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

372. KBS Bílí tygři, Tachov se hlásí
Ahoj Čápe a všichni z redakce! Po delší 

době vám zase píšu dopis. Od té doby, co 
jsem vám naposledy psal, uplynulo hodně 
času a taky se událo hodně věcí. 

Na začátku prázdnin, 11. července, jsme 
uspořádali soutěž, kterou jsme nazvali 
„Vlaštovkiáda“. Přestože přišli jen 3 soutě-
žící, hodnotím tuto soutěž jako velice pove-
denou. Pro soutěžící byly připraveny nejen 
diplomy, ale pro nejlepší dokonce medaile. 

Od 21. do 27. července probíhal náš klu-
bovní letní příměstský tábor. Letos jsme se 
vydali na cestu kolem světa. Navštívili jsme 
Evropu, Asii, Afriku, Severní i Jižní Ameriku 
a skončili jsme opět v Evropě. 

Od pátku jsme již nebyli v Tachově, naplá-
novali jsme si třídenní výlet. My tři - Vingl, On-
dra a Adam jsme odjeli vlakem z tachovského 
nádraží směr zastávka Mrázov, dojeli jsme v 9 
hodin a vyrazili pěšky 3 km směr Betlém. Tá-
bor jsme si užili - to je nejdůležitější. 

Tak a studnice dobrých zpráv je vyčerpá-
na, bohužel mám i jednu špatnou zprávu. 
Od září nastupuji do SŠ v Mostě, proto ne-
bude náš klub v příštích letech moc aktivní.  
Došli jsme k závěru, že nejlepší bude, když 
se budeme scházet jen při přiléžitostných 
akcích. Já se budu snažit být aktivní člen 
SPJF, až se v Mostě rozkoukám, budu se sna-
žit jezdit na akce SPJF.

To je od nás v tomto dopise vše. Za náš 
klub  se s vámi loučí Vingl a Ondra.

366. KBS Chytří Machři, Český Těšín se 
hlásí

Ahoj Čápe, jsem rád, že jsem se konečně 
dostal k tomu ti napsat. Jak vidíš píšu sám. 
Ano, hned ti to vysvětlím. 

Konečně jsem přijal nějaké členy. Jsou 
to tři chlapci, jenomže Mišel odešla z klu-
bu. Mrzí mě to. Ona samozřejmě nechtěla, 
ale její rodiče jí to zakázali ze dvou důvodů. 
První je ten, že jsme samí chlapci a ona by 
tam byla jediná holka. Druhý důvod je, že 
budeme mít v zimě sídlo v Českém Těšíně. 
Nevím, proč by tam se mnou nemohla jet, 
ale myslím si, že si její rodiče myslí, že nej-
sem zodpovědný. Trošku je to pravda.

Stala se velká změna. Můj tatínek pro 
hodně členů zakázal, abychom se scházeli u 
nás doma. Tím pádem se budeme scházet u 
nás na zahradě v altánku, ale v zimě právě u 
bratří Černých, které jsem přijal.

Je to malý Mates, zanedlouho mu bude 9 
let, a jeho bratr Marek, který je o rok a půl 
starší. Další člen je můj dlouholetý přítel Filip. 
Má ulovené i nějaké bobříky, bude mu 16 let. 

Minulou neděli jsem byl s bratry Černými 
na kratičké výpravě, ale připletl se k nám 
jeden kluk. Znám ho již od dětství, jmenuje 
se Petr. Mezi mnou a Petrem došlo ke spo-
ru, ale tuto neděli jsme se usmířili a řekl mi 
upřímně, že by chtěl také do klubu.

Chtěl bych poprosit o podrobná pravidla 
těch soutěží v roce 2014, děkuji, že mi posí-
láš časopisy a letáky. Brzy se ozvi, Jura.
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VELKÁ SOUTĚŽ  NA ŘÍ JEN

Klubarskéˇ Velká říjnová soutěž 
bude trochu netradič-

ní. Odtartuje již 1. října a jejím 
cílem bude stát se starostou. Ano, nic 
takového tady ještě nebylo!

Jak bude vše probíhat? Velice jedno-
duše. Celá měsíční hra bude simulovat 
skutečné volby, probíhající právě nyní 
všude venku. Pokud jste si někdy chtěli 
vyzkoušet předvolební souboj na vlast-
ní kůži, právě teď máte možnost.

Harmonogram soutěže:
Od 1. do 5. října se musí všichni zá-

jemci stihnout přihlásit. Učiní tak vypl-
něním formuláře, který bude přístupný 
na webu www.iklubovna.cz/zony/volby 
a jeho odesláním Ministerstvu vnitra 
(email klubovni.hlasatel@spjf.cz).

Od 5. do 19. října budou všichni za-
registrovaní kandidáti moci provádět 
předvolební kampaň. Jednotlivé formy 
kampaně jsou nastíněny v seznamu 
níže, každá z úspěšných akcí v rámci 
kampaně bude pro kandidáta zname-
nat zisk bodů. Body hrají klíčovou roli 
pro následné zvolení.

