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Romain na Grilu

Nový komiks s Hejkalem!

Listopadová soutěž Watch Me!
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GRIL •GRIL •GRIL
DNES SE SMAŽÍ

Roman Kula - Romain

Představ se stručně našim 
čtenářům.

Jmenuji se Roman Kula, 
jinak mi říkají Romain. Po-
cházím ze Slovenska, ale 
již delší dobu žiju v České 
republice, konkrétně v Těr-
licku, což je taková zapadlá 

vesnička za Havířovem. Jako 
malý jsem byl členem klubu 
Bobří stopy Modrý Mauriti-
us, chodil jsem na gymná-
zium v Havířově, kde jsem 
byl mimo jiné spolužákem 
Sovy (vede tento rozhovor; 
pozn.). Mám mladší sestru.

Jak ses dostal do SPJF? Kdy 
ses o něm poprvé dozvěděl?

Když jsem byl zhruba v 
tercii, přišel za mnou Sova s 
tím, že bude spolu s dalším 
spolužákem zakládat klub 
a jestli se nechci přidat. Já 
jsem moc nevěděl, do čeho 
jdu, ale přišlo mi to jako 
dobrý nápad, tak jsem si 
řekl, že to zkusím. Jednoho 
dne v pátek nás potom Sova 
zavedl do klubovny v maleb-
né čtvrti Šumbark a tím to 
začalo.

Řekni nám něco více o čin-
nosti vašeho klubu.

Vedoucím klubu byl Sova, 
každou schůzku jsme zaha-
jovali pokřikem – Sovovým 
pokřikem, já jsem vymyslel 
motto. To byl mimo jiné je-
den z prvních sporů, které 
se vedly – jestli se použije 
můj vymyšlený pokřik, nebo 
Sovův. Objektivně si myslím, 
že ten můj je originálnější, 
nicméně dopadlo to tak, 
jak to dopadlo. Většinou se 
domlouvaly akce, vybíraly 
klubovní příspěvky – já jsem 
byl pokladník. Později jsem 
si přibral i funkci lékárníka. 
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Myslím, že jako pokladník 
jsem nebyl nejhorší, se-
lhal jsem ale ve vymáhání 
příspěvků od některých 
členů. Dokonce jsem se-
hnal pro klub jednu brigá-
du, abych naplnil klubovní 
kasu. Šlo o natření plotu u 
našeho domu.

A co další činnost na schůz-
kách? Hrály jste dlouhodo-
bé hry?

Ze začátku jsme klubovní 
dlouhodobku neměli, pře-
vážnou část schůzek jsme 
trávili plněním úkolů do cen-
trální dlouhodobé hry nebo 
jsme hráli jiné hry. První 
klubovní dlouhodobku nám 
připravil náš zdatný vedoucí, 
jmenovala se Cesta domů. 
Šlo o postup na mapě, ve 
které byly ukryty nejrůznější 
nástrahy, a postupovalo se 

na základě bodového zisku. 
Další klubovní dlouhodobka 
byla už promakanější, jme-
novala se Malabo a poté 
jsem připravil dlouhodobku 
i já, ta se ovšem nedohrála. 

Co se týče centrálních 
dlouhodobek, tam se nám 

dařilo, což byla velká záslu-
ha našeho vedoucího Sovy, 
který nás hodně motivoval. 
Taky je pravda, že všechny 
dlouhodobky, které jsme 
hráli, jsme vyhráli.

Chodili jste v klubu třeba 
na výpravy?

 Ano, chodili jsme hlavně 
do přírody, nejčastěji do 
Beskyd. V paměti mi utkvěla 
výprava ze zimního období, 
kdy jsme já a Sova jeli najít 
neexistující srub v okolí Ivan-
čeny, o kterém nás informo-
val náš stovkař. Bylo tenkrát 
chladno, hodně sněhu, jeli 
jsme v pátek po škole. Začalo 
se stmívat, neměli jsme kde 
přespat a museli jsme tedy 
nakonec přenocovat venku, 
za velmi drsných podmínek. 
Bylo tuším patnáct stupňů 
pod nulou.

Romain je duší stále malým klukem!

Který z nich je Romain?
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Kolují jisté historky o tvých 
střetech s menšinami v 
okolí vaší klubovny. Co nám 
o tom řekneš?

Ano, byly to nezapomenu-
telné chvíle, které nějakým 
způsobem okořenily můj 
život. Během jednoho klu-
bovního víkendu, kdy jsme 
hráli noční bojovku, jsem se 
nějakým způsobem dostal 
do hloučku této menšiny, 
která mě z nepochopitel-
ných důvodů začala proná-
sledovat. Problém ovšem 
je, že dodnes mi to členové 
klubu nevěří, byť jsem přišel 
udýchaný a vystrašený. 

