

(studenti i docenti) z Masarykovy univerzity 

v Brně. Víc si přečtěte na webu. 
Přeju hodně zdaru a hlavně se nebojte 

myslet (u dlouhodobky se vám bude trénink 
mozku hodit :)

Problem Solving TutorWEB TIP tutor.fi.muni.cz

Drobek

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

Další Fotka s bublinou je tady. Napište nám 
formou emailu na klubovni.hlasatel@spjf.cz 
co nejvtipnější a nejtrefnější komentář, který 
by se hodil do prázdných bublin na fotografii. 

Autor dnešní fotografie: Martin Vérteši - Sova.

Vražedný víkend, část 7.
Když už byli převlečeni všichni členo-

vé klubu, vrátili se zpět do klubovny a 
dali se se všemi do nadšeného hovoru.

Klubaři se samozřejmě hned začali vy-
ptávat na právě proběhlou scénku, Láďa 
dal ale okamžitě najevo, že o tom se nyní 
mluvit nebude – kazilo by to atmosféru.

Medvěd a členové klubu Gingaři si 
začali prohlížet výzdobu jejich klubov-
ny a především nástěnky s nejrůznější-
mi tabulkami, bodováním, soutěžemi a 
tak dále. Zbytek osazenstva malé klu-
bovny si na pokyn Cida odnesl krosny 
do vedlejší místnosti a někteří se dali 
do jídla. Anton a Orel utvořili diskuz-
ní skupinku s Jirkou, vedoucím klubu, 
který na jejich akci přijel až z Brna. Po 
zbytek večera i všichni ostatní nadšeně 
diskutovali, bavili se, prohlíželi si kroni-
ky a nakonec i hráli na kytary.       

Sova
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Karavana snu°

Drobek

Jak jsme vás informovali v minulém čísle Klubovního hlasatele, opět se znovu rozjel pro-
jekt Karavana snů. Realizační tým už má odjety čtyři víkendy a na svém kontě má patnáct 
navštívených obcí na severní Moravě. Jak to na těchto akcích vypadalo?

Co Karavana snů přiváží do každé na-
vštívené obce? Kromě oblíbených atrakcí 
- skákacích bot, bungeerunningu, střelby 
z luku, vytahování ježka z klece, tančících 
podložek a malování na sklo - především 
skvělou možnost založit si klub, hrát dlou-
hodobou hru, soutěžit o knížku Rychlých 
šípů a dostávat Klubovní hlasatel. 

Do dlouhodobky se sice zatím přihlásila 
jen Super parta z Kopřivnice, ale věříme, že 
jde jen o první vlaštovky :)

Výjezdy karavanu potrvají do konce listo-
padu.

Připravil a nafotil: Sova
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Tuhle kapelu jsme úplnou náhodou obje-
vili na Festivalu na Muně 2011 na zapadlém 
pódiu kdesi v lese mezi rozpadajícími se 
muničními sklady. Kluci ze Zrní nehráli žád-
nou nudnou hudbu a nebáli se kromě oby-
čejných nástrojů zapojit i harmoniku nebo 
beatbox. Naživo se nám moc líbili, hráli na-
plno a přímo nás všechny vtáhli do zvuku.

Od té doby se Zrní z Kladna stalo docela 
známou skupinou, rozjelo různé projekty 

a vydalo dvě vlastní CD: Hrdina počítačo-
vý hry jde do světa (2011) a Soundtrack ke 
konci světa (2012). Zvláště to dřívější, Hrdi-
na, se vyznačuje příběhem, který je v pís-
ničkách postupně vyprávěn – jak by to vy-
padalo, kdyby se postavička ze hry sebrala 
a vydala se ven, do světa bez tlačítek Save, 
Load nebo New Game? Ke každé desce patří 
i knížečka a ta písně rozšiřuje o další příhody 
a obrázky.

Zrní zpívá a hraje většinou o lidech, o pří-
rodě a občas se vydá i do továrny. Když není 
poznat, o co v textu jde, můžete se podívat 
na web kapely, kde většinu písniček i jejich 
vznik komentují (a kde taky zjistíte, že hoši 
jsou docela úleťáci). Za poslech ostatně stojí 
i samotná hudba bez zpěvu. Posledních pár 
dní se zaposlouchávám do Soundtracku a už 
mu pomalu přicházím na chuť :)

Připravila Drobek

Kulturní vokno? Zrní!