Od 20. do 29. října se budou konat 
volby. Jejich forma bude pro naše úče-
ly mírně poupravena, a to tak, že ka-
ždý kandidát si bude sám sbírat hlasy 
pro svou osobu. To znamená, že bude 
sbírat podpisy lidí na speciální volební 
arch nebo získávat jejich podporu jinak 
(viz podrobná pravidla na webu). Po-
čet získaných hlasů bude opět bodově 
ohodnocen.

30. - 31. října (do 12:00) je čas na do-
ručení veškerých písemností na Minis-
tertsvo vnitra (na email klubovni.hla-
satel@spjf.cz nebo adresu redakce). 
Poslední říjnový den budou z dosaže-
ných bodů vyhlášeny výsledky a všich-
ni se dozví, kdo se stal starostou! Další 
v pořadí obsadí volná místa náměstků 
a poradců v čele města.

Tento článek nepřináší podrobná 
pravidla hry, ty hledejte na již zmíně-
ném webu www.iklubovna.cz/zony/
volby. Tam se do konce října objeví vše 

potřebné, bude tam mož-
nost diskutovat, pokládat 

dotazy atd.

Některé z forem vedení předvolební kampaně:

• Propagační leták (1 - 5 bodů)
• Propagační článek do novin  

(1 - 10 bodů)
• Billboard (5 - 15 bodů)
• Propagační video (5 - 20 bodů)
• Tisková konference (10 - 25 bodů)
• PR akce (1 - 25 bodů)
• A další. Kandidáti si mohou vymýšlet i vlast-

ní způsoby propagace.

-Připravil Sova-
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MOHLO BY  VÁS ZA J ÍMAT

Nová rubrika GRIL
V příštím čísle odstartuje další nová rubri-

ka s názvem GRIL. V rámci ní vám v každém 
čísle Hlasatele představíme rozhovor s jed-
ním zajímavým člověkem. 

Aby to nebylo tak jednostranné, každý 
z vás může na email klubovni.hlasatel@
spjf.cz napsat, s kým by si přál, abychom 
udělali rozhovor. My vám v rámci možnos-
tí vyhovíme a danou osobu vyzpovídáme.

Přijímáme příspěvky
Myslíte si, že psát články, povídky nebo 

cokoliv vtipného nebo jinak zajímavého mů-
žou do Klubovního hlasatele jen vyvolení? 

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

Pokud shledáme, že je to dobré, v Hlasa-
teli to otiskneme!

Listopad a WatchMe!
V listopadu se můžete těšit na další velkou 

soutěž. Tentokrát po vzoru ReadMe půjde o 
filmovou soutěž. Takže filmoví fandové - na-
žhavte drátky a sledujte Klubovní hlasatel 
nebo iKlubovnu. Bude to stát za to!

Seznam akcí SPJF
Máte s klubem, oddílem nebo jen tak 

sami v plánu uspořádat v příštím kalen-
dářním roce nějakou zajímavou akci pro 
ostatní? 

Pokud ano, pošlete nám o ní informace a 
my ji zveřejníme v tištěném seznamu akcí, 
který vyjde na konci roku 2014 a dostane 
se ke všem členům SPJF a nejen těm.

Informace musí obsahovat: název akce, 
termín, krátký popis, místo konání a pořa-
datele. To vše posílejte na email klubovni.
hlasatel@spjf.cz. 

Dlouhodobá hra
Ptáte se, kdy bude nová dlouhodobka? Je 

vám divné, že jste o ní ještě nic neslyšeli? 
Letos vyzkoušíme úplně nový model, to 

znamená, že během podzimu budete mít 
všichni možnost zúčastnit se několika vel-
kých soutěží (viz Volby a WatchMe) a klasická 
dlouhodobka, tak jak ji znáte, začne 1. ledna 
2015 a potrvá do konce května. Bude tak 
mnohem antenzivnější a zvítězit v ní už ne-
bude vyžadovat takovou výdrž :)

Pracovní tábor a Karavana snů
Na začátku léta se uskutečnil pracovní tá-

bor na základně Muna v Mikulovicích, který 
nesl název Souostroví Muna. Mimo pracovní 
náplň (foto viz www.iklubovna.cz) jsme opět 
provětrali malovaný karavan v rámci Dnů 
Mikulovic, kde karavan reprezentoval nejen 
SPJF, ale také Městečko neziskových organi-
zací na Muně. Na snímku vpravo můžete vi-
dět Drobka v akci.
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ˇTÁBOR BOBRÍ

Prosluněná louka mezi 
Brzkovem a Hrbovem letos 
už pošesté přivítala tábor-
níky Bobří stopy na táboře 
věnovaném dlouhodobé 
hře, tentokrát s názvem 
Ukerewe.

