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 N e j n o v ě j š í
   hlášení  klubů

Střelené kachny, Kostelec nad Orlicí 
se hlásí

Jsme skautská družina z Kostelce nad 
Orlicí pod názvem Střelené kachny, který 
nám udělil jistý skautský vedoucí a my si 
řekly: „Dyť to k nám jde. Jsme prostě stře-
lený!!“

Známe se už od druhé třídy a nyní chodí-
me do osmé. Scházíme se vždy v pátek od 
16:00 do 19:00. Jsme tři.

Každý rok se účastníme několika skaut-
ských akcí, jako jsou např. roznášení Bet-
lémského světla, Stínadla, výměnné pobyty, 
tábory, celostřediskové výpravy atd.

Baví nás vymýšlení scének na téma život 
vedoucích. Plníme si úkoly do skautských 
stezek, účastníme se různých rukodělek, 
které pořádá naše středisko. Také 
se snažíme spolupracovat 
s mladšími dětmi - Smajlí-
ky, tím, že s nimi tvoříme, 
hrajeme hry a vymýšlíme 
program. Hrajeme stolní hry 
Ubongo, Vládci podzemí, Cita-
dela,...

Sice se někdy neschod-
neme, ale i přesto jsme 
skvělá parta, ve které 
by chtěl každý být, 
protože střelený lidi 
jsou prostě střelený!!

339. KBS Zatopená jeskyně, Jenestří se 
hlásí

Ahoj do redakce! Naposledy jsme psali v 
létě, takže už byl nejvyšší čas se zase ozvat. 

Celý letošní podzim jsme věnovali prů-
zkumu továrního areálu, který se nachází 
na okraji Jenestří a který nedávno opustila 
firma, které zde sídlila. Podnikli jsme do něj  
sérii výprav, na kterých jsme toho spoustu 
zažili. Hrabalovi se třeba podařilo rozříz-
nout si ruku o jakýsi střep, je to nešika.

V továrně ale byla spousta strojů, které 
tam firma nechala a my jsme zkoumali je-
jich funkce. Také jsme se pročítali spoustou 

papírů, které se tam povalují všude 
po zemi. 

Nejlepší byla asi poslední výpra-
va, při které jsme učinili skvělý ob-
jev - v zadním traktu továrny jsme 
narazili na místnost, která zřejmě 

sloužila jako archiv a která stále 
obsahovala spoustu fotografií, 
knih, plakátů a dalších věciček 
z historie našeho města. Jak 
dlouho jsme tam seděli! Při 

cestě  ven jsme ještě narazili 
na něco, co vypadalo jako 

skrytý hrob. To chceme 
ještě prozkoumat. Teď 
jsme se ale rozhodli při-
hlásit do dlouhodobky 
Ukerewe a vyhrát ji!
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Oslavte klubovní Vánoce
„20. klubovní podnik: Vánoční schůzka

Tato schůzka byla nejlepší ze všech, co 
jsme kdy měly. Nádherná atmosféra, k 
tomu skvělý kámošky a pak asi i ty dáreč-
ky. Míša obstarala cukroví a pití. Káťa ho 
přinesla taky.

Na stole nám hořely vonné svíčky, to 
byl vlastně náš pamětní úkol. Klub dostal 
mnoho užitečných dárečků a dárků. Obál-
ky, nůžky, šitíčko, svícen a zlatou svíčku, 
bloček na poznámky, vázičku, tužky, gumu 
a šíleně móóóc dalších užitečných věci-
ček...“

Takto začíná vánoční zápis z naší první 
kroniky. Předcházejí mu ještě záznamy o 
zdobení stromečku a klubovny, pádu stro-
mečku a jeho opětovném vstaní téměř z 
mrtvých, o kapříku na okně, který na nás 
vesele pomrkával. Vše vystihuje naše teh-
dejší oblíbená hláška „to se musí zarchivo-
vat“.

Vánoční dny jsou především dny v rodin-
ném kruhu, ale pro každého člověka zna-
menají něco trochu jiného. Někdo se těší 
na pohádky v televizi, jiného baví adventní  

koncerty nebo 
sám hraje ko-
ledy, další si 
užívá školní 
volno sportem 
na sněhu atd. 
Klub je taky 
taková naše 
malá rodinka, 
proto bychom 
na něj přes 
vánoce neměli 
zapomenout.