Co ty a foglarovky, četl jsi 
nějaké?

V této oblasti mám podstat-
né mezery, četl jsem pouze je-
dinou – Boj o první místo. Byť 
byla napsána skvěle, cítil jsem, 
že to není můj šálek kávy.

Byl jsi také účastníkem ně-
kolika táborů s Bobří sto-
pou, jak na ně vzpomínáš?

Vzpomínám na ně v dob-
rém, byly to vždy krásně 
strávené prázdniny, 
plno zážitků, spoje-
ných s tábořištěm u 
Brzkova, kde jsem 
zažil všechny své 
tábory. Nejvíce mě 
přitahovala ta přá-
telská atmosféra, která 
tam panovala, a také zá-
ležitosti jako velké ohně, na 
které jsem se vždycky těšil. 

Dokonce jsi byl na táboře 
jako vedoucí, jak jsi k tomu 
dostal? Jezdíš pořád?

Jako slepý k houslím. Opět 
můj už bývalý vedoucí mě 
oslovil s tím, že shání ně-
koho do party vedoucích 
a já přijal. Čtvrtého člena, 
respektive členku týmu už 

jsme nesehnali, takže jsme 
nakonec tábor vedli tři klu-
ci. Bylo to přínosné z pe-
dagogického hlediska, nic-
méně jsem měl pocit, že to 
nebylo něco, k čemu bych 
byl stvořen. Takže jsem 
po této jedné zkušenosti z 
týmu odešel.

Jaké jsou tvoje další záliby?
Zálib mám mnoho, volného 

času málo. Některé víkendy 
trávím prací na zahradě, která 
je rozsáhlá  - 7 hektarů. Rodi-
če jsou vytížení, sestra je ještě 
malá a stará se spíše o dům. 
Na mě tedy zůstává zahrada 
a dělám to s velkým nadše-

Při práci s chemikáliemi bezpečnost především!
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ním. Rád stříhám keříky do 
tvarů kuliček. Potom je potře-
ba se starat o ovečky. Z jiného 
soudku potom třeba četba 
latinské beletrie. Jinak studuji 
lékařskou fakultu v Brně.

Co ty a francouzština? Proslý-
chá se, že k ní máš vřelý vztah.

Francouzštinu mám rád, 
strávil jsem rok studia ve 
Francii. Šlo o program, kte-
rý poskytovala francouzská 
ambasáda tady v Čechách, 
mimochodem kvůli tomuto 
jsem si musel změnit ob-
čanství, což samozřejmě 
dodnes těžce nesu. Pobýval 
jsem na jihu v Avignonu a 
myslím, že mi to dost dalo.

Na jakém nejzajímavějším 
místě jsi zatím byl?

Zmínil bych asi cestu do 
Ázerbájdžánu opět s mým 
souputným vedoucím, jehož 
zásluhou jsem se mohl cesty 

také zúčastnit. Význam ces-
ty mi pořád trochu uniká, 
pokud jde o to, co jsme tam 
dělali, ale bylo to zajímavé 
z cestovatelského pohledu. 
Jsou to místa, kam se člověk 

asi normálně nepodívá. 

Proslýchá se, že jsi byl 
účastníkem jistého koupa-
cího incidentu na Muně, co 
nám k tomu povíš?

Nevím, odkud tuto infor-
maci máte, nicméně ano 
– koupal jsem se, spolu s 
dalšími, a myslím, že není, 
co bych k tomu dodal. 

Co bys na závěr vzkázal čtená-
řům Klubovního hlasatele?

Chtěl bych čtenářům popřát, 
aby vydrželi při čtení časopisu, 
který je určitě velice kvalitní. 
Obzvlášť logo stojí za to (Ro-
main je jeho autorem; pozn.). 

-Ptal se Sova-

„Selhal jsem při vymáhání příspěvků 
od některých členů klubu.“

Romain a  jeho (syn?) svěřenec.

Stínadelská ulička na titul-
ní stránce nás zve do hlav-
ního města Vietnamu Ha-
-Noie, které je jedním z míst, 
do nichž se vydáme v příštím 
čísle Klubovního hlasatele. 

V připravovaném článku o 
světových Stínadlech se po-
díváme do známých i méně 
známých evropských zemí, 
od středomořských uliček z 
bílého kamene až po chlad-
né klášterní zdi ve Lvově, do 
chudinských slumů latinské 
Ameriky, stinných zákoutí 
prastarých Afrických měst i 
do přelidněných částí Asie, 
kde domy vyrůstají jeden na 
druhém. 