Vše začalo stavěčkou už o 
několik dní dříve, táborníci a 
vedoucí, kterých bylo letos 
15+5, se ale v plném počtu 
sjeli až v sobotu 19. červen-
ce, kdy tábor slavnostním 
ohněm doopravdy začal. 

V neděli ráno byla za po-
křiku Bobří stopy slavnostně 
vztyčena vlajka České re-
publiky a po odchodu sta-
věčky se rozběhl táborový 
život. Táborníci byli rozdě-
leni do tří družinek (Gwara 

gwara, Waka waka a Ula 
ula) a začali soupeřit v obje-
vování bájného města, oplý-
vajícího zlatem a drahým ka-
mením, které objevil David 
Livingstone a jehož polohu 
těsně před svou smrtí těmto 
třem skupinám prozradil.

Cesta k bájnému městu 
byla cestovatelům zpostřed-
kována na velké mapě, po 
které se každá družina za 

získané body mohla pohy-
bovat. Byla známa poloha 
města, ovšem nebylo zná-
mo široké okolí. Po cestě se 
proto objevovaly nečekané 
překážky, úkoly a políčka 
byla různě drahá podle ná-
ročnosti terénu.

Hry, které vyplnily většinu 
táborového času, napodobo-
valy skutečná dobrodružství 
při cestě přes africký konti-
nent. Družiny musely napří-
klad připravit chutný pokrm 
pro místního náčelníka, kte-
rý brání v dalším průchodu, 
vyrobit si zbraně a vydat se 
na lov tropických zvířat, pro-
kázat jejich teoretickou zna-
lost nebo prokázat geografic-
kou znalost Afriky při stavbě 
velké skládačky.

V polovině tábora se 
uskutečnil dvoudenní výlet 
do malebného kraje řeky 

Termín: 19. 7. - 2. 8. 2014
Lokalita: Brzkov/Hrbov
Vedení: Wapi, Sova, Anežka, 
Píďa, Hruška

Na přepad jsme byli připraveni, ale nestačilo to.

Běh pro Ulčovky stylově ve Foglarově Sluneční zátoce.
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STOPY 
Sázavy. Dojeli jsme do měs-
tečka Ledeč nad Sázavou, 
prohlédli si zdejší hrad a vy-
dali se proti proudu Sázavy.  
Odpoledne jsme dorazili do 
Sluneční zátoky, na místo 
legendárního tábořiště Ja-
roslava Foglara. Vykoupali 
jsme se a zahráli si Boj o ul-
čovky na stejném místě, kde 
své hry kdysi hrávali skuteč-
ní Hoši od Bobří řeky.

Utábořili jsme se na krás-
ném místě nad řekou a ráno 
pokračovali ke Stvořidlům, 
které nás zdržely několik ho-
din. Odjezd ze Smrčné ještě 
neznamenal konec výpravy, 
čekala nás jednak kofola v 
Havlíčkově Brodě a druhak 

cesta z Kamenné do tábora.
Nezbytnou součástí tá-

borového života byly sa-
mozřejmě sportovní hrátky. 
Uskutečnil se velký turnaj v 
lakrosu a v ringu. Velké po-

pularitě se těšil 
také fotbalový 
zápas Brzkov - 
Hrbov, ve kterém 
letos po Sovově 
brance zvítězil 
Hrbov 1:0.

P ř í j e m n ý m 
osvěžením v par-
ných dnech bylo 
koupání v rybní-
ce Vampoláku, 
méně příjemnou 
součástí tábora 
se stala letos ve-
lice oblíbená ba-
henní bitva.

Možnost pro-
kázat své osobní 

kvality měl každý táborník 
v tzv. Zkouškách dospělosti. 
Třístupňové zkoušky, roz-
členěné do šesti kategorií 
(Tábornictví, Znalec přírody, 
Zdatnost, Uzly, Zdravověda 
a Noční výzva), bylo možno 
plnit celý tábor a za každý 
splněný stupeň obdržel tá-
borník jeden originální zub 
na náhrdelník.

Po doputování do bájné-
ho města následovala pro 
všechny družiny závěrečná 
cesta, která je zavedla do 
zříceniny hradu Ronov, kde 
vítězná družina Gwara gwa-
ra objevila talisman, umož-
ňující ovládnutí bájného 
města a také něco na zub.

V sobotu se hrálo a zpíva-
lo až do rána a v neděli jsme 
se po stažení vlajky rozjeli 
do svých domovů.

-Text a foto Sova-

Koupání na Stvořidlech jsme nemohli vynechat.