Už v předstihu můžete vánočně zařizovat 
klubovnu – často se doma najdou řetězy, 
ozdoby a jiné věci, které byly nahrazeny 
nově koupenými, ale místo vyhození  se dají 
použít pro sváteční výzdobu klubovny. Vy-
robte si sami originální ozdoby, nejen to, co 
vás učili ve škole, pusťte se i do náročněj-

ších technik (třeba origami, kašírování, prá-
ce s látkou). Knížek plných nápadů a návodů 
najdete v knihovně spoustu. A kde jinde si 
troufnout vyzkoušet něco složitého, ale zá-
bavného, než  s kamarády v klubu? Aby bylo 
kam ozdoby pověsit, postačí jehličnaté vět-
vičky ve váze, stromek můžete nechat růst.

Vánoční schůzku je dobré domluvit na 
jiný než Štědrý den, aby se nikdo doma ne-
zlobil, že nepomáháte třeba obalovat rybu. 
Nejlepší je, když každý donese něco málo z 
domova – trochu cukroví, čaj, prskavku... 
Velmi úspěšná (nebo aspoň velmi legrační) 
bývá společná hudební produkce – vánoční 
koledy jsou pro svou jednoduchost skvělé k 
sehrání  se, ať už zpíváte, hrajete na kyta-
ru, flétnu, trubku, housle, bušíte do hrnců, 
chřestíte či cinkáte. Do programu se dále 
hodí jak veselé hry, tak třeba i rekapitula-
ce roku a zamyšlení, jaké cíle by si váš klub 

1

2
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mohl dát na dalších dvanáct měsíců (a ne, 
že si všichni řeknete jen „vyhrát dlouhodob-
ku“ :) ), nebo večerní procházka uličkami 
svítícího města.

No a samozřejmě dárečky. U velkých klu-
bů nebo oddílů se často praktikuje systém, 
že si buď vylosujete někoho, komu dáváte 
dárek, nebo přinesete dárek a až přímo na 
místě je vylosováno, čí jméno se na něj na-
píše (zajišťuje vedoucí). Někde zase dodržu-
jí pravidlo, že opravdu pěkný dárek má být 
vlastnoručně vytvořený. My, jelikož jsme 

měli malý klub, jsme dávali malé jednodu-
ché dárky každý každému, které nás vždyc-
ky potěšily. Taky pro celý klub a klubovnu se 
něco našlo – čaj do klubovní sbírky, dobro-
družné knihy, sada fixek a další a další věci, 
které se v průběhu roku hodí.

Bezva je taky vykonat jako klub nějaký 
vánoční dobrý čin. Například přispět do kr-
melce v lese něčím, co bude zvěři chutnat, 
zavést na parapetu klubovny ptačí krmítko, 
jít navštívit někoho nemocného nebo osa-
mělého, secvičit pár koled a jít je zazpívat 
do domova důchodců, odklidit sníh... urči-
tě vás napadne, co by se dalo dělat přímo 
ve vašem okolí, stačí se rozhlédnout, komu 
můžete pomoci nebo udělat radost.

1 - Vánoční stromeček 354. KBS Modrý 
Mauritius v jejich klubovně

2 - Rozbalování dárečků u Modrého Mau-
ritia v Havířově

3 - Vánoční nadílka u holek ze Stříbrné let-
ky v Javorníku

Připravila Drobek

3

Fotka s bublinou z minulého čísla

Dal bych si tu 
buchtu, co má Sova 

v kapse.

Snad z toho bude 
dobrá profilovka.
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Je tady prosinec a ať chce-
me nebo ne, první část dlou-
hodobé hry je za námi. První 
etapa s názvem „S Davidem 
Livingstonem přes poušť Ka-
lahari“ byla ukončena 29. lis-
topadu, aby byla vystřídána 
etapou druhou, nazvanou 
„Vzhůru k pramenům Nilu“. 

Níže můžete vidět pořadí 
první etapy, o kterém zatím 
rozhodl pouze počet bodů, 
získaných za splněné úkoly, 
jelikož postupovou mapu se 
zatím nepodařilo spustit.

Jak vyplývá již ze samotné-
ho názvu etapy, byla inspiro-
vána první částí objevné ces-
ty Davida Livingstona, která 
vedla přes poušť Kalahari. 
Jako první běloch ji celou 
přešel v roce 1849.

První etapu ovládli Tygří 
dráp a Rejnoci, kteří se stali 
vítězi ve svých katagoriích. 
Jak bylo řečeno v pravidlech 
hry, podle pořadí budou ka-
ždému klubu připsány body 
do celkové tabulky hry, která 
je k dispozici na webu dluho-
dobky mimo aktuální pořadí.

