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Milí čtenáři tohoto klubařského plátku, prázdninové číslo Klubovního hlasatele si nekla-
de za cíl zahltit vás čtivem či se ve vás snažit vyburcovat nějakou zvláštní aktivitu. Tentokrát 
ne. Koneckonců - jsou tady prázdniny, každý z vás jistě bude mít co dělat i bez všudypřítom-
ných úkolů či šifer. Takže tímto číslem hlavně vyplňujeme mezeru ve zpravodajtství, protože 
je věnováno z velké části shrnutí proběhnuvší dlouhodobky, a necháváme si všechny skvělé 
nápady až na začátek nového klubovního roku. Počítejte s tím, že zářijové číslo Klubovního 
hlasatele vyjde se zpožděním, než se všichni vzpamatujeme z konce prázdnin.   -Redakce-

Což takhle něco napsat?

Myslíte si, že psát články, povídky nebo cokoliv 
vtipného nebo jinak zajímavého můžou do Klu-
bovního hlasatele jen vyvolení? 

Ne tak docela. Pokud vás napadá, co na-
psat, udělejte to a výsledek pošlete na email 
klubovni.hlasatel@spjf.cz. 

Pokud shledáme, že je to dobré, v Hlasateli 
to otiskneme!
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V Y H O D N O C E N Í  D LO U H O D O B É  H RY  -  Ú KO L  P O  Ú KO LU

Dlouhodobá hra Ukerewe, 
která probíhala od října 
2013, vstoupila v červnu do 
čtvrté etapy a jejím ukonče-
ním dospěla do svého závě-
ru. O čem to všechno bylo, 
jaké to bylo, správná řešení 
úkolů, meziklubovní srovná-
ní a samozřejmě vyhlášení 
výsledků. To vše na vás čeká 
v tomto článku.

Hra byla spuštěna 10. října 
2013 první etapou s názvem 
„S Davidem Livingstonem 
přes poušť Kalahari“. Bě-
hem ní vyšlo na webu 
www.dlouhodobka.cz 
celkem devět úkolů a kro-
mě úvodního úkolu „Klub 
a přihláška“, který musel 
splnit každý klub, který 
chtěl dále hrát (a celkem 
dorazilo 12 přihlášek), se 
oblibě těšily tyto úkoly:
 2. úkol: Mapa Afriky

Skvělé mapy poslali 5. 
AT Rejnoci, 352. KBS Tyg-
ří dráp, Střelené kachny 
a 374. KBS Strážci meče. 
Bezkonkurenčně největší 

mapu poslal Tygří dráp ná-
sledovaný Rejnoky. Ty nej-
lepší kusy budou zdobit klu-
bovnu SPJF na Muně, mapu 
vytvořenou Píďou a Ilčou z 
Rejnoků můžete vidět níže (i 
když poněkud černobíle zka-
ženou) .
3. úkol: Neznámé území

Tento úkol se mohl na 
první pohled zdát býti fádní 
a nezajímavý – uspořádat s 

klubem výpravu někam do 
okolí. To by ovšem nesměl 
být okořeněn speciálními 
podmínkami, které musely 
být při jeho plnění dodrženy, 
např. omezení tekutin, ab-
sence mobilního telefonu, 
nutnost putování jednoho 
člena klubu se zavázanýma 
očima či se zavázanýma ru-
kama za zády. Hlášení o za-
jímavé výpravě na koních 
poslal Tygří dráp, svou cestu 

k Seykorově studánce po-
psaly holky ze Střelených 
kachen.
4. úkol: Výroba střelné zbraně

Střelnou či vrhací zbraň 
(luk či kopí) se podařilo 
vyrobit Tygřímu drápu (a 
svého slona poté lovili s 
úspěšností 50%), Střele-
ným kachnám (svého lva 
bohužel holky neulovily) 
a Upířím deníkům (ti se 
trefovali pokaždé).
5. úkol: Neznámý muž?