Přestože ve většině zemí, 
kterými se budeme zabý-
vat, foglarovky nejspíš nikdy 
nečetli, na mnoha místech 
není těžké si představit, že 
Vontové obývali právě míst-
ní spletité čtvrti. 

Nekonečná bludiště křivo-
lakých ulic, schodišť a prů-
chodů v Maroku, Thajsku či 
Venezuele nás lehce mohou 
svést k myšlence, že Jaro-
slav Foglar čerpal inspiraci v 
zahraničí. Nebyl odsvěcený 
kostel svatého Jakuba spíše 
mešitou nebo buddhistic-
kým chrámem? Je to všech-
no možné? Čtěte příští číslo 
Klubovního hlasatele!

-Čáp-

Stínadla z
titulky
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Přijímáme příspěvky
Myslíte si, že psát články, povídky nebo co-

koliv vtipného nebo jinak zajímavého můžou 
do Klubovního 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!

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 do konce 
října informace a my ji zveřejníme v tiště-
ném 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 pořadatele. To vše posílejte na email 
katerina.sloupova@spjf.cz. 

AKTUÁLNĚ/MOHLO BY  VÁS ZA J ÍMAT

27. výročí
27. září 2014 oslavil 155. KBS Moravští 

indiáni z Vyškova 27 let od svého založe-
ní. Bývalí členové klubu se sešli a vydali se 
na výpravu na Drahanskou vrchovinu a do 
Moravského krasu. Navštívili také Starou 
Rasovnu nebo starou vápenku a členem 
jejich výpravy byl také Zeharaya z Afriky. 
Fotografii z této akce můžete vidět vedle, 
více se dočtete na iklubovně.

Bodování Klubovního 
hlasatele

V tomto čísle Hlasatele spouštíme systém 
minibodování, do kterého se může zapojit 
každý z vás (a opravdu každý, nehledě na věk 
či příslušnost ke klubu). Není se dokonce ani 
potřeba hlásit - my vás automaticky zavede-
me do tabulky bodování, jakmile obdržíte 
svůj první bod.

Body je možné získávat za komentáře v 
rubrice Foto s bublinou, za zaslané fotky či 
články, náměty na rozhovor do rubriky Gril 
a další (budeme vždy upozorňovat, pokud 
bude za něco možné získávat body).

Po čase bodování vždy vyhodnotíme a 
jednoduše určíme vítěze. Ten obdrží velkou 
komiksovou knihu Rychlé šípy či jinou ekviva-
lentní knihu dle svého výběru!

23. výročí
20. září oslavil 143. KBS Orion 23 let od zalo-
žení. Foto z akce na Prasklém džbánu níže.
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V listopadu se můžete zapojit do další ze série podzimních aktivit a soutěží, které jsme 
nachystali pro kluby i jednotlivce. Navážeme na čtenářskou hru Read Me, které se letos 
i loni v březnu zúčastnilo mnoho z vás. Tentokrát to bude Watch Me – a hádáte správně, 
že půjde o filmy.

O co v soutěži jde?
Watch Me (Sleduj mě) navazuje na dva již 

proběhlé ročníky čtenářské soutěže Read 
Me. Soutěž je zcela zdarma a účastnit se 
jí mohou ti, kterým ještě nebylo 18 let. Do 
hry se může přihlásit klub (viz kluby) i jed-
notlivec, ten ale bude občas potřebovat po-
moc někoho dalšího, proto doporučujeme 
do soutěže již vstoupit jako tým. V soutěži 
vás čeká několik tipů na zajímavé filmy a s 
nimi související úkoly, při jejichž plnění si le-
tos vyzkoušíte hlavně tvorbu vlastních krát-
kých filmových děl.

Soutěž pořádá Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara s cílem rozvíjet smysluplnou volno-
časovou činnost dětí a mládeže.

Přihlášení
Přihlásit do soutěže se může každý, komu 

v průběhu soutěže bude méně než 16 let. 
Chceš-li se soutěže zúčastnit, přihlas se na 
stránce www.iklubovna.cz/watchme, kde 
nalezneš odkaz na jednoduchý formulář k 
vyplnění. Hrajete-li jako tým, přihlásí se kaž-
dý jeho člen do hry zvlášť a pak pošlete mail 
na watchme@spjf.cz, kam napíšete název 

W  TCH ME!

Tentokrát vás čekají trošku jiné úkoly než posledně v Read Me.
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týmu a přezdívky členů (uživatelská jména 
na Iklubovně). Přihlásit se můžete i po zahá-
jení soutěže, nebudou vám ale hodnoceny 
již vypršelé úkoly.