AKTUÁLNÍ ÚKOLY PRVNÍ A 
DRUHÉ ETAPY K PLNĚNÍ

6. úkol: Africká fauna (10 
bodů)

Následující úkol tak tro-
chu souvisí s výrobou střel-
né zbraně. Pokud chcete v 
africké buši něco lovit, není 
k tomu potřeba jen zbraň. 
Jsou také potřeba znalosti o 
místní zvířeně, která může 
mnohdy být dosti nebez-
pečná. Zjistěte, která zvířata 

v Africe žijí! Napište nám o 
nich, nakreslete nám jejich 
obrázek a pokud by mohla 
být pro člověka nebezpečná, 
připojte, co by měl člověk 
dělat, kdyby se s nimi se-
tkal tváří v tvář. Zkuste také 
zjistit, proč některá tato zví-
řata pytláci tak rádi loví. Co 
je na nich nejcennější? Jsou 
některá z nich na vymření? 
Která z nich se v 19. století 
používala k přepravě těžkých 

Pořadí Klub a město Body
Kategorie do 15 let

1 Tygří Dráp, Štramberk 24
2 Super parta, Kopřivnice 22
3 Střelené kachny, Kostelec n. Orlicí 18
4 Upíří deníky, Protivanov 16
5 Strážci meče, Vsetín 10
6 Plzeňští piráti, Plzeň 7
7 Vikingové, Plzeň 7
8 Bílí tygři, Tachov 6

Kategorie do 18 let
1 Rejnoci, Plzeň 31
2 Spokoši, Beroun 7
3 Foglarova srdce, Klecany 0
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nákladů při objevných ces-
tách evropských dobrodru-
hů?

7. úkol: Trénink nosičů (11 
bodů)

Před započetím výpravy 
bylo nutno nakoupit a do-
pravit hromady materiálu 
- potravin, vybavení do di-

vočiny, darů pro náčelníky... 
Jako nosiče si evropští ces-
tovatelé najímali místní oby-
vatele a dobře věděli proč. 
Afričané totiž ovládali umění 
nosit na své hlavě náklady 
těžší, než by člověk unesl na 
zádech. Vaším úkolem není 
unést toho na temeni hla-
vy co nejvíc, ale dokázat, že 
byste jako domorodí nosiči 
nebyli úplně marní. Projděte 
s nerozbitným hrncem nebo 
mísou (dotýkajícím se hlavy 
svým dnem) na hlavě trasu, 
během níž:
• vyjdete 10 schodů a sejde-
te 10 schodů;
• třikrát podlezete pod pře-
kážkou (například koště polo-
žené na dvou židlích) ve výš-
ce 100 cm bez jejího shození;
• otevřete a zavřete dveře;

• sednete si na zem;
• přelezete stůl.

Je na vás, jak si trasu určíte 
a připravíte, ale je důležité, 
aby splňovala všechny tyto 
požadavky a aby ji všichni z 
vašeho klubu měli stejnou. 
Můžete doma trénovat rov-
nováhu (třeba s knihou), jak 
je libo, tuto trasu však zkus-

te projít maximálně pětkrát. 
Měřte si čas a pošlete nám 
nejlepší čas každého člena 
klubu.

8. úkol: Mankala (15 bodů)
Rodina mankalových her 

(které patří mezi tzv. „secí“ 
hry, protože rozmisťování 
kamenů do důlků opravdu 
připomíná setbu semen) má 
zástupce téměř po celém 
světě, nejvíce v jižní části 
Asie a v Africe, odkud také 
pochází. Existuje více než 
200 popsaných variant této 
hry, které se liší nejen stát od 
státu, ale i mezi kraji v jedné 
zemi. Pro začátek se můžete 
naučit jednoduchou verzi 
jménem Kalah.

Vaším úkolem je vyrobit si 
podle svých možností herní 

pomůcky ke hře mankala a 
když už je budete mít, mů-
žete si ji zahrát na schůzce. 
Tradičně se jako herní plán 
používá dřevěná či kovová 
deska s vydlabanými důlky 
nebo důlky v zemi (jako na 
kuličky), ale v nouzi můžete 
použít třeba papír a důlky 
na něj nakreslit. Jak vidíte 
na obrázku napravo, bude-
me hrát na plánu s dvakrát 
šesti důlky a dvěma poklad-
nicemi. Dále potřebujete 72 
malých hracích kamenů – se-
men, fazolí, oblázků, korálků 
atd. Vaši mankalovou sou-
pravu a její výrobu vyfoťte a 
obrázky pošlete s hlášením 
nebo na ukerewe@dlouho-
dobka.cz, či můžete místo 
toho hru dovézt na některé 
setkání klubů. Napište nám 
také, jak se vám dařilo přímo 
při hraní.