Očihi loví africkou faunu. Neúspěšně.
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TÁBOR BOBRÍ
STOPY

ˇ
Termín: 14. - 25. 7. 2014
Lokalita: Pikárec
Vedení: Rolf, Láďa, Čip, Bafon, Any, Žluťas, Margi

V pondělí 14. července při-
jíždí vlakem z Brna do Křiža-
nova početná patnáctičlen-
ná výprava, která následně 
využívá kyvadlové dopravy 
dopravní společnosti ŽĎÁR 
a vystupuje ve vesnici Vyso-
činy za rok 2008. Jak už to 
každým rokem bývá, vyvr-
cholením prvního dne kro-
mě kontroly vší a zkasírování 
účastníků byl podvečerní se-
znamovací špekáček. A no-
vými tvářemi byla hned pěti-
ce táborníků, přijíždějících k 
rybníku Kuchyně poprvé. 

Na pátek 18. července 
připadl celodenní výlet a tak 
se po Přibyslavi, Havlíčkově 
Brodě či Brtnici vydáváme 
do dalšího pro nás nepozna-
ného a neznámého města 
na Vysočině – tentokrát do-
šla řada na Humpolec.

Vlakem jedeme z Křiža-
nova přes Žďár do Brodu a 
pak přesedáme na osobák, 
který nás dovezl až do měs-
tečka proslaveného z filmu 
Marečku, podejte mi pero!, 
kde zazněla věta „Hliník se 
odstěhoval do Humpolce!“. 

V okolí Horního náměstí 
a přilehlých uličkách čeká 
naše skupinky nejen po-

znávací a pátrací hra. Každý 
uvítal i hromadný rozchod a 
malé občerstvení, ovšem hi-
tem se stala vyhlídka z věže 
kostela sv. Mikuláše. Celé 
městečko jsme měli jako na 
dlani, a co více - z lesů vy-
kukovaly hradby a věž zříce-

niny Orlík, na který jsme se 
následně také vydali. 

Na programu nechyběl 
ani tradiční výlet do Morav-
ce, kde si všichni nakoupili 
zásoby brambůrek, ledňáč-
ků, oplatků a jiných dobrot. 
V místním parku nás čeká 
několik her, z nichž nejvíce 
zábavná a napínavá byla „Tik 
tak bum“, obohacená kromě 

českých slov také o sloven-
ská a polská. Po několikáté 
byl opět překonán rekord 
lidí v telefonní budce, tento-
kráte pojmula celkem 22 lidí 
a to už by se tedy konečně 
mohl ozvat pan Guiness!

Očekávaným zpestřením 

a vrcholem sportovního dne 
se stalo fotbalové utkání 
mezi výběrem složených z 
rodáků Čech a Moravy. Zá-
pas trvající 2 × 20 minut sle-
dovalo vyprodané hlediště a 
za zvuku tam-tamů byla k vi-
dění napínavá podívaná. Rol-
fův gól hlavičkou od půlky, či 
Ambova branka z rohového 
kopu by se jistě neztratily ani 

Tábor Dobyvatelé vesmíru v celé své kráse.
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na právě ukončeném Mist-
rovství světa v Brazílii.

Úterní večer patřil finiši 
celotáborové hry, ve kte-
ré mohly skupinky využít 

poslední nashromážděné 
body a zvrátit tak situaci na 
vesmírné mapě. Již tradičně 
za tmy při svitu petrolejky 
se rozhodovalo o tom, kdo 
nakonec zítra na závěrečce 
bude začínat. Zbývalo již jen 
sbalit batohy s potravinami 
a výbavou a před zítřkem se 
pořádně vyspat.

Budíček v pět hodin ráno, 
poslední přípravy a odjezd 
autobusem do Velkého Me-
ziříčí. Zde nám potom jel dál-
kový spoj Znojmo – Pardubi-

ce a my vysedáme někde za 
polovinou cesty ve vesničce 
Nasavrky, někde uprostřed 
Železných hor, kam jsme se 
z našeho tábora vydali vůbec 
poprvé. Na návsi doplňuje-
me zbytky zásob u Vietnam-
ce a poté již vedoucí odchází 
na závěrečnou trasu. 

Po modré turistické znač-
ce vyrážíme směrem na 
Českou Lhotici, kde první 
stanoviště na rozhledně 
Boika obsadila Any. Keltské 
oppidum, stanoviště číslo 
dvě. Zde nemohl být nikdo 
jiný, než vykopávačka mrtvol 
Margi. Dále se trasa ubírala 
po modrém značení kolem 
Křižanovické přehrady, kde u 
jednoho ze srubů stojících na 
jejím břehu čekala naše pát-
rače šifra, která je zavedla do 
5 km vzdáleného Bojanova, 
kde se před místním kultur-
ním domem rozprostíral sám 
Čip. Za vodní nádrží 
Seč II čekal poté 
na předposledním 
stanovišti Láďa. 
Do cíle to odtud 
byl jen kousek. 
Vylézt na Markovu 
skálu a pak hurá 
ke zřícenině hradu 
Oheb. 

Když se duše i oči nabaži-
ly, bylo potřeba také dopřát 
dalším částem těla, zejména 
pak po 18 km dlouhém pu-
tování vyhladovělému žalud-
ku. . Dlouhý den nám končí 
noclehem na pláži Sečské 
přehrady pod hvězdami.