Přihlášený jednotlivec nebo aspoň jeden 
člověk z přihlášeného týmu musí mít k dis-
pozici zařízení, které je schopno natáčet vi-
deo – kameru, digitální fotoaparát, mobil, 
tablet apod.

Soutěž bude spuštěna, pokud se přihlásí 
minimálně 15 soutěžících.

Průběh
Ve dnech 1.–20. listopadu 2014 bude 

vždy po třech dnech vycházet recenze na 
film i s daným úkolem a případně také po-
drobnějším návodem, jak postupovat při 
plnění úkolu. Vše bude vyvěšeno na webo-
vých stránkách iklubovna.cz/watchme. Úkol 
se vždy zobrazí v přehledové tabulce s úkoly 
i jako samostatný článek. Možnost odeslá-
ní řešení či zprávy o plnění je do 72 hodin 
(3 dny) od vydání úkolu (přesný čas vydání 
bude uveden v tabulce), není-li uvedeno ji-
nak.

Příklad: V sobotu 1. 11. bude úkol zve-
řejněn v 7:30, odpovědi tedy přijímáme do 
úterý 4. 11. 7:30.

Přihlášením nevzniká pro účastníky žádná 
povinnost plnit každý úkol, je jen na nich, 
do kterého se budou chtít zapojit. Úkoly se 
budou týkat především jednoduché filmové 
tvorby (většinou půjde o to vytvořit vlastní 
krátké video – natáčením nebo jiným zada-
ným postupem) a postupu vzniku filmu (scé-
nář, režie, kostýmy, zvuk atd.). Bude-li třeba, 
bude připojen dostatečně pochopitelný ná-
vod, aby si mohl úkol každý bez problému 
vyzkoušet. To, jak dobře úkoly splníte, bude 

ohodnoceno body (maximum za úkol najde-
te v přehledové tabulce). Všechny zprávy o 
plnění úkolů posílejte na e-mail watchme@
spjf.cz.

Hodnocení a vyhlášení
Hodnocení jednotlivých úkolů bude zve-

řejněno nejpozději do čtyř dnů od uzavření 
úkolu. Body budou zapisovány do tabulky 
přihlášených účastníků. Konečné pořadí 
bude vyhlášeno 24. listopadu 2014 večer na 
www.iklubovna.cz.

Ceny budou známy již během hry (pů-
jde o malou digitální kameru, filmy, komi-
xy, předplatné časopisu atd.) a výhercům 
budou zaslány do 12. prosince 2014 na 
uvedenou adresu. Každý účastník, který se 
přihlásí a pošle odpověď aspoň na jeden 
úkol, obdrží po soutěži obálku s diplomem 
a malou cenou.

-Připravila Drobek-
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Klubarka radíˇ
KLUBOVNA, KRONIKA A TAK DÁLE

Klubovna
Klubovna je místem, kde se můžete 

scházet za jakéhokoliv počasí, hrát hry 
a bodované závody, plánovat činnost a 
podnikat další aktivity, které dělají klub 
pořádným klubem. Je to často nějaká 
malá, ale útulná místnost na půdě, v bý-
valé prádelně nebo sušárně, nebo třeba v 
kůlně či altánku na zahradě. 

V nové klubovně vás většinou čeká dost 
práce – pořádně uklidit a případně taky vy-
malovat nebo opravit, co je třeba. Zapojte 
se do úprav a zútulňování všichni členové, k 
vlastnoručnímu dílu získá každý hned mno-
hem lepší vztah. Pár základních kusů nábyt-
ku – stůl, židle, skříňku zkuste sehnat napří-
klad od někoho, kdo si pořídil jiné a staré 
nepotřebuje. 

Dále by v klubovně měla být nástěnka 
(můžete ji vyrobit z polystyrenu nebo kar-
tonu potaženého látkou) a časem přibudou 

i další věci, které souvisí s klubovní činnosti 
– sportovní 
p o t ř e b y , 
materiál na 
hry, trofeje 
z vyhra-
ných sou-
těží, vlastní 
výrobky...

Už máte 
klubovnu? 
Výborně, máte štěstí! Pokud se vám zatím 
své útočiště získat nepovedlo, nevzdávej-
te to a zkoušejte hledat pořád dál – ptát 
se známých rodičů, oblíbeného učitele 
nebo vedoucího kroužku, poohlédnout 
se mezi domy, zda někde neuvidíte ne-
využívanou kůlnu. Možná je nějaká volná 
místnost přímo ve vašem bytovém nebo 
rodinném domě. 