Na splnění úkolu máte 
hodně času, proto si dejte 
záležet. Budete-li se chtít 
pustit do složitější výroby, 
nechte si od rodičů nebo 
starších kamarádů půjčit po-
třebné nářadí a poradit, ale 
tvořte opravdu sami – jen 
členové klubu. Hodnotit bu-
deme vzhled, splnění poža-
davků (2 krát 6 důlků a dvě 
pokladnice + 72 kamenů) a 
použitý materiál a nástroje 
– snažte se používat jen to, 
co měli k dispozici Afričané 
v době Livingstonovy ces-
ty (1. polovina 19. století). 

Takhle nějak by mohla vypadat vaše Mankala.
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Zvuk kuliček padajících do 
dřevěných důlků dodává hře 
skvělou atmosféru, ale není 
nutné se pouštět hned do 
dřevořezby, pěkná hrací des-
ka se dá vyrobit i jinak – zále-
ží na vašich nápadech.

9. úkol: Zdlouhavá cesta 
(20 bodů)

„Druhou důležitou otáz-
kou bylo, kolik korálků bude 
zapotřebí a jaké druhy. U 
některých kmenů zastupují 
korále peníze a každý kmen 
dává přednost korálkům své 
oblíbené barvy.“

Jak je patrné z úryvku, při 

cestě Afrikou je zapotřebí 
mít s sebou dostatečné záso-
by různě barevných korálků, 
které lze použít k placení při 
průchodu vesnicemi. Není 
ale jednoduché zjistit, kde 
jaké korále vyžadují a kolik 
jich bude potřeba.

Vašim úkolem je dostat 
se z vesnice Swakopmund 
do vesnice Maputo. Při své 
cestě podle plánku níže bu-

dete muset projít některými 
vesnicemi, lze totiž cestovat 
pouze po zakreslených ces-
tách. V tomto úkolu bude 
každý zapojený klub hrát dvě 
role - zaprvé roli cestovate-
lů, kteří se snaží projít mezi 
těmito dvěma městy co nej-
rychleji a nejsnáze. Zadruhé 
bude ale každý klub zároveň 
představovat jednu vesnici a 
bude moci po každém cesto-
vateli, který bude chtít projít 
vyžadovat úplatu.

Pointa je takováto: Emai-
lem napíšeme každému 
klubu, kteou vesnici před-
stavuje. Zároveň vám také 

zadáme, který druh korálků 
máte vyžadovat a v jakém 
počtu. Hned poté si rozmy-
slete svou cestu a oslovte 
ostatní kluby, abyste zjistili, 
kdo kterou vesnici spravuje.

Jakmile vám klub napí-
še, které korálky a v jakém 
počtu vyžaduje, musíte je 
sehnat a klubu je poslat poš-
tou. Pokud to splníte, může-
te pokračovat do další ves-

nice opakovat tento postup. 
Pokud dorazíte do vesnice, 
kterou spravujete vy, může-
te klidně projít dál - nebude-
te přeci platit sami sobě :) Z 
vámi vybraných korálků od 
ostatních klubů poté vyrob-
te náhrdelník nebo náramek 
a pošlete nám jej.

Důležitá je ale hlavně 
rychlost, s jako se vám poda-
ří projít trasu. Jakmile bude-
te v cíli, napište nám jak jste 
jí prošli a jak se vám dařilo.

Připravil Sova

Ochutnávka již splněných 
úkolů

Obrázek k úkolu Zdlouhavá cesta.

Přihláška 5. AT Rejnoci

Přihláška 
Super 
party z 
Kopřivnice

Přihláška 
Upířích 
deníků z 
Protiva-
nova
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Ne ne, nejde o žádný antický mýtus :) Do-
volila jsem si pouze malé řečnické přirovná-
ní – nakladatelství Olympia obnovilo svou 
činnost v nové podobě! Již dříve vydalo ce-
lou sbírku sebraných spisů Jaroslava Foglara 
a také velkolepé publikace jako Rychlé šípy 
nebo Dobrodružství s Bobří stopou.  V po-
sledních měsících po delší pauze Olympia 
dotiskla některé z těchto velkých souborů a 
postupně vychází nové komixové sešity:
• Rychlé šípy ve Stínadlech (komixová verze 

prvních dvou knih ze stínadelské trilogie 
od Marko Čermáka)