Tento úkol nemohl být 
těžký pro nikoho, kdo se 
trochu orientoval v ději 

 Mapa od 5. AT Rejnoci
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dlouhodobé hry, respektive 
kdo aspoň věděl, o čem hra 
je. Muž na fotografii byl sa-
mozřejmě David Livingstone, 
o jehož objevných ces-

tách po africkém kontinentu 
tady celou dobu byla řeč. 
Správně jej poznali Rejnoci, 
Super parta i Tygří dráp, kte-
rý obsáhle popsal i celý svůj 
objevný proces. Upíří deníky 
si bohužel Livingstona spletli 
s dalším slavným cestovate-
lem, Emilem Holubem. No, 
daleko od pravdy nebyli.
6. úkol: Africká fauna

Tento úkol se zjevně veli-
ce líbil, aspoň podle došlých 
hlášení – všechna byla exce-
lentní a při pohledu do ta-
bulky bodování jednotlivých 
úkolů tomu také odpovídá 
fakt, že všechna byla vysoce 
hodnocena. Plzeňské kluby 
– Rejnoci, Plzeňští piráti a 
Vikingové – vyrobily skvělé 
miniknížečky, obsahující ob-
rázky i nezbytné informace 

o spoustě druhů afrických 
zvířat. Tygří dráp zase po-
psal zvířat nejvíce a jejich 
obrázky a popisem zabral 

celý papír formátu A1 
z obou stran!
7. úkol: Trénink 
nosičů
Zadanou dráhu 

si nakonec ve své klubovně 
(nebo ve škole) postavily 
čtyři kluby. Ve finále dosáhla 
nejrychlejšího času ze všech 
Doubravka ze Super party 
(0:38 min.), následovaná 
Voltou z Tygřího drápu (1:15 
min.) a Iličem z Plzeňských 
pirátů (1:34 min.).
8. úkol: Mankala

Do plnění tohoto ryze 
tvůrčího úkolu se nakonec 
pustil pouze Tygří dráp a 

nutno podotknout, že na 
to šel velice kreativně. Je-
jich varianta hry, vyrobená z 
přírodnin a skořápek od va-
jíček, posloužila k hraní stej-
ně dobře jako plastový origi-
nál, který Tygří dráp rovněž 
sehnal přímo od černochů. 
Bravo!

Na konci listopadu jsme 
úvodní etapu uzavřeli a v 
souladu s pravidly hry udě-
lili klubům body do celko-
vé tabulky hry. První kluby 
v obou kategoriích (nyní 
352. KBS Tygří dráp a 5. AT 
Rejnoci) obdržely 5 bodů, 
druhý a třetí klub (Super 
parta a Střelené kachny) 
obdržely 4 a 3 body a zby-
lé kluby, které v této etapě 
splnily aspoň jeden úkol, 

Emil? To jste mě 
teda urazili!

Výroba Mankaly u Tygřího drápu.
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obdržely po jednom bodě.  
V prosinci a lednu navá-

zala na dění na africkém 
kontinentu etapa druhá, 
tentokráte s názvem „Vzhů-
ru k pramenům Nilu“. Každá 
etapa hry, a tedy i tato, byla 
inspirována částí putování 
cestovatele a dobrodruha 
Davida Livingstona po Afri-
ce a následně také cestou 
Henryho Mortona Stanley-
ho, britského cestovatele a 
novináře, který se vydal do 

Afriky zmíněného Livingsto-
na hledat, když se tam ztratil 
a nedával o sobě světu zprá-
vy. Právě putování druhého 
zmíněného jsou zazname-
nána v jeho vlastní knize 
„Jak jsem našel Livingstona“ 
(Jak klubaři dobře vědí, tato 
kniha bude obsahem jedno-
ho z dále zmíněných úkolů).  
(A protože byl autor spíše 
novinářem nežli spisova-
telem, nese se celá kniha v 
duchu žurnalistického líčení. 

Až se ji rozhodnete vypůjčit 
ke čtení, myslete na to!)

Druhou etapu ovládl opět 
Tygří dráp ze Štramberka, v 
závěsu byly Střelené kach-
ny a Plzeňští piráti. Úkolů 
bylo tentokrát vydáno pou-
ze šest, ovšem je nutné zde 
zmínit, že kluby měly stá-
le možnost plnit i některé 
úkoly z první etapy, což se 
také dělo. Obecně se úko-
ly druhé etapy těšily menší 
oblibě, většinu z nich spl-
nil právě jen zmíněný Tygří 
dráp. Podívejme se na ně 
nyní trochu zblízka.
10. úkol: Africké výrobky

Zde se Tygřímu drápu po-
dařilo sehnat více než pěta-
dvacet výrobků, pocházejí-
cích z afrického kontinentu! 
Některé z nich můžete vidět 
na obrázku. Ve svých úlov-
cích měli drápáci třeba li-
byjské sošky slonů, misku z 
Malawi, senegalské bubny, 
dřevěného hada ze Zambie 
nebo egyptskou minci. Pl-
ným právem si Tygří dráp 
vysloužil plný počet bodů.
12. úkol: Africká pochoutka

V rámci tohoto úkolu si 
opět Tygří dráp dopřál ho-
tové hody! Usmažili si červy 
a cvrčky na másle, ukuchtili 
si domácí pšeničné placky, 
kuskus s tropickým ovocem 
a také Košari, čočku smí-
chanou s rýží a těstovina-
mi s rajčatovou omáčkou. 
Mňam!