Při shánění zachovejte klid, slušnost a bez-
pečnost práce. Nemluvě o 
tom, že čím lepší názor na 
vás budou mít nájemníci, 
tím déle pravděpodobně bu-
dete moci v klubovně pořá-
dat schůzky a klubovní akce.

Náhradním řešením je 
mít schůzky venku, když 
to počasí dovolí, a za zimy 
nebo plískanic se přesunout 
k některému členovi domů 
(když to rodiče dovolí :), 
třeba přijdete i na nějakou 
další možnost.

Získejte body do hlasatel-
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ského bodování: Vy, kdo již klubovnu máte, 
napište nám na klubovni.hlasatel@spjf.cz, 
jak se vám ji podařilo získat! Třeba tím po-
můžete dalšímu klubu, který si přečte vaši 
zkušenost v dalším Hlasateli.
Kronika

Kronika je klubu věrný přítel, možná i lep-
ší než pes (my to nevyzkoušely). Již během 
psaní se z ní stává unikátní památka na spo-
lečně strávené chvíle, napínavé zážitky i ve-
selé příhody. Kronika s vámi prožívá nejlepší 
časy i doby, kdy se klubu daří méně – pak 
může zajímavá kronika zaujmout pro čin-
nost nováčky, není-li dostatek členů.

Kroniku často kluby píší do silného se-
šitu v tvrdých deskách (doporučujeme 
nelinkovaný, vypadá to o moc lépe) for-
mátu A5 nebo A4. Nelíbí se vám obrázky 
na obalu? Vytvořte vlastní – obalte kro-
niku balicím papírem, oblepte tapetou 

nebo potáhněte látkou či kůží, nápadům 
meze neklaďte. Pěkně se na přední stra-
ně či na prvním listu bude vyjímat znak 
klubu. Některé kluby radši píšou na vol-
né listy a pak je svážou nebo vloží do 
kroužkové vazby.

Do kroniky pište zápis z každičké schůzky, 
výpravy a další akce. Každý zápis by měl ob-
sahovat název a číslo podniku, datum, kdo 
se zúčastnil a co se dělo. Zápis pište čitelně 
a nechte si volné okraje stránky, abyste ji 
mohli ozdobit. Doplňte text obrázky, foto-
grafiemi, nalepenou jízdenkou, vstupenkou 
nebo pamětním listem. Mezi zápisy také 
přidejte výsledky her, tabulky s měsíčním 
bodováním, texty „navíc“ 
(novinky, postup v dlou-
hodobé hře, úvahy, popis 
klubovních tradic...).

Je dobré mít v klubu 
kroniká-
ře, který 
se stará o 
vedení kro-
niky, ale v psaní 
a kreslení běžných 
zápisů by se měli čle-
nové střídat, aby každý 
přispěl k této společné 
klubovní věci. Kronikář 
dohlíží na včasnost 
dodání dopsané kro-
niky a může trochu po-
moci těm, kdo si nejsou 
příliš jistí svým psaným či 
uměleckým projevem :)

Druhý úkol na body: 
Pošlete nám fotku nejza-
jímavější stránky ve vaší 
kronice. Nejlepší otisk-
neme.

-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, a proto vám nyní představujeme již třetí díl této její pravidelné rubriky, která 
se po nějakou dobu bude v Klubovním hlasateli objevovat.

Tentokrát to vypadalo, že Sářina rubrika v čísle nebude, Sára se totiž odmlčela a ani po 
uzávěrce jsme od ní stále neměli odpovědi. Nakonec ale email od Sáry přišel a vy tedy ne-
budete o její věštby ochuzeni ani tentokrát!

1 Tazatel: Přeje si zůstat v anonymitě
„Budu opět zvolen do vedení SPJF?“

Ano, budete.

2 Tazatel: Čáp
„Budu letos konečně zase Muna Jones?“

Zatím to vypadá, že ano, ovšem není možné nyní usnout na vavřínech. Rozhodující souboj 
o tento prestižní post bude teprve sveden a sice v posledních dnech tohoto roku. Není 
vyloučeno, že hlavní sok se pokusí uplatnit nečisté praktiky, aby vítězství uchvátil. Mějte 
se na pozoru!

3 Tazatel: Hruška
„Můžu vědět, kdo v minulém čísle pokládal otázku na mou osobu?“

Odpověď na tuto otázku nemusím hledat ve věštecké kouli ani jinde, stačí se podívat do 
emailové schránky. Z etických a profesionálních důvodů tuto skutečnost ale nemohu zve-
řejnit. Zbývá jen doufat, že dotyčný se nyní ozve sám.