• Chata v Jezerní kotlině (komixová verze 
stejnojmenné knihy, opět Marko Čermák)

• Svorní gambusíni (výběr komixů, jejichž 
námět napsal J. Foglar, kreslíři různí)

• Za poklady starých Inků (výběr dalších Fo-
glarových komixů, různí kreslíři)
Momentálně se velmi těším na další sešit, 

jímž by měl být můj oblíbený komix Modrá 
rokle. Když vše půjde podle plánu, najdete 
v něm také skvělou pestrobarevnou stránku 
od SPJF, vyzývající k založení klubu.

Nové sešity Foglarových komixů najdete 
kromě knihkupectví na nejrůznějších mís-
tech, v Brně je mají třeba v Intersparu. Por-
ce napínavého barevného čtení stojí 99 Kč, 

může to být dobrý vánoční dárek do klubov-
ní knihovničky. Nyní je také bezva atmosfé-
ra k začtení se – blíží se nejen Vánoce, ale i 
Večer světel a v mnoha městech jste mohli 
zažít stínadelské akce. Redakce Hlasatele 
vám přeje pěkné foglarovské čtení!

Napsala Drobek

Kulturní            kénko: Probuzení Olympie

Vražedný víkend, část 8.
Druhý den ráno všechny probudil Orel 

a hned je také potěšil zprávou, že se výji-
mečně nebude konat rozcvička. Zdůvod-
nění bylo jednoduché: „Musíte se rychle 
nasnídat a pak se přesunout do salonku, 
kde budete mít možnost klást otázky všem 
účastníkům včerejší večeře, tedy všem po-
dezřelým.“ 

Účastníci se pomalu vykasávali ze spacá-
ků a trousili se ke stolu, kde už byla přichys-

tána snídaně. Zhruba po půl hodině se v 
klubovně objevil pro změnu Cid a popohnal 
všechny k dosnídání.

Když se tak skutečně stalo, zavedl je do 
vedlejší klubovny, kterou měli pro účely 
této akce vypůjčenu od skautů. Byla o něco 
větší než jejich vlastní klubovna a uprostřed 
seděli na třech židlích komorník, vikomt Pier 
a hraběnka.

Ve vzrušeném hovoru se všichni usadili 
naproti této trojici na přichystané židle.

Sova
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K lubařský  horoskop

Vedoucí – Vaše postavení v klubu se může lehce otřásat, měli byste učinit patřičná 
opatření.  Pokud vše ustojíte, budete mít velkou šanci získat v nastávajícím 
roce Březový lístek. Existuje však jedna osoba, která vám jej nebude přát, 
a budete se s ní muset vypořádat. V souvislosti s některou vaší aktivitou 
mimo klub vás nemine velká rána, která nejspíše způsobí, že budete chtít 
klubu věnovat veškerý svůj volný čas. Někteří členové klubu nebudou vaši 
přílišnou aktivitu moc dobře snášet.

Kronikář – Co čeká v novém roce kronikáře? Samá láska! Konkrétně se bude jednat 
o přízeň všech sudokopytníků, psů a koček. Zpočátku vám to bude velice 
příjemné, jste rádi, když se o vás někdo zajímá. Zhruba v září se však bude-
te všemožně snažit se této zvířeny zbavit. Hvězdy doporučují začít již před 
koncem letošního roku preventivně používat zábaly z česnekové masti. A 
z trochu jiného soudku – rok 2014 bude ideální k pokusu o svržení vedou-
cího a nastolení nového režimu v klubu.

Dopisovatel – V prvních dvou měsících roku vám přijde dopis od některého ze stov-
kařů, ve kterém vyjádří své city k vám. Nebudete si ovšem jisti, jestli si ne-
dělá legraci. Hvězdy vám radí, abyste mu/jí odpověděli. Měli byste změnit 
svou oblíbenou značku salámu, vzhledem k značnému přemnožení koní. 
Váš stabilní úkryt sladkostí před sourozenci bude někdy kolem Velikonoc 
prozrazen, začněte už tedy vymýšlet nový.