Sbírka afrických výrobků Tygřího drápu

Červíci právě usmažení ke klubovnímu hodování
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14. úkol: Protivní komáři
Recepty na odpuzení ko-

márů získal Tygří dráp od 
šamana hned tři. Jeden říká: 
„Do týpí si dejte citrón s hře-
bíčkem, to je vyžene!“, další 
zase toto: „Do rozprašovače 
nalijte odvar z rozmarýnu a 
lžíci vinného octa – na ko-
ních to zabírá stoprocent-
ně!“ 
15. úkol: Šifra s africkou 
příchutí

Tak tuhle šifru se nepo-
dařilo (s výjimkou Zatopené 
jeskyně) vyluštit nikomu. 
Přitom byla poměrně snad-
ná. Klíčem bylo přijít na 
řešení kvadratické rovnice, 
která byla zadána na prvním 
řádku šifry. Tu lze vyřešit se 
znalostí dvou jednoduchých 
vzorců, pokud je ještě ne-
znáte, mohli jste se zeptat 
někoho staršího, kdo už tyto 
rovnice ve škole probíral. Ka-

ždopádně, řešením rovnice 
bylo číslo 8. Prvním písme-
nem řešení tedy bylo osmé 
písmeno abecedy, tedy H. A 
nyní už stačilo postupovat 
po řádcích šifry a každé další 
písmeno získat posunutím 

o příslušný počet míst buď 
doprava (pokud bylo u čís-
la uvedeno P), nebo doleva 
(pokud tam bylo L) oproti 
stávajícímu písmenu. Aby 
to bylo jasnější: druhý řádek 
šifry zněl: 7L. Od písmene H 
se tedy posouváme o sedm 
míst doleva, čímž dostává-
me písmeno A. Konečným 
řešením šifry bylo svahilské 
přísloví Haraka haraka, hai-
na baraka. Znamená to něco 
jako „Rychle rychle, žádné 
štěstí“.

Co se týče třetí etapy, ta 
probíhala nakonec v období 
únor – květen 2014. Byly v 
rámci ní zveřejněny sice již 
jen dva nové úkoly, ovšem 
přihlásilo se v ní do hry nej-
více nových klubů (na konci 
této etapy bylo ve hře regis-

trováno 17 klubů). 
Některé z těchto 
nových klubů už 
ovšem nestihly v 
této etapě získat 
žádné body. Abych 
byl konkrétní, body 
zde již získal pouze 
Tygří dráp a stálice 
na klubovní scéně, 
Zatopená jeskyně. 
17. úkol: Jak jsem 
našel Livingstona

V tomto posled-
ním klasickém úko-
lu šlo o to najít v 
již dříve zmíněné 
knize H. M. Stan-
leyho odpovědi na 

     Africká fauna od 8. AT Plzeňští piráti

    Protivní komáři od Tygřího drápu
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P. Klub Úkoly I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa Celkem

Kategorie do 15 let
1. 352. KBS (I) Tygří dráp 132 5 5 5 6 21
2. Střelené kachny 39 3 4 0 0 7

3. Super Parta 25 4 0 0 0 4
3. 8. AT Plzeňští Piráti 22 1 3 0 0 4
5. 9. AT Vikingové 21 1 1 0 0 2
6. Upíří deníky 16 1 0 0 0 1
7. 374. KBS Strážci meče 10 1 0 0 0 1
8. 372. KBS Bílí Tygři 6 1 0 0 0 1
9. Chytří machři 5 - - 1 0 1
Kategorie do 18 let
1. 5. AT Rejnoci 40 5 1 0 0 6
2. 53. BT Spokoši 7 4 0 0 0 4

pět jednoduchých otázek. 
Zde je tedy správné řešení: 
1/ Jaká je vzdálenost z Ba-
gamoya do Simbamveni? 
119 mil. 2/ Čím zdůvodnil 
Stanley u šejka v Uňaněmbe 
fakt, že kouří? Podporuje to 
trávení. 3/ Vyjmenujte as-
p o ň 10 míst, kte-

rými Stanley 
při své cestě 
za Livings-
tonem pro-
šel. Mnoho  
m o ž n o s t í , 

n a p ř. : 