4 Tazatel: Anežka
„Co mě čeká?“

Vidím zářnou budoucnost v objetí šarmantního muže, mnoho dětí, mnoho koní a jiné zvíře-
ny a v dálce se rýsují siluety vlastního velkostatku, kde bude potřeba každý den kydat hnůj.
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Našláplé recenze
Grey Owl: Sejdžo a její bobříci

Snad každý, kdo zná 
nebo i lovil bobříky Ja-
roslava Foglara, 26 roz-
manitých zkoušek  du-
cha i těla, zbystří, když 
uslyší o této knížce. Loví 
Sejdžo také bobříky jako 
my?

Kdepak, Sejdžo je in-
diánská dívka, která za-
žívá spoustu dobrodruž-
ství v kanadské divočině 
s bratrem Šepianem, 
taťkou Giči Mígvonem 
a opravdovými bobří-
ky. Dvě bobří mláďata 
našel jednou táta malé 
Sejdžo opuštěná, když 
lovil. Aby nepošla hlady nebo je někdo ne-
sežral, vzal je k sobě. Kdyby je nechal plavat 
v proudu řeky dál, jistě by to nemělo dobrý 
konec. Děti byly z bobříků nadšené a zvlášť 
Sejdžo se jim stala vskutku náhradní má-
mou - krmila je, hrála si s nimi, uklidňova-
la je, když bylo potřeba - bylo to podobné 
jako starat se o lidská mláďata. Bobří bratři 
dostali i svá indiánská jména, která se mně 
zvlášť líbí - Čilaví a Čikaní, v překladu Malý 
drobek a Velký drobek.

Dočtete se o malých i velkých společných 
příhodách dětí a zvířat, ale také různé zají-
mavosti ze skutečného bobřího života, jak 
je autor přímo v severoamerické přírodě vy-
pozoroval. Autor Grey Owl (Šedá sova), in-
diánsky Wa-Ša-Quon-Asin, se sice nenarodil 
jako Indián, ale prožil s nimi a pak i ve svém 

srubu se svou manželkou 
Indiánkou většinu živo-
ta. Později začal také o 
svých zkušenostech psát 
knížky a jezdil předná-
šet po celém americkém 
kontinentu. V tomto se 
trochu podobá Ernestu 
Thompsonu Setonovi, 
který podobně předával 
dalším lidem to, co ho 
život v přírodě naučil. 
Šedá sova se ve své době 
stal uznávaným „hlasem“ 
indiánů, kteří bránili svá 
práva. To už je ale jiný 
příběh na mnohem delší 
vyprávění...

A zápletka? Objeví se v podobě bělošské-
ho obchodníka, který málem způsobí konec 
krásného života dětí a bobrů. Dopadne to 
dobře, nebojte, ale cesta k záchraně bude 
věru složitá - dočtete se v knížce, co vše 
musí Sejdžo s Šepianem i bobříci překonat.

Užijte si příběh Sejdžo, Čilavího a Čikaní-
ho, který je téměř pohádkový, ale zaujme 
určitě i starší ze čtenářů. Kniha není dlohá 
a je psaná nenáročným stylem, proto je 
vhodná třeba i pro méně zdatné či začínají-
cí čtenáře. Už ji asi nekoupíte, ale věřím, že 
ve vaší obecní, městské nebo jiné knihovně 
ji najdete, vždyť patří do slavné knižní edice 
KOD - Knihy odvahy a dobrodružství.

Grey Owl: Sejdžo a její bobříci
Státní nakladatelství dětské knihy, 1967.
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Va n d r o v n í k
IVANČENA, LYSÁ HORA A TAK DÁLE

V dnešním vydání Vandrovníku vás provedu 
po stopách jednoho z mnoha vandrů, které 
jsme kdysi s klubem do Beskyd podnikli. 

Jednou z ideálních výchozích železničních 
stanic při beskydských putováních se jeví 
městečko Frýdlant nad Ostravicí. My zde 
tentokrát také začneme.

Výhodnost oné stanice se může na 
první pohled zdát pochybná, vždyť ještě 
musíme dojít několik kilometrů do obce 
Malenovice a teprve za ní se začínají zve-
dat Beskydy. Až zde ale zavítáte, sami se 
přesvědčíte o opaku - samotná cesta do 
Malenovic je pěkným zážitekm, nemluvě 
o obci jako takové.