Pokladník – Všechny podvody a pochybné finanční operace, které jste v nedávné 
době s klubovními financemi provedli, vyjdou dřív nebo později na po-
vrch. Je proto na místě začít s přípravou výmluv. Pokud věnujete jejich 
přípravě aspoň dva týdny, hvězdy zajistí váš úspěch. Mars navíc napoví-
dá, že vám budou svěřeny velké zásoby uhlí nebo zemního plynu. Existuje 
reálné nebezpečí, že se ze získaného bohatství zblázníte, dávejte proto 
pozor na všechny králíky a soby v okolí.

2 0 1 4  -  R o k  k o n ě  a  k o ň á k ů
Tým expertů z řad našich redaktorů pro vás připravil horoskop na příští rok. Co vás čeká 
můžete zjistit podle vaší funkce v klubu, takže vezměte odvahu do hrsti a čtěte dále!
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Kuchař – V přicházejícím roce byste se měli více věnovat své linii. V první polovině 
roku budete úspěšní, ale v půlce léta se vám stane něco, co bude mít 
na vaše celkové zdraví neblahý vliv. Hvězdy napovídají, že krizové bude 
zhruba dvoutýdenní období, které pokud překonáte, tak budete mít šanci 
dotáhnout to do konce roku na stejný stav, s jakým jste do nového roku 
vstoupili. Vyhýbejte se všemu masitému, sladkému, slanému, nejezte těs-
toviny ani rýži, jezte bezlepkově a pudinku se vyhýbejte jako čert kříži.  

Správce klubovny – V roce 2014 vás 
čeká aspoň jedna z těchto 
věcí: záplavy, požár, vylou-
pení objektu, sarančata, 
exekuce, nálet bojových sov, 
plíseň. Pokud to ovšem pře-
žijete, čeká vás aspoň jedna 

z těchto věcí: získání výročního glejtu, zisk 
Nobelovy ceny, výhra v dlouhodobce, ně-
kdo  vám daruje slevu In100, výhra koně v 
tombole. Na poli investic se vyplatí věno-
vat pozornost trhu s kuřecím masem.  

Zdravotník – Podle čínského horoskopu je následující rok ve znamení koně, proto 
bude také ve znamení pádů. Čeká vás jich opravdu hodně, ať už v jaké-
koliv podobě. Ale neděste se, celkový počet všech pádů bude zahrnovat 
i pády, které budete jakožto zdravotník muset ošetřovat – čím více pádů 
tedy ve svém okolí zapříčiníte, tím méně jich bude čekat na vás samé. 
Hvězdy navíc předpovídají, že v brzké době zlevní Jodisol. 

Ostatní – Pokud nepatříte ani do jedné z těch-
to funkcí v klubu, bude pro vás 
platit následující: Vaše dlou-
hodobá bezprizornost již ve-
doucího klubu přestane bavit a 
dostanete ultimátum. Ať už se 
rozhodnete jakkoliv, hvězdy radí 

dát na srdce. Dá se také s určitostí říci, že v ná-
sledujícím roce přijdete o jednu kost v těle. Vše 
bude ale vynahrazeno čokoládovým vajíčkem, 
které vyhrajete v sázce.
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Klubarka radíˇ
A CO SILVESTR?

Když už jsme v tom slave-
ní a užíváme si Večer světel, 
advent, Vánoce a všelicos, 
dejme si taky novoroční 
předsevzetí. Ale ne taková, 
že „zhubnu“, nebo „chci mít 
dobré známky“, či „budu 
dodržovat uzávěrky posílání 
článků do Hlasatele“. To je 
pro pořádný klub málo akč-
ní. Vyzkoušejte i u vás, co 
děláváme na silvestrovských 
akcích s kamarády ze SPJF. Je 
to prosté, každý zúčastněný 
vymyslí a na papírek napíše 
jedno předsevzetí na příští 
rok. Mělo by být aspoň tro-
chu splnitelné. Vzápětí se 
totiž lístky vyberou, zamí-
chají, každý si jedno před-
sevzetí vylosuje a máte ně-
jakou šanci, že si vytáhnete 
to svoje (přesně je to jedna 
ku počtu členů klubu). Spíš 
si ale vylosujete nápad ně-
koho jiného. Nač si sám vy-
mýšlet novoroční sliby, když 
si můžete nechat vymyslet 
mnohem lepší předsevzetí 
někým jiným?