Zanzibar, 
Udžidži, 
B a g a -

moyo, Reheneko atd. 
4/ Jaký jediný místopisný 
údaj (název konkrétního 
místa v Africe) poskytl ma-
jitel listu New York Herald 
James Gordon Bennet He-
nrymu Stanleymu, když jej 
vysílal do Afriky hledat 
Livingstona?  Zanzibar. 
5/ Jakou památnou větou 
oslovil Henry Stanley Dr. Li-
vingstona, když jej konečně 
nalezl? V originále zní: „Dr. 
Livingstone, I presume?“ čili 
něco jako: „Vy jste doktor 
Livingstone, jak se domní-
vám.“

Pořadí hry se ovšem moh-
lo změnit v průběhu čtvrté 
etapy, která byla vyhláše-
na 4. června ve zcela spe-
ciálním formátu. Prvním 
rozdílem bylo zveřejnění, 

které tentokrát neproběhlo 
prostřednictvím webu hry, 
ale výhradně na stránkách 
speciálního čísla Klubovní-
ho hlasatele. To bylo ihned 
v den vydání rozesláno 
všem zapo-
jeným klu-
bům a dal-
ším aktivním 
týmům a 
obsahovalo 
devět úko-
lů, které vedly 
k úspěšnému 
zvládnutí celé eta-
py. Jejím cílem totiž 
tentokrát nebylo 
získat co nejvíce 
bodů, ale složit 
co nejdříve uta-
jený obrázek, 
který byl 
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součástí časopisu. Ovšem 
pozor! Obrázek byl rozře-
zán na devět částí a u kaž-
dého úkolu bylo nutné zjis-
tit, která z nabízených čtyř 
možností je tou správnou 
součástí finálního obrázku. 
Klubaři zde museli řešit na-
příklad problém čtyř barev, 
poznat dle obrázků roze-
ného Afričana, najít ve své 
obci uschovaný balíček a 
poznat obrys afrického státu 
či vyluštit africkou křížovku. 
Třemi nejrychlejšími kluby v 
této etapě se stali: Bílí draci 
z Bořitova, Čokoti ze Sedlišť 
a Tygří dráp ze Štramberka. 
Speciální byla tato etapa 
také proto, že pro tři vítěze 
byla připravena speciální 

cena – houpací síť, jako uši-
tá na klubovní zahradu. Gra-
tulujeme!

Speciální bodové ohodno-
cení se zároveň klubům za-
počítalo také do celkové ta-
bulky hry. Jak je patrné už z 
tabulky vedle a každému to 
nejspíše muselo dojít už při 
čtení tohoto článku, napros-
tým vítězem celé dlouho-
dobé hry Ukerewe v kate-
gorii do 15 let se suverénně 
stal 352. KBS Tygří dráp ze 
Štramberka, který byl v čele 
po celou dobu hry a získává 
tak pro své členy účast na 
letním táboře zdarma! Dru-
hé místo obsadily Střelené 
kachny z Kostelce nad Orlicí 
a třetí místo připadá shod-

ně k l u b u 
Super parta 
a 8. AT Plzeň-
ští piráti! Další 
pořadí můžete 
vidět v tabulce.

Věřím a dou-
fám, že se vám le-
tošní dlouhodobá 
hra líbila, a těším 
se při nějaké dal-
ší na stránkách 
Klubovního hla-
satele na vaši 
účast! 

-Sova-

 Volta z Tygřího 
drápu se raduje z 
vítězství 
v dlouhodobce.

Na lednovém jednání vedení SPJF byla 
odsouhlasena jedna novinka, která bude 
jistě zajímavá pro všechny klubaře, klu-
bařky a šproty, které kdy tahali mladší 
(nebo i starší) bratříček či sestřička za ru-
káv a žadonili: „Prosííím, já chci taky do 
SPJF!“ Takže:

Od nynějšího roku platí nová pravidla 
členství ve Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara. Jde o sourozence mladší osm-
nácti let – první z nich platí 200 Kč, jako 
tomu bylo dosud, ale každého dalšího 
jeho vlastního sourozence stojí členství 
už jen 50 Kč.