Čtvrteční večer patřil zá-
věrečnému táborovému 
ohni, který slavnostně za-
pálily Alenka a Maruška. 
Ohnivcem se stal Vánočka, 
který během závěrečky tá-
bořiště hlídal a vrchol pago-
dy ozdobil létajícím talířem 
mimozemšťanů. 

Kromě hudebního dopro-
vodu na kytaru, o který se 
starala Margi, bylo prone-
seno několik slov, zejména 
vyhodnocení záverečky i ce-
lého tábora. Táborníci byli 
odměněni věcnými dary a 
pamětními listy. 

-Text a foto Rolf-

Pane Guinessi, 22!

 Vedení tábora po použití Vanishe.
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Co to je klub?
Je to skupina nejméně tří kluků a holek, 

kteří se rozhodnou prožívat spolu dobro-
družství, mít vlastní tajemství, zvyky a pra-
vidla a chtějí stále zlepšovat své schopnosti. 
Každý klub má svůj název, znak nebo i vlajku, 
kroniku či web, zvyky, místa a tradice. Správ-
ný klub má také svoji klubovnu - místnost, ve 
které pořádá své pravidelné schůzky.

Co je třeba k založení klubu?
Potřeba je, abyste byli nejméně tři kama-

rádi mladší než 18 let. Pokud jste jenom je-
den nebo dva, vytrvejte ve hledání dobrého 
kamaráda do party. Starší kamarád (které-
mu je 18 nebo víc) se může stát patronem 
vašeho klubu. A hlavně by vám neměla chy-
bět chuť klub založit a společně podnikat 
schůzky a výpravy plné zážitků.

Jaký typ klubu si můžeme vybrat?
Kluby se dělí na tři skupiny podle toho, co 

je v činnosti nejvíce baví:
• Klub Bobří stopy (KBS):

Členové těchto klubů se zajímají o přírodu, 
rádi vyráží na výpravy do lesů, luk či hor, čtou 
dobrodružné knihy, táboří 
v divočině a hrají různé hry. 
Jsou velice podnikaví – stále 
vymýšlejí zajímavé akce a 
činnosti pro svůj klub.
• Bratrstvo talismanu (BT):

Kluci a holky, kteří jsou 
členy těchto klubů, mají 
rádi záhady, pátrání po sto-
pách neobjasněných udá-
lostí, staré opuštěné bu-

dovy a spletité uličky. Čtou sci-fi či fantasy 
knihy nebo sledují seriály a filmy v tomto 
duchu.

• Akční tým (AT):
Jak název napovídá, akční klubaři pořád 

něco podnikají, milují pohyb a snaží se být 
nejrychlejší a nejschopnější. Pouští se do 
věcí jako parkour, airsoft nebo paintball a 
nic pro ně není dost rychlé či vysoké.

Podle toho, jaký typ klubu si vyberete, 
také získáte svého stovkaře, neboli člověka 
ze štábu klubů, který vám bude odpovídat 
na vaše hlášení o činnosti.

A jak se bude náš klub jmenovat?
Výběr vhodného názvu je na vás. Název 
klubu by měl vyjadřovat něco z vašich spo-
lečných zájmů nebo cílů, oblíbené klubov-
ní místo nebo knihu, erbovní zvíře či rost-
linu... Zkuste se vyhnout názvům slavných 
klubů (třeba Rychlé šípy - je lepší vymyslet 
svůj originální název). Nehodí se pojmeno-
vat klub podle něčeho, co se může změnit, 
například kdybyste se jmenovali Odvážná 

čtyřka podle čtyř členů v 
klubu - co když někoho 
přijmete, nebo klub někdo 
opustí? Název by také ne-
měl být vulgární nebo příliš 
agresivní, jako „Zabijáci“. 
Můžete mít později potíž 
přesvědčit někoho o svých 
dobrých úmyslech. Po-
kud máte problém vybrat, 
může každý člen klubu do 

Klubarka radíˇ
ZAKLÁDÁME KLUB A HLÁSÍME SE REDAKCI
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příštího setkání připravit několik návrhů a 
pak o nich hlasovat.

Přihláška do SPJF a štábu klubů
1. Registrace na Iklubovně

Sejděte se u internetu – třeba ve škole, v 
knihovně, nebo u někoho z vás doma. Po-
dobně, jako jste si sami vytvořili osobní účet 
na Iklubovně, můžete také vytvořit profil 
svému klubu na adrese www.iklubovna.cz/
kluby/zalozit-klub. Tím nás nejen upozorní-
te na to, že existujete, ale také se vám ozve-
me zpět na uvedený e-mail zakládajícího 
člena s informacemi o přihlášce. Ty si ale 
můžete přečíst rovnou zde! Registrací klubu 
získáte svou vlastní klubovní stránku, kam 
můžete vkládat fotky a kronikové zápisy.