Cesta je jednoduchá i pro nové návštěv-

níky Beskyd - už od nádraží nás vede modrá 
turistická značka, která končí přímo u mohy-
ly na Ivančeně. V Malenovicích u restaurace 
Borová (mimochodem legendární orientač-
ní bod pro všechny skauty a trampy, kteří 
podnikají každoroční výstup na Ivančenu) 
se nabízí možnost odbočit na žlutou a podí-
vat se na Lukšinec, ten pro nás ale teď není 
zajímavý.

Z Malenovic je to na skautskou mohylu 
na Ivančeně asi 5 kilometrů, od nádraží 
ve Frýdlantu n. O. asi 8. Samotná mohy-
la, která pochází z roku 1946, má pohnu-
tou historii a spolu s okolím působí na 
člověka tak trochu posvátně. Pro začátek 
se sluší vědět aspoň to, že vznikla jako 
památka na pět skautů, kteří byli nacis-
ty popraveni v Českém Těšíně. V období 
komunismu byly pochody sem, k mohyle, 
vyjádřením nesouhlasu s nesvobodou.     
I po pádu režimu ale pochody pokračují, 
ten největší se koná každý rok v sobotu, 
která je nejbližší svátku svatého Jiří, pat-
rona skautů, tedy 24. dubna. 

No, pokračujme ale dále. Z Ivančeny (925 

Skautská mohyla na Ivančeně.
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m. n. m.) už je to jen kousek na nejvyšší 
vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysou 
horu. Dovede nás tam pokračující modrá 
značka a je to asi něco přes tři kilometry. 

Lysá hora, se svou výškou 1323 m. n. 
m., poskytuje za dobrého počasí nádher-
ný výhled na Beskydy i široké okolí. V sou-
časnosti se na jejím vrcholu nachází dvě 
nově postavené turistické chaty, které 
také stojí za návštěvu. Pokud budete mít 
štěstí, bude se na Lysé hoře zrovna v době 
vašeho vandru konat některá z tradičních 
akcí, jako například Beskydská 
štafeta (týmy zdolávají Lysou 
horu postupně pěšky, na kole, 
paraglydem a možná i ně-
čím dalším), Beskydský šerpa 
(týmy vynášejí na vrchol sud 
plný piva) nebo Beskydské vr-
choly (úkolem závodu je projít 
zadanou trasu, vedoucí přes 
několik beskydských vrcholů, v 
co nejkratším čase). 

Z Lysé hory je možností na 
sestup mnoho. Tradiční a ve-
lice oblíbená je červená trasa, 
vedoucí přímo do Ostravice k 
železniční zastávce. Po červené 

je také možnost vydat na druhou stranu na 
Visalaje. My ale zvolíme žlutou trasu.

Žlutá vede z Lysé hory strmě dolů až v 
okraji vodní nádrže Šance. Tato zásobár-
na pitné vody, vybudovaná v údolí obce 
Staré Hamry, zaujme svou přívětivostí. 
Přenocování v její bezprostřední blíz-
kosti je určitě skvělou volbou. Koupání 
ve vodách přehrady je samozřejmě za-
kázáno, nicméně...

Od vodní nádrže můžeme pokračovat 
buď přímo do obce Ostravice, což je trasa 
dlouhá asi 3,5 km, nebo si cestu můžeme 
prodloužit ještě přes vrcholy Malý Smrk a 
Smrk.  V takovém případě nám bude odmě-
nou další zdolaný významný vrchol a krásný 
výhled, do Ostravice ale budeme muset ujít 
asi 12 kilometrů. 

V Ostravici dnešní vandr končíme, je 
zde konečná stanice železniční tratě (která 
kdysi vedla až do Bílé, ovšem při výstavbě 
přehrady musela být ukončena už zde). 
Motoráčkem se dopravíme zpět do stani-
ce Frýdlant nad Ostravicí a odtud už podle 
vlastní chuti. 

-Připravil Sova-

Naše tehdejší výprava na Lysé hoře.

Hráz vodní nádrže Šance.
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Tento Brit není Skot, i když se jmenuje 
Scott. Hraje na kytaru. Co je na tom zvlášt-
ního? Vždyť i mnozí z nás hrají nebo někdy 
aspoň zkoušeli hrát na tento dostupný ná-
stroj. U Scotta ale vůbec nevěříte, že zrov-
na slyšíte hrát jediného člověka. S pomocí 
několika kabelů a pedálů zní jeho písničky 
jako celá kapela. Podupává si, bubnuje 
prsty na kytaru, sem tam přišlápne pedál a 
z obyčejné kytary je rázem elektrická. Po-
dívejte se na něj zde (a poslechnout si ho 
můžete taky):

www.youtube.com/user/
ScottBooth5/videos

www.scottboothofficial.com

A jak jsme na něj přišli? To je roman-
tický příběh. Sestra Čápa, stovkaře klubů, 
jednou říká – děláme hudební festival ve 
zrušené továrně, pojďte na něj. Scotta 

potkali organizátoři úplnou náhodou v 
létě v Bristolu, kde byli cestovat a praco-
vat. Hrál se svou malou aparaturou na uli-
ci, jen tak, což je v bristolském kulturním 
životě prý úplně běžné. Tak si na něj jen 
tak vzali kontakt. 