Nejde do toho započítat starší souro-
zence, ale jinak je to extra výhodná na-
bídka, jděte do ní :)

Členství se (nově) vyplatí!
Web tip

Wulfrion a Knižní pořad
www.youtube.com/officialwulfrion

Dnešní internetový tip potěší fanoušky sci-fi, 
fantasy, horroru nebo mladého nadějného 
povídkáře Kevina Scherrera (to není přezdív-
ka) – Wulfrica. Seznámili jsme se s ním díky 
tomu, že nám poslal povídku do soutěže Ur-
ban legends a umístil se na druhé pozici, což 
je celkem slušné. Napsali jsme mu tedy po 
letech, jak se tak má, a byli jsme mile pře-
kvapeni jeho angažmá na poli recenzování 
knih. Za napínavými knižními novinkami 
tedy pokračujte na videosérii Knižní pořad 
(výše) nebo na blog Wulfrion!        -Drobek-
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Jarn í  setkání  k lubů
Termín: 8. - 11. května 2014
Místo: Brlenka a okolí
Kluby: 352. KBS Tygří dráp 
ze Štramberka, 8. AT Plzeňští 
piráti a 9. AT Vikingové z 
Plzně
Vedoucí: Čáp, Drobek, Rolf, 
Sova, Anežka, Píďa
Věta akce: „Tak co doma?“

V obrazech

Jednou z hlavních součástí setkání 
byla výprava do Toulovcových mašta-
lí, kraje skal a malebné přírody. V nitru 
skal se odehrála velká bojová hra a na 
potoce svedly souboj ručně vyráběné 
plachetnice.

Poslední zastávkou dne byla známá a pa-
mátná skála v Mikulči, kde od nepaměti 
kluby Bobří stopy vyrývají své názvy, aby 
tak svou existenci učinily nesmrtelnou. 
Hledali jsme je a některé také našli.

„Jídlo dobré, akce dobrá.“ Tak praví 
staré přísloví a proto mohu s klidem 
říci, že se akce vydařila. Opékání párků 
na snovém paloučku byla už jen třeš-
nička na dortu. Kdo měl něčeho málo, 
mohl si to za patřičný obnos liber oka-
mžitě pořídit. -Sova, foto Rolf-
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Věštkyně
        Sára

Na jakoukoliv otázku zaručená 
odpověď, ověřovaná několika 
věšteckými metodami! 

Naše redakce přijala žádost vysoce kvalifikované, ovšem zatím poměrně neznámé věšt-
kyně Sáry, která projevila zájem otevřít si v našem časopise svou pravidelnou rubriku. Po 
dlouhých jednáních vám nyní konečně představujeme první díl této rubriky, která se po 
nějakou dobu bude v Klubovním hlasateli objevovat.

První várka otázek dorazila na email Klubovního hlasatele, my jsme je předali věštkyni Sáře 
a ta vyvěštila odpovědi. U některých otázek si tazatel přál zůstat v anonymitě, což jsme se 
rozhodli akceptovat. Své dotazy můžete průběžně posílat!

1 Tazatel: Drobek
„Ztratí letos Čáp opět v cizině svůj pas?“

Zdá se, že dotyčná osoba už trable podobného rázu někdy v minulosti byla nucena řešit, 
takže si již dává mnohem větší pozor. Je ale zřejmé, že při následující daleké cestě sehraje 
při ztrátě pasu, ke které dojde zhruba ve dvou třetinách putování, významnou roli cizo-
krajné zvíře. Vypadá to sice, že zmíněný dokument se nakonec najde, ale ona osoba bude 
velice litovat svých aktivit spojených s jistým druhem dopravních prostředků, které budou 
mít na ztrátě pasu svůj podíl viny.

2 Tazatel: Ilič
„Vyhraju letos na táboře konečně závěrečku?“

Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Šance jsou veliké, ale vidím několik pře-
kážek, které bude nutno překonat nebo ošálit. Zcela zjevný je zde fakt, že vítězství nebo 
prohru v závěrečné cestě zmíněné osoby hodně ovlivní jeden z táborových vedoucích. Šan-
ce na výhru se ovšem dost zvýší, pokud dotyčná osoba bude pravidelně onoho vedoucího 
(nebo vedoucí) zásobovat tatrankami.