Fotka s bublinou z minulého čísla

Ha ha, kdyby jen tušil, 
že touto pilou to nikdy 
neuřežeme.

Vítěznou bublinu poslal Vojta Hanuš z 211.KBS Hvězda Severu
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.- Geocaching . Geocaching

Cache = Keš: Skrýš, poklad.
Geocacher = Kačer: Hráč, hrající geocaching.
Mudlové: Lidé, nezapojení do hry. Slo-
vo pochází z Harryho Pottera, kde se 
jedná o lidi nemající tušení o existenci 
světa čar a kouzel.
Hint: Nápověda k hledání.

TYPY KEŠÍ
Tradiční keš - Nejrozšířenější druh 

skrýše. Pomocí zadaných souřadnic vás 
GPS navigace dovede přímo na místo, 
kde je keš ukrytá. Poté se stačí poroz-
hlédnout po okolí a trochu zapřemýš-
let. Odměnou by měl být úspěšný ná-
lez. Ideální pro začátečníky.

Multikeš - Keš složená z několika sa-
mostatných. Na každé sadě souřadnic 
najdete dílčí informace, které vás na-
vedou k nalezení cílové keše. Hledání 
multikeše zabere více času a je ještě 
zábavnější.

Mystery keš - Vyznačuje se tím, že 
souřadnice skrýše neznáte vůbec. Mu-
síte na ně přijít vyluštěním hádanky, 
rébusu, matematické nebo jiné hříčky. 
Některé jsou velmi obtížné. Správnost 

řešení si větši-
nou ověříte až 
na místě.

Earth keš - Ne-
tradiční typ skrý-
še. Nejedná se o 
běžnou krabič-
ku, ale o místo, 
které je zajímavé 
po geomorfolo-

gické stránce. Může se jednat o vrchol 
hory, skálu, přírodní památku a podob-
ně. K úspěšnému zalogování je potřeba 
odpovědět na otázky týkající se místa, 
někdy je požadována fotografie.

VELIKOST
Micro keš = Velmi malá. Většinou 

krabička od filmu, tuba od léků, nebo 
speciální krabička s magnetem. 

Small keš = Malá. Obvykle menší plas-
tová krabice s víkem o objemu 0,5 až 1 litr.

Regular keš = Normální. Schránka o 
objemu více než 1 litr.

Large keš = Velká. Objem několik lit-
rů. Může se jednat o barel, kbelík s ví-
kem, kufr...

OBTÍŽNOST
Udává, jaká je náročnost uschování či 

vyluštění. Je zobrazena na stupnici pěti 
hvězdiček.

TERÉN
Náročnost terénu se také klasifikuje 

pětihvězdičkovým systémem. 
1* -  Chodníky, silnice, lesní a polní cesty. 
Vhodné i pro kočárky či invalidní vozíky.
2* - Nezpevněné cesty, pěšiny nebo jed-
noduchý volný terén. Vhodné i pro děti.
3* - Těžší terén bez cest. 
4* - Těžký terén, strmé svahy, horole-
zecké terény, lezení na stromy, bažiny, 
brodění řek. Vhodné jen pro sportovně 
zdatné jedince.
5* - Terén vyžadující speciální potápěč-
ské nebo horolezecké vybavení.

ČÁST 2/2, ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ, ANEB CO JE CO V GEOCACHINGU



Hledáme Rychlé šípy
Tradiční pátrací akce letos v 

Praze, Kutné Hoře, Táboře, 

Olomouci, Brně a Ostravě. 

Více info na iklubovně.

Večer světel: 17. 12.

Klubařský Silvestr
Společný Silvestr pro 

všechny klubaře na srubu 

Korno nedaleko Berouna. 

Přihlášky na kbs@spjf.cz

Datum: 27. 12.–1.1.

Okružní jízda
Tým stovkařů a některých 

klubařů se opět vydá na 

jízdu po klubech po celé 

ČR. Pište na kbs@spjf.cz

 Datum: 6.–8. 12. 2013