2. Napište přihlášku
Pro dokončení vašeho přijetí mezi kluby, 

týmy, nebo bratrstva potřebujeme potvrze-
ní, že váš klub skutečně existuje. Stačí poslat 
přihlášku, buď e-mailem, nebo poštou. Pa-
pírové přihlášky jsou podle nás lepší - může-
te je vyzdobit a vybarvit podle libosti a máte 
jistotu, že je to naprostý originál a nikdo ne-
může vytvořit stejný.

Přihlášku můžete uvést třeba větou „Při-
hlašujeme se mezi kluby Bobří stopy/Bra-
trstva talismanu/Akční týmy“. Ať už zvolíte 
elektronickou nebo klasickou poštu, vaše při-
hláška musí obsahovat: Název klubu, datum 
vzniku, zvolený typ klubu, dopisovací adresu 
klubu, seznam členů s údaji: jméno, příjme-
ní, adresa, datum narození a podpis (můžete 
přidat i kontakt). Klidně nám napište i něco o 
každém z vás, jací jste, co vás baví...

Od členů klubů nebudeme vybírat žádné 
příspěvky, také předplatné Hlasatele a Bobří 
stopy je pro kluby zdarma.

3. Odešlete přihlášku!
A to buď e-mailem na kbs@spjf.cz nebo 

poštou na adresu Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara, P. O. BOX 245, Brno 65845. A je to!

Klubovní hlášení neboli depeše
Každý klub by měl nejméně jednou za dva 

měsíce poslat do naší redakce hlášení o své 
činnosti, klidně ale posílejte dopisy třeba 
každý měsíc, budeme rádi. Na vaše hlášení 
bude odpovídat takzvaný stovkař, který má 
na starost váš typ klubu (KBS, BT nebo AT). 
Ve své odpovědi vám mimo jiné může pora-
dit nebo pomoci, bude-li třeba.

Jak by měla depeše vypadat? Každý do-
pis by měl začínat celým názvem vašeho 
klubu (i s číslem) a datem napsání. Když 
budete přidávat na začátek i 
vaši adresu, bude to jedi-
ně dobře - můžeme vám 
odpovědět rychleji. Do 
hlášení napište, co jste za 
uplynulou dobu zažili, co 
plánuje-
te, novin-
ky ve vašem 
klubu, problémy 
i žádosti či dotazy 
na redakci... Může-
te přidat i své příspěvky 
do časopisu - obrázek, 
komix, vtipná či napí-
navá povídka, nebo i 
vlastní zážitek. Pokud 
se vám dílo povede 
a budeme mít místo, 
otiskneme jej v Klubov-
ním hlasateli nebo v Bob-
ří stopě. Stejně tak vždy 
vybíráme do Hlasatele 
zajímavé úryvky z vašich 
hlášení, příště můžete 
být slavní právě vy.

-Drobek- 
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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 představujeme druhý díl této rubriky, která se po nějakou 
dobu bude v Klubovním hlasateli objevovat.

Během prázdnin byla emailová schránka Klubovního hlasatele doslova zahlcena všemožný-
mi dotazy a otízkami na Sáru. My jsme byli nuceni z tohoto kvanta žádostí vybrat pouze tři, 
které jsme Sáře předali a nyní se dočkají odpovědi.

1 Tazatel: Drobek
„Letos se uskutečnila ve Sdružení řada svateb. Kdo bude další na řadě? Budu to 
už konečně já?“

Tazatelku musím zklamat. Další na řadě nebude, a to ani zdaleka. Má to především dva 
důvody. Zaprvé se se svým velkým dnem vytasí v nejbližších měsících ještě dva páry, o 
kterých by to nikdo z nás v tuto chvíli neřekl. O těchto dvou veselkách se bude ve Sdružení 
ještě dlouho vyprávět. Zadruhé svatba dotyčné je úzce spojena s dokončením stavby jisté 
základny v Jeseníkách, což je samo o sobě v nedohlednu.

2 Tazatel: Romain
„Dá si už konečně Píďa moji smaženou placku?“

Vidím, že neúspěšné pokusy dvořit se této dívce spadají daleko do historie. Musím konsta-
tovat, že to vypadá, že s nabídkou smažené placky již mladý muž zřejmě nabídl to nejlepší, 
co má k dispozici, tudíž neexistuje reálný důvod, proč by měl někdy v budoucnu zazna-
menat výraznější úspěch. Dotyčná slečna si také uvědomuje, že smažená placka zdaleka 
nedosahuje její ceny, proto by případní nápadníci měli zvýšit laťku.