3 Tazatel: Přeje si zůstat v anonymitě
„Má Anežka M. ve Sdružení nějakého nápadníka?“

Ano. Dokonce je jich více. Ale situace vypadá nepřehledně a není vůbec jasné, jak to 
dopadne. Je zde mnoho proměnných, které si sama slečna nejspíše ani neuvědomuje a 
dokonce zde vidím možný vliv nějakého čtyřnohého zvířete!
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Klubarka radíˇ
PRÁZDNINY S KLUBEM ASPOŇ NA CHVÍLI

Ať už vysvědčení dopadlo, 
jak dopadlo (doufáme ale, 
že žádný z klubařů s ním 
nemusí být nespokojen), 
prázdniny jsou bezevšeho 
tu. Dva měsíce, které máte 
pro sebe a víceméně je mů-
žete přizpůsobit svým nápa-
dům – samozřejmě kromě 
toho, že většinu z nás čeká 
nějaká ta rodinná dovole-
ná, babiččina chalupa nebo 
třeba stříhání ovcí (obecně 
nějaká pomoc doma). Dva 
měsíce jsou ale slušná doba 
na to, abyste si našli s ka-
marády z klubu společných 
pár dní a prožili je zajímavě 
a zábavně, pro změnu zase 
jinak než plněním úkolů do 
dlouhodobky. Klubařka vám 
přináší pár tipů, jak s nimi 
naložit. Třeba vás někte-
rý naláká k vyzkoušení, ale 
možná vás taky inspirují k 
nějaké vlastní akci.

Samozřejmě vyražte s klu-
bem někam ven. Podnikně-
te výpravu do lesů za měs-
tem, nejlépe i s přespáním 
pod stanem, plachtou nebo 
pod širákem, nebo vyražte 
ve více dnech do různých 
směrů, musíte-li být na ve-
čeři doma.

Vycestujte do nějakého 
většího města nedaleko va-

šeho bydliště a zahrajte si 
na pořádné turisty – foťá-
ky, pohledy, mapy, památ-
ky atd. Nebo zjistěte, kdy 
se v něm koná nějaká akce 
(nejlépe zdarma), koncert, 
představení či workshop a 
užijte si dávku kultury.

Vyzvěte kámoše na turnaj 
ve vašem oblíbeném spor-
tu. A když nikdo nepřijde, 
zahrajte si sami. Můžete 
zkusit taky nějaký netradič-
ní sport či hru – pro inspiraci 
doporučujeme knihy Miloše 
Zapletala kromě těch, 
které mají v názvu 
„deskové hry“.

Můžete se taky chodit 
koukat na lidi, kteří pracují, 
ale běžně je nevidíte, pro-
tože jste v pracovní dny do-
poledne ve škole. Ne proto, 
abyste se jim smáli, že ne-
mají prázdniny.

Posílejte pohledy. Domluv-
te se s kamarády, ať vašemu 
klubu pošlou pohled z místa, 
kam o prázdninách pojedou, 
a na oplátku jim také pošlete 
pohlednici odněkud, kam se 
vydáte na výpravu. Pohledy 
takto můžete sbírat i přes 
rok a založit si klubovní sbír-
ku. Třeba splníte i Bobříka 
uloupených míst! A pokud se 
vyznáte na internetu i v an-

gličtině, můžete zkusit www.
postcrossing.com.

Bohužel zde nemáme mís-
to na více tipů, ale nemusí to 
být překážkou: na www.iklu-
bovna.cz bude založeno vlák-
no, kam budeme moci my i 
vy přidávat jak své nápady, 
tak i již realizované podniky. 
Těšíme se na vaše komentáře!

-Drobek-



Nejbližší 
   akce

Tábor Bobří stopy Ukerewe
Termín: 19. 7. - 2. 8. 2014
Místo: Hrbov, louka
Cena: 2200,- Kč
Kontakt: stanislav.caban@spjf.cz, 
773 642 327 (Wapi)
Musí mi být: 7 - 15 let

1. Potlach na Muně
Termín: 20. 9. 2014
Místo: Muna, Mikulovice
Přesněji: Bývalý vojenský areál, 
táborové základna SPJF
Kontakt: jiri.kalina@spjf.cz
O co jde: Akce pro členy 
organizací Městečka 
neziskových organizací, tedy i 
členy SPJF; setkání s 
programem
Cena: Asi nic

Výroční oheň 
adamovských klubů
Termín: 26. - 28. 9. 2014
Místo: Srub Prasklý džbán
Přesněji: Ostrov na 
Dalešické přehradě
Kontakt: jmp@spjf.cz
O co jde: Zapálení 23. 
výročního ohně a akce se 
zálesáckým programem
Cena: Nic
Musí mi být: Je to jedno

Tábor Bobří stopy Dobyvatelé vesmíru
Termín: 14. - 25. 7. 2014
Místo: Pikárec
Cena: 2100,- Kč
Kontakt: radim.kejik@spjf.cz, 723 910 085 (Rolf)
Musí mi být: 8 - 16 let