Pro inspiraci přidám pár 
více či méně drsných před-
sevzetí z minulých let: na-
učit se a na dalším Silvestru 
zazpívat dvanáct písniček, 
každou v jiném jazyce; na-
vštívit šest nových států a v 

každém strávit spoň jednu 
noc v hlavním městě; jet do 
Plzně; každý večer popřát 
někomu dobrou noc speci-
ální formulkou; sto padesát-
krát  v roce uběhnout za den 
aspoň tři kilometry; každý 
večer se pomodlit k velké-
mu Jauvajzovi (vytáhl si ho 
Jauvajz, věříte?); projet 700 
kilometrů nových vlakových 
tratí (kudy jsem ještě nejel); 
navštívit dvanáct kulturních 
akcí.

Je vhodné sepsat předse-
vzetí i s jejich plniteli 
a vyvěsit třeba na ná-
stěnku nebo založit do 
kroniky. A co v případě ne-
splnění? Na tom se dohod-
něte také už teď, jaký pří-
jemný trestík čeká toho, kdo 
své předsevzetí nedodrží. 
Třeba pozvat ostatní na Ko-
folu nebo upéct buchtu pro 
celý klub. Pak už jen dou-
fejte, že se za rok sejdete 
všichni, nikdo nezahyne při 
plnění svého předsevzetí a 
budete si moct vyprávět su-
per historky a zážitky, nebo 
se ládovat skvělými buchta-
mi za nesplněné sliby :)

Touto cestou vás také zve-
me na klubařský Silvestr na 
základně Korno v Srbsku u 
Berouna, kam můžete od 

27. prosince 2013 do 1. led-
na 2014 přijet, připojit se k 
dalším klubařům, užít si ko-
nec roku se super hrami a 
výpravami a vylosovat si ně-
jaké vychytané předsevzetí. 
Zájemci, pište na Iklubovnu 
nebo na kbs@spjf.cz, těší-
me se na vás!

Napsala Marcelka



13      Prosinec                  3/2013

Co  je  nového na  Muně?
Po delší době vás opět informujeme o dění na základně SPJF Muna v Mikulovicích na Jese-
nicku. Jak jistě sami zjistíte níže, pokračují práce na rekonstrukci objektu a jdou nám dobře 
od ruky. V příštím čísle přineseme také reportáž o Vánoční nadílce, která se zde uskuteční.

Tenhle obrázek už jste možná viděli. Malá 
klubovna - první hotová místnost v objek-
tu. Nádherně nabílené zdi, plovoucí pod-
laha, palubkový strop, plastová okna, fun-
gující lustr či kamna (nejsou na snímku). 
Ke spokojenosti už nám v této místnosti 
snad nic nechybí. Jedině snad čilý ruch při 
některé z akcí, které se zde již brzy začnou 
pravidelně konat - to je také účel, za kte-
rým Munu opravujeme.

Mezitím už pracujeme na zvelebení ved-
lejší místnosti - jídelny. Hotová je již veš-
kerá hrubá omítka a část vnitřní omítky, 
rozpracován máme také strop. Z této míst-
nosti vedou čtvery dveře a je tak jakousi 
centrální částí budovy. V budoucnu zde 
bude také kuchyňská linka a další příslu-
šenství. Strop v této o poznání větší míst-
nosti bude ovšem o něco větší dřina, než 
ve vedlejší malé klubovně :)

V druhé polovině objektu už také začíná-
me pracovat na budoucím sociálním zaří-
zení. Na snímku můžete vidět zárodek zdi, 
oddělující chodbu od zmíněných záchodů. 
Ty už jsou nakoupeny a čekají na zprovoz-
nění. To ale bude ještě nějakou dobu trvat.
Závisí totiž na dvou dalších aspektech, a 
sice připojení vody (máme již vykopánu 
studnu) a na připojení elektřiny - hlavně 
to je zatím v nedohlednu, navzdory tomu, 
že mělo být hotovo již na podzim.

Připravil Sova
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Stínadla a Retroléto v Olomouci
Dobrodruhové a milovníci stínadelských 

tajemství z rozličných koutů naší země dora-
zili v pátek 15. listopadu do Olomouce, kde 
se konal opět po dvanácti letech stínadelský 
sraz a také klubařské Retroléto. 

Vtipných a zábavných seznamovacích her 
se ujali Drobek a Sova, takže okolo desáté 
večerní již nebylo znát, kdo s kým dorazil, 
protože z malých skupinek se stala jedna 
velká parta. Před spaním se ještě stihl za-
hrát turnaj ve vybíjené, a tak všichni zalehli 
pořádně znavení. 

Ráno se již tělocvičnou SŠ Štursovka, kte-
rá nám byla laskavě zapůjčena, linula vůně 
pečiva a marmelád, ovšem pro nastartová-
ní metabolismu je nezbytná také rozcvička, 
která tudíž nemohla chybět. Strhla se po-
řádná bitva o ponožky a kupodivu nedošlo 
ani na žádnou amputaci rozdrcených no-
hou. 