3 Tazatel: Přeje si zůstat v anonymitě
„Je Hruška k mání a mám u ní nějakou šanci?“

Zmíněná slečna aktuálně není zadaná, ikdyž to vypadá, že si na někoho myslí. Pro chlapce 
mám ale dobrou zprávu - pokud zapracuje na svých kulinářských dovednostech a bude 
ochoten zaplést se s učitelskou rodinou, má slušnou šanci.
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Našláplé recenze

Není náhoda, že první kniha v této staro-
nové rubrice je od Miloše Zapletala. Řada z 
vás už o něm nepochybně slyšela a dokonce i 
něco od něj četla. Jenže tentokrát bude řeč o 
titulu, který je určen hlavně stopařům a vůbec 
lidem, co by rádi zažívali 
různá dobrodružství a ne-
mají kolem sebe početný 
klub, nejvýše jednoho 
dobrého kamaráda.

Ale abych se v tom ne-
ztratil... Jedná se o jednu 
jednu z nejlepších knih, 
co znám. Poprvé jsem ji 
otevřel ve třinácti a úpl-
ně mě nadchla a vtáhla 
do sebe. Hned v úvodu 
jsem byl poučen, že Vý-
pravy za dobrodružstvím 
nemůžu číst jako román 
– stránku za stránkou. 
Není k tomu ani určena. 
Koneckonců 350 stran 
velkého formátu mluví 
za sebe. Přesto jsem jí lis-
toval velmi často a namátkou si četl jednotli-
vé články tak dlouho, dokud jsem ji nepřečetl 
celou. Spoustu článků jsem si pak i přepsal 
do Bobřího zápisníku. Ale pořád jsem jaksi 
neřekl, o co vlastně jde, že?

Kniha je rozdělena do šesti částí, podle 
ročních období, kdy se hodláte vydat na vaši 
objevitelskou cestu. K jaru, létu, podzimu a 
zimě se přidává ještě předjaří a babí léto. Ka-
ždá část má pak pět kapitol, které jsou téma-
ticky zaměřeny. Zmínil jsem se tedy, že tu jde 
o jakési náměty na výpravy. Je to tak.

 Autor nám nabízí tajuplné cesty do země 
nikoho, do zšeřelých ulic cizího města, za 
pravěkými zkamenělinami, nebo po kole-
jích, které se táhnou až k obzoru. Každá z 
těchto výprav představuje jednu kapitolu. 

V jednotlivých člán-
cích pak najdeme 
poutavý popis toho, 
co nás může čekat, 
čeho si jako správ-
ní objevitelé máme 
všímat a čtivé prak-
tické rady, co cestou 
podniknout. Kupří-
kladu dodnes bych 
dokázal zpaměti 
odvykládat recept 
na českou verzi se-
ve ro a m e r i c ké h o 
„pemmikanu“. To je 
výborný zdroj kon-
centrované energie, 
cestovní jídlo, které 
jsem znal pouze z 
dobrodružných knih 

o amerických indiánech.
Ale co bych vám to popisoval, sáhněte po 

knize sami a uvidíte. Jestli vás text dopro-
vázený krásnými Čermákovými ilustracemi 
nechytne a nepřiměje vydat se na výpravu 
(ať už na lyžích, do džungle, do mlhy, nebo 
na Robinsonův ostrov – a teď cituju názvy 
kapitol), pak v sobě nemáte kouska dobro-
družného ducha.
Miloš Zapletal: Výpravy za dobrodružstvím
Knižní klub, 2009, cena: 399,- Kč

Miloš Zapletal: Výpravy za dobrodružstvím

-Čiki-
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Va n d r o v n í k

Na první výpravu s touto novou rubrikou 
vyražme do Plzeňského kraje, konkrétně do 
okolí Hracholuské přehrady a tamní lokálky.

Ta začíná ve stanici Pňovany (což je zastáv-
ka na hlavní trati z Plzně do Chebu) a vine se 
dalších 24 kilometrů do obce Bezdružice. Pro 
vychutnání si bezprostředních krás této trati 
si ji doporučuji aspoň v jednom směru projet 
celou. Pokud nejste přímo odtud, určitě vás 
zaujmou už jen názvy stanic. Jak vznikly např. 
názvy Blahousty, Trpísty či Cebiv?

Hned na začátku vlak přejede přes že-
lezniční most nad řekou Mže, respektive 
přehradou Hracholusky. Jeho výška až pod 
hladinu je 47 metrů a jde o architektonicky 
velice vydařené dílo. 

Po projetí lo-
kálky a výstu-
pu ve stanici 
Bezdružice se 
nabízí prohlíd-
ka místního 
železničního 
muzea, kte-
ré vytvořili a 
spravují želez-
niční nadšenci. 
A je to vidět. 
Nádraží se nachází v bývalé dřevěné želez-
niční stodole, neoplývá množstvím místa, 
ale nabízí skvělé exponáty a poutavý výklad.

V Bezdružicích dále stojí za návštěvu míst-
ní zámek, který bdí nad městem a je domo-
vem Galerii moderního sklářského umění.