Pak jim chyběly kapely, kterými zaplní 
program festivalu, a napsali Scottovi. Po 
měsíci, kdy už si říkali, že se na ně vykvák, 
napsal, že nepřijede, protože nemá peníze 
na letenku. Pořadatelé festivalu se rozhodli, 
že cestu mladému talentovanému kytaris-
tovi zaplatí. A bylo to velmi dobré rozhod-
nutí – takové vystoupení jistě velká část di-
váků ještě nezažila. 

Scott se vám určitě bude líbit i na videu, 
ale naživo to byla vážně síla, co všechno 
vymýšlel s obyčejnou kytarou. Po dlouhé 
době jsem byla z nějakého koncertu oprav-
du nadšená.

-Drobek-

Kulturní    kénko: Scott Booth



FOT K A 
S  B U B L I N O U

Vedle můžete vidět vítěznou bublinu 
z minula od Marcelky a dole vám po-
síláme novou, tentokrát se Stopařem!

Napište nám na email klubovni.hla-
satel@spjf.cz co nejvtipnější a nej-
trefnější komentář, který by se hodil 
do prázdné bubliny na fotografii dole.

Ten opravdu nejlepší v příštím čísle 
zveřejníme a autor obdrží jeden bod 
do mini bodování, které v tomto čísle 
startuje.

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

Autor dnešní fotografie: Jiří 
Kalina - Čáp
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BUBLINA Z MINULÉHO ČÍSLA...

...A TA ŘÍJNOVÁ SE STOPAŘEM

Ještě někdo má 
HLAD?
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Na vrcholech osmicí-
pé hvězdy na obrázku A 
jsou rozmístěny figurky 
s čísly 1 až 8. Posouvá-
ním figurek pouze po 
úsečkách je uspořádej-
te do opačného pořadí, 
jako vidíte na obrázku 
B. Dvě figurky se ne-
smí zároveň ocitnout v 
jednom políčku. Podaří 
se vám to? Pokud ano, 
zkuste spočítat, kolik 
tahů k vyřešení potře-
bujete.

Pošlete nám nejlepší 
řešení, jaké vymyslíte. 
Stačí napsat posloup-
nost figurek, které jste 
posunovali - vždy je v 
dané chvíli jen jedno 
pole volné, a tak je jas-
né, kam figurku posou-
váte. 

Kdo nám pošle řeše-
ní s nejmenším počtem 
tahů, vyhraje pěknou 
knížku! Navíc každý, kdo 
pošle své řešení, získá 
bod do hlasatelského 
bodování (viz stranu 7).

Odpovědi posílejte na 
email klubovni.hlasa-
tel@spjf.cz

Zdroj: L. P. Močalov.
-Drobek-

FIGURKOVÝ HLAVOLAM



Nejbližší 
   akce

Hledáme Rychlé šípy
Termín: 17. 11. - 17. 12. 2014
Místo: Praha, Brno, Ostrava
O co jde: Velká pátrací hra v 
ulicích tří největších měst ČR. 
Na vyznačeném území hledej-
te figurínu Rychlých šípů a vy-
hrajte upomínkové předměty.

Valná hromada SPJF
Termín: 22. 11. 2014 10:00
Místo: Středicko VČ Lužánky, 
Lidická 50, Brno
O co jde: Zasedání všech členů 
SPJF, volba nového vedení, 
úprava stanov, diskuze nad 
směřováním.
Kontakt: spjf@spjf.cz
Cena: Bude vám proplaceno 
50% jízdních nákladů
Měl bych být: člen SPJF

Stínadelský sraz ve 
Vyškově
Termín: 29. 11. 2014
Místo: Vyškov
O co jde: Pátrací a bojo-
vá hra ve stínadelských 
uličkách
Kontakt: 
 i.peslarova@seznam.cz 

Cena: Bude upřesněno
Musí mi být: aspoň 6 let

Vyhlášení výsledků bude spojeno s Večerem světel, tradič-
ním vontským svátkem (17.12.).
Kontakt: pp@spjf.cz, jmp@spjf.cz, smp@spjf.cz, www.iklu-
bovna.cz
Musí mi být: Na věku nezáleží!
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