Okolo deváté nastal čas vyrazit ven do 
slunečného dopoledne k orloji na Horní ná-
městí. Zde nás čekala ještě početná skupina 
účastníků z Drahanské vrchoviny a hra moh-
la být zahájena. 

Vzniklo šest druhostranických part, kte-
ré v první etapě vyrazily prozkoumat terén 
a zjistit názvy ulic stínadelského území, v 

němž se pak celé dopoledne pohybovaly. 
Čekala je malebná náměstí, křivolaké ulič-
ky, dlouhá schodiště, tajemný park i sta-
robylé kostely. Znalost terénu se vyplatila 
zanedlouho, jelikož zbytek do-
poledne byl věnován pátrání 
po vontské kronice. K ní se 
však nebylo skrze šifry, 
dotěrné a za každým 
rohem číhající Von-
ty či zapeklité úkoly 
snadné dostat a nako-
nec se ji s vypětím všech 
sil podařilo získat jen čtyřem partám. 

Po vydatném těstovinovém obědě jsme 
se opět vrhli do víru stínadelského dění. 
Tentokrát čekalo pátrače sedm stanovišť s 
rozličnými úkoly jako např. obehrát starého 
kostelníka od Jakuba v piškvorkách nebo po 
vydrápání se až na vrchol věže sv. Mořice 
šupajdit zase rychle zpátky dolů, spočítat 
schody a vyběhnout číslo zpátky do výšin 
nahlásit. Odměnou byl ale dozajista kouzel-
ný pohled na podvečerní Olomouc. 

Poněkud mrazem prokřehlí jsme se se-
tkali opět u orloje, kde začínala záchranná 
výprava za modrým světlem. Jak již tušíte, 
cílem bylo osvobodit Bublinu z ponurého 
sklepení nedaleko náměstí, což se zdárně 
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všem skupinkám podařilo. 
Čekalo nás krátké ohřátí spojené s večeří 

a mezitím již Olomouc zahalila mlha, takže 
mohl začít nejočekávanější bod dne – hon na 
tajemného Širokka! Mlžným oparem se ozý-
val dupot nohou, vzrušené výkřiky – „Viděli 
jste ho?!“, „Tam je!!“ a nakonec byl Širokko 
dopaden v úzké uličce neohroženými hasič-
kami ze Zdislavic. Ty tím potvrdily své celo-
denní vedení a na Vontské radě v prastarém 
sklepení byl tak ježek v kleci jako odznak vel-
kého Vontství předán slavnostně Alči, která 
nad Stínadly přebírá vládu na příští rok. 

Zbytek večera již každý trávil podle chuti, 
ale nejčastěji to bylo zaslouženým spánkem. 
V neděli nás již čekal jen úklid, a kdo příliš 
nespěchal, zavítal do Vlastivědného muzea, 
kde všechny nadchly nové interaktivní výsta-
vy o přírodě či historii Olomoucka. Pak již se 
všichni rozjeli ke svým domovům do Plzně, 
Hradce Králové, Jesenice, Brna, Skřipova, 
Vyškova, Javorníku, Opatovic, Kelčan, Kyjo-
va, Uherského Hradiště, Havířova a Zdislavic.

Text: Anežka Plintovičová - Any
Foto: Radim Kejík - Rolf 

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 prázdné bubliny na fotografii. 
Na té dnešní je zvěčněna naše redaktorka 
Kateřina Sloupová - Drobek.

Pokud sami máte nějakou podobně vtip-
nou fotografii z některé vaší výpravy, schůz-
ky  či jiné akce, neváhejte a pošlete nám ji. 
Stanete se tak spoluautory Klubovního hla-
satele!

Autor dnešní fotografie: Jiří Kalina - Čáp.



Klubařský Silvestr
Silvestrovské setkání pro 

všechny klubaře se bude 

konat od 27. 12. do 1.1 v 

Srbsku u Berouna.

Kontakt: kbs@spjf.cz

Zimní setkání klubů
Další setkání klubů se 

uskuteční o pololetních 

prázdninách na přelomu 

ledna a února. Kontakt: 

stanislav.caban@spjf.cz

Železnodráha úžasná
Od 21. prosince 2013 do 

21. března 2014 probíhá 

velká soutěž v cestování 

vlakem. Více informací: 

www.iklubovna.cz