Z Bezdružic se můžeme vydat po žluté 
značce do Konstantinových lázní, malebné-
ho malého lázeňského městečka se sirnato-
-železitými prameny. Žlutá dále pokračuje 
přes Hradišťský vrch krásnou přírodou až ke 
zřícenině hradu Gutštejn. Ten je skutečnou 
perlou a jeho návštěva skutečně stojí za to, 
koneckonců je to prý jedno z nejromantič-
tějších míst u nás!

Od zříceniny je nejlepší vydat se po čer-
vené značce údolím potoka Hadovka k že-
lezniční zastávce Strahov. Pokud se vydáte 
lokálkou zpět do Pňovan, můžete po cestě 
pozorovat několik zrušených vleček a dal-
ších post-železničních monumentů.

Z Pňovan máte dále skvělou možnost po-
kračovat do údolí Hracholuské přehrady, o 
té ale bude až některý další díl této rubriky.

-Připravil Sova-

BEZDRUŽICKÁ LOKÁLKA A OKOLÍ
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FOT K A 
S  B U B L I N O U

Konečně je tady další fotka s bubli-
nou a tentokrát se na vás šklebí rov-
nou táborový vedoucí Wapi!

Napište nám na email klubovni.hla-
satel@spjf.cz do 10. října co nejvtip-
nější a nejtrefnější komentář, který by 
se hodil do prázdné bubliny na foto-
grafii vedle.

Ten opravdu nejlepší v příštím čísle 
zveřejníme a autor obdrží jeden bod 
do mini bodování, které v této rubri-
ce v příštím čísle odstartuje.

Stejným způsobem můžete poslat 
i vtipnou fotografii, která se zde pak 
může objevit.

Autor dnešní fotografie: Martin 
Vérteši - Sova.

Sleva na veškeré jízdné u ČD

SPJF je členem České rady dětí a mláde-
že (ČRDM), které se podařilo vyjednat pro 
všechny své členy (a tedy i členy SPJF) jedi-
nečnou slevu na veškeré jízdenky.

Aktuální sleva činí 5% a je ji možné uplat-
nit i na již zlevněné jízdné. Přitom čím více 
tuto nabídku budeme využívat, tím se bude 
sleva zvyšovat! Místenky je navíc možné na-
kupovat zcela zdarma.

Jak na to? Jízdenky je potřeba nakupovat 
z eshopu ČD přes speciální profil ČRDM. 
Přihlašovací údaje může získat každý z vás, 
stačí si o ně napsat na milos.vraspir@spjf.cz.

Při nákupu jízdenek stačí jen uvést jmé-
no pověřené osoby (tedy osoby, která 
bude přítomna kontrole lístků ve vlaku) a 

číslo jejího libovolného dokladu (lze použít 
i In Kartu). Nikdy však neměňte údaje účtu 
ČRDM jako takového.

Dalšími kroky spolupráce ČRDM a ČD 
je sleva pro všechny držitele karet vydá-
vaných ČRDM (tedy jak karet EYCA, tak i 
všech členských karet – i těch pro starší 30 
let!) na pořízení In Karty ČD, a dále mož-
nost pořídit členské ČRDM In Karty (s po-
tenciální slevou až 75%). 

Jakmile budou tyto další kroky dohodnu-
ty, bude nás ČRDM o konkrétních podmín-
kách a možnostech informovat. Rozhodně 
ale platí, že čím více budeme všichni využí-
vat nákupu jízdenek přes společný účet, tím 
budou další kroky uskutečněny dříve a tím 
budou podmínky ze strany ČD zajímavější!

JEDINEČNÁ NABÍDKA PRO ČLENY SPJF



Nejbližší 
   akce

Barevný podzim na Muně
Termín: 17. - 19. 10. 2014
Místo: Muna, Mikulovice
Cena: 50,- Kč
Kontakt: martin.vertesi@seznam.cz
605 385 250 (Sova)
O co jde: Podzimní radovánky 
a trocha práce na základně

Stínadelské setkání 
a Retroléto
Termín: 10. - 12. 10. 2014
Místo: Tábor
Kontakt: anna.hagarova@seznam.cz,

katerina.sloupova@spjf.cz

O co jde: Potáborové setkání 
nejen klubařů spojené se stína-
delskou hrou
Cena: Bude upřesněno
Musí mi být: do 16 let

Podzimní vandr
Termín: 24. - 26. 10. 2014
Místo: Zatím tajné
Přesněji: Čáp zatím neví, 
kam se půjde, takže nám 
to ani nemůže říct
Kontakt: jiri.kalina@spjf.cz
O co jde: Podzimní vandr 
do podzimní přírody

Cena: Bude upřesněno
Musí mi být: Musíš být 
shledán způsobilým

Výprava za krásami Sudet
Termín: 31. 10. - 2. 11. 2014
Místo: Základna Muna v Mikulovicích a okolí
O co jde: Ze základny vyrazíme na výpravu do česko-polské-
ho příhraničí, plného čekajících dobrodružství
Kontakt: martin.vertesi@seznam.cz, 605 385 250 (Sova)